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A IMPLANTAÇÃO DA TV PÚBLICA NO BRASIL

Claudio Nazareno

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho estuda a viabilidade da implantação da televisão pública no
Brasil e os requisitos que deverão nortear a definição da iniciativa. O documento irá inicialmente
apresentar os serviços de televisão existentes no Brasil do ponto de vista da legislação vigente. A
seguir, serão resumidos os principais casos de televisão pública no mundo e analisado o caso
brasileiro da TV Cultura (educativa e estatal). O recente fechamento da emissora venezuelana
RCTV também é discutido. As propostas emanadas do Fórum de Televisões Públicas serão
apresentadas na seqüência. No capítulo seguinte, o trabalho passa a avaliar as propostas de
definição de uma rede pública de televisão no Brasil. Por fim, são apresentadas as principais
conclusões do estudo.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO LEGAL DA TELEVISÃO PÚBLICA

No Brasil, a televisão aberta é um serviço público, isto é aberto a toda a
população, e pode ser explorado por emissoras comerciais, educativas e diretamente pela União,
ou mediante autorização para os Estados e Municípios.1 As emissoras comerciais e as educativas
exploram o serviço mediante outorga (concessão, autorização ou permissão), e a União, mediante
o ato de consignação do canal.2 Esse último não representa propriamente um ato de outorga, uma
vez que, além da autorização para exploração do serviço diretamente pela União se encontra
expressa na Constituição Federal, não faria sentido ela autorizar a si própria.

A tabela a seguir apresenta as entidades habilitadas a explorar o serviço
de radiodifusão:3

Tabela 1 - Entidades habilitadas a explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens

CanalEntidade Propriedade

Educativo Comercial

(*)

União Estatal X X

Estados, Territórios e Municípios Estatal X X

Universidades Brasileiras Estatal/Privada X X

Fundações constituídas no Brasil, cujos estatutos não
contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações

Estatal/Privada X X

Sociedades nacionais por ações nominativas ou por
cotas, desde que subscritas, as ações ou cotas, em 70%
por brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10
anos.4

Estatal/Privada X

(*) Nota: A legislação não acolhe o termo emissora comercial. Embora entidades estatais possam operar fora da
modalidade educativa e assumirem as mais variadas formas jurídicas (desde administração direta, até Fundações ou
Organizações Sociais), a exploração dita comercial por parte destas entidades, naturalmente, não visa ao lucro.

                                                          
1 Constituição Federal, art. 21, XII, a). Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei no 4117/62, arts. 32 e 33. Decreto
no 52.795/63, art.§ 10.
2 A consignação pode ser considerada uma reserva do canal apenas para fins de ordenamento do espectro.
3 Decreto-Lei no 236/67, arts. 4 e 14
4 Limitação ao capital estrangeiro imposta pelo §4o do art. 222 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no

10.610/02
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Os conceitos de televisão estatal, comercial e pública não encontram
definição expressa em lei, embora estejam explícitos na Constituição Federal como veremos
adiante.5 No ordenamento legal existem a radiodifusão e a radiodifusão para fins exclusivamente
educativos. A despeito das designações, educativo e não-educativo, convencionou-se também
diferenciar as emissoras entre comerciais e estatais. Entre os radiodifusores, existe ainda a
denominação de canais públicos atribuída de forma equivocada aos canais estatais, aqueles
explorados por entidades com origem em alguma esfera da Administração Pública. Nesse rol,
incluem-se desde a Radiobrás, empresa estatal do Poder Executivo, até a TV Câmara, integrante
da estrutura administrativa da Câmara dos Deputados e exploradora direta do serviço de
radiodifusão. A TV Cultura, de São Paulo, também é constantemente incluída no rol das "TVs
públicas", sendo na verdade um canal estatal de caráter educativo. Talvez a denominação mais
apropriada para denominar essas entidades seja "emissoras do campo público".

A confusão tem origem no artigo 223 da Constituição Federal, muito
posterior à legislação vigente na radiodifusão, que previu a "complementaridade dos sistemas
privado, público e estatal". Do trecho constitucional, depreende-se que há três sistemas de
televisão. Não existe nenhum problema em identificar a diferenciação entre o primeiro e o último,
basta verificar a natureza jurídica das entidades que executam o serviço. O problema se encontra
em como definir a categoria pública de televisão. Na verdade, não se deve culpar o texto
constitucional. A "Constituição Cidadã" tentou corrigir um equívoco de origem. O serviço de  TV
no Brasil nasceu comercial. Quando o Estado brasileiro iniciou, tardiamente, seus serviços,
encontrou um sistema comercial consolidado, não se preocupando em formar uma rede única de
televisão do campo público.

A hipótese de uma TV pública independente do Estado e com controle
social, então, nunca esteve em cogitação. Após o início das atividades estatais no campo da
radiodifusão, percebeu-se a necessidade de se ter parte das emissoras de televisão sob controle da
sociedade e, em 1988, levando em conta o legado estatal já existente, previu-se a separação em
três modalidades complementares.

A polêmica ganhou relevância e atualidade com as declarações, no início
de 2007, do Ministro das Comunicações, indicando o lançamento de uma rede nacional pública
de televisão.

Embora não haja definição na legislação brasileira para esse novo
sistema, os exemplos de outros países do mundo mostram que os canais públicos são veículos de
comunicação com independência administrativa e financeira do Poder Público. Diferencia-se
ainda a televisão pública da estatal por aquela representar interesses - plurais - da sociedade, não
necessariamente alinhados aos do Governo.

                                                          
5 A legislação brasileira de radiodifusão consiste basicamente do Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei no

4.117/62, do Decreto-Lei no 236/67 e dos Decretos conexos.
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Como a sociedade, ente difuso, evidentemente não pode ser chamada
para operar um canal, as emissoras públicas são administradas através de conselhos. Esse modelo
dá à TV Pública a chamada independência administrativa com controle social. A participação da
sociedade na formulação das diretrizes que devem nortear a emissora assegura que a programação
do canal leve em consideração a pluralidade de pensamento; veicule assuntos não só de interesse
geral mas, também, das minorias; incorpore a produção regional e independente de conteúdo,
além de outros conceitos também presentes em nossa Constituição.

Alguns equívocos de conceituação ocorrem também quando a emissora
do campo público inclui a figura de um ombudsman ou de um conselho de telespectadores em sua
organização e considera isso suficiente para garantir a participação da sociedade. Um conselho
gestor deve ser entendido como algo muito maior do que um órgão interno que critique a
programação já veiculada. O fato de algumas emissoras possuírem esses conselhos também não
as torna públicas uma vez que o poder de decisão a eles concedido na empresa é limitado. Eles,
no máximo, contribuem para aumentar a transparência da linha editorial da emissora, o que dá ao
meio um maior nível de credibilidade junto à sociedade.

Com relação à independência financeira, entende-se necessário assegurar
fontes de recursos livres da ingerência do Poder Executivo, fontes estas que podem ser públicas e
privadas.
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3. TELEVISÕES PÚBLICAS, LEGISLATIVAS E ESTATAIS SELECIONADAS

Serão apresentados neste capítulo alguns dos casos mais citados de
televisão pública no mundo com especial atenção aos mecanismos e estruturas que lhes
asseguram independência administrativa e financeira. Como efeito comparativo para o caso
brasileiro, será incluída na análise o caso da TV Cultura.

A britânica BBC (British Broadcasting Corporation) é considerada referência
mundial e modelo de televisão pública no mundo. A emissora é constituída pela Carta Régia
(Royal Charter), lei aprovada pelo Parlamento com a outorga da Rainha, e possui validade de 10
anos. Nela são instituídos os princípios básicos e de gestão da organização. O órgão máximo de
decisão da emissora é o Trust. Esse conselho curador é composto por 12 pessoas (quatro
representam cada país que compõe o Reino Unido) que possuem mandato fixo e remunerado. Os
conselheiros são indicados pela Rainha, atendendo a conselho do Ministério da Cultura, e
aprovados pelo Office of the Commissioner for Public Appointments, agência independente responsável
pela análise das nomeações em órgãos públicos. O Diretor Geral da BBC é subordinado ao Trust,
a quem cabe sua indicação ou substituição. Ao Trust cabe também discutir e aprovar o Plano de
Trabalho submetido pelo Diretor Geral.6

Ao Diretor Geral e sua Diretoria Executiva (Executive Board) toca
executar o disposto no Contrato de Gestão entre a BBC e o Ministério da Cultura, aprovado pelo
Parlamento, na Comissão temática das comunicações, e no Plano de Trabalho acordado pelo
Trust, assim como implementar as decisões deste.

A emissora é mantida pela Taxa de Licença (License Fee) que todo
domicílio equipado com televisão é obrigado a pagar. Existem atualmente 23 milhões de
domicílios no Reino Unido e cada um deles paga em torno de R$ 450,00 (135,50 libras para os
aparelhos a cores de TV). Dessa forma, a arrecadação atinge 12 bilhões de reais por ano. É
importante ressaltar que desde 1990, por força de lei (The Broadcast Act), a BBC é a responsável
pela arrecadação dos recursos e dispõe deles em conta própria. Dessa forma, a emissora possui
total autonomia financeira, sendo impossível as práticas comuns no Brasil de contingenciamento
e de corte de recursos orçamentários.

A emissora pública japonesa, NHK, possui estruturas administrativa e
de financiamento semelhantes às da sua congênere britânica. Também possui um conselho gestor
(Board of Governors, antiga denominação do Trust da BBC) e é mantida por uma taxa de
licenciamento de aparelhos. À diferença do primeiro modelo, o conselho japonês é indicado pelo
Primeiro Ministro e aprovado pelo Parlamento. O Presidente da emissora, e do Conselho

                                                          
6 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/faqs/index.html
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/about/bbc_trust_members/how_members_are_appointed.html
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Executivo, é indicado pelo Board. Outra diferença de gestão no modelo nipônico é a presença de
até três auditores no Board fiscalizando a execução do trabalho.7

O valor da taxa é aprovada pelo Parlamento como conseqüência da
deliberação do Plano de Trabalho submetido pela emissora. No Japão somente pagam a taxa os
domicílios que recebem sinal aberto (assinantes de televisão a cabo não são obrigados a
contribuir). O pagamento é obrigatório (por lei), mas o processo de cobrança dos inadimplentes
não é tão eficiente quanto no Reino Unido.8

Outro ponto que diferencia a emissora pública japonesa diz respeito ao
desenvolvimento tecnológico. Na Lei de Radiodifusão, que recepciona a NHK, cabe à emissora
pública pesquisar novas tecnologias. Como conseqüência, a emissora já contribuiu em inúmeros
marcos tecnológicos da radiodifusão.9

Diversos países se utilizam do financiamento através de taxas de licenças.
O Brasil, nos primórdios da radiodifusão também o fazia, mas a prática caiu em desuso e foi
oficialmente abolida pelo Código Brasileiro de Radiodifusão de 1962.

Tabela 2 - Taxas de licenças de países selecionados10

País Valor

(R$/ano)

Instituição Financiada

Alemanha 530 ARD, ZDF

França 300 France Televisions e RadioFrance

Reino Unido 500 BBC

Itália 240 RAI

Japão 460 NHK

África do Sul 65 SABC

Nota: do original em Euros, convertido à taxa de R$ 2,60 por Euro.

                                                          
7 http://www.nhk.or.jp/pr/koho-e.htm (acessado em 13/4/7).
8 8 Discurso do Presidente da NHK em Março de 2007, "NHK’s view of the idea of a bill to make the receiving fee
payment mandatory" (acessado em 13/4/7).
9 Lei No. 132, de 2 de maio de 1950, alterada pela Lei no 107, de 2 de novembro de 2005.
Disponível no sítio:
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Resources/Legislation/BroadcastLaw/BroadcastLaw.pdf
(acessado em 13/4/7)
10 Rundfunkgebühr (acessado em 21/5/7)
http://de.pandapedia.com/wiki/Rundfunkgeb%C3%BChr#Debatte_um_die_zuk.C3.BCnftige_Gestaltung_der_Ru
ndfunkgeb.C3.BChr
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O sistema americano das PBS (Public Broadcasting System) surge como
contraponto ao sistema público único e centralizado. Formado por 354 emissoras locais
(educativas, não comerciais, de universidades, prefeituras ou estados), o sistema é coordenado por
uma entidade privada, a Fundação PBS, sem fins lucrativos. Cada uma das emissoras afiliadas à
PBS pode inserir sua programação local e independente. A outra parte da programação,
minoritária, é da rede nacional. A gerência da Fundação é efetuada por um conselho
representativo das emissoras locais.11

O financiamento do sistema americano é diverso, composto de doações
de pessoas físicas e jurídicas, de comercialização de seus conteúdos e de "apoios culturais". Esse
pacote corresponde a 25% das receitas do sistema. O restante advém de um fundo público
federal, instituído em 1967 pelo Public Broadcasting Act. O fundo atualmente é administrado pela
entidade, recepcionada em lei, Corporation for Public Broadcast (CPB). A CPB é gerida por um
conselho diretor, semelhante aos demais conselhos máximos apresentados, e seus componentes
são indicados pelo Presidente do país e aprovados pelo Senado.12

O sistema canadense, Canadian Broadcast Corporation (CBC), difere do
modelo americano pelo fato de ser uma empresa nacional, composta, basicamente, de dois canais
de cobertura nacional e uma grande quantidade de emissoras próprias. Existem também as
afiliadas que podem reproduzir seu conteúdo e contribuir com suas próprias produções
audiovisuais para o sistema nacional. A CBC é recepcionada pelo Broadcasting Act de 1991, sendo
um ente estatal porém autônomo. É vedado em lei a ingerência do Poder Executivo em sua
programação. A vinculação da entidade é com o Poder Legislativo e cabe ao Primeiro Ministro a
indicação dos dirigentes da entidade.13 De maneira complementar, o órgão equivalente ao
Ministério da Cultura formula as diretrizes, o Parlamento as aprova (pela Comissão temática) e o
CBC as implementa.

O sistema canadense é financiado de maneira majoritária por recursos
orçamentários (também pela comercialização de produtos, publicidade e serviços - como acesso à
Internet). Em 2006, o Governo destinou R$ 1,6 bilhão. O CBC arrecadou outro R$ 1,4 bilhão
com suas operações comerciais.

Na França a televisão é regulada pela Lei de Liberdade de Comunicação
de 1986 (Loi nº 86-1067). A lei acolhe a France Télévisions, uma holding que congrega quatro
emissoras, chamadas "Societés Nationales de Programme". As emissoras são consideradas de interesse
geral e possuem a missão de prestar um serviço público (princípios da pluralidade, qualidade,

                                                          
11 Para mais informações sobre o modelo de gestão do PBS, consultar “PBS – Public Broadcasting Service. Uma
análise do modelo da televisão pública americana”. Érico Gonçalves da Silveira. Dissertação de Mestrado. Faculdade
de Comunicação da UnB, 2002
12 Dados retirados do sítio institucional do CPB,  no endereço http://www.cpb.org
13 Como o Primeiro Ministro representa a maioria do Parlamento, sua indicação eqüivale a uma aprovação (indireta)
por parte do Parlamento.
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direitos da pessoa e demais preceitos constitucionais), devendo a cada ano apresentar ao
Parlamento um relatório com o objetivo de comprovar o atendimento dos princípios. Na mesma
lei foi prevista, também, a criação da La Chaine Parlementaire (LCP), canal institucional do
legislativo, da Assembléia Nacional e do Senado, com paridade de uso de tempo de antena.

O Conselho de Administração da France Televisions é o seu órgão superior
decisório. Os quatorze membros possuem mandato de cinco anos e são indicados pela
Assembléia - Deputados - e Senado (2), Poder Executivo (5), Conselho Superior do Audiovisual -
CSA - (5) e empregados (2). O Presidente do Conselho é indicado pelo CSA. Cada canal do
conglomerado France Televisions possui seu próprio Conselho com representantes indicados pelos
mesmos agentes. O Presidente de cada canal é escolhido pelo Presidente do conglomerado. O
CSA possui o poder de fiscalizar e de exigir o cumprimento de suas resoluções por parte das
emissoras. Por outro lado o conglomerado possui um contrato de gestão com o Poder Executivo.
Todo ano a execução do contrato é apresentada às comissões temáticas do Congresso.14

A televisão alemã é um caso misto entre os já apresentados. Existem
duas redes públicas, a ARD e a ZDF. A primeira é uma associação de canais dos Estados que
compõem a federação e que compartilham entre si a programação, como nos casos americano e
canadense. Já a ZDF é outro canal nacional, criado em momento posterior, onde os Estados
também são donos. Cada emissora conta com dois conselhos. Um executivo e outro que cuida do
conteúdo e é composto por membros da sociedade, representantes de partidos políticos,
organizações, etc. O financiamento das emissoras também é misto. A taxa de licenciamento
(obrigatória para cada residência que possuir um aparelho receptor) é responsável por 80% das
receitas. O restante advém da publicidade (limitada a vinte minutos diários apenas).

O caso brasileiro sempre lembrado toda vez que se discute a questão da
televisão pública é o da TV Cultura. A Fundação Padre Anchieta, entidade de direito privado,
que goza, segundo seus diplomas legais, de autonomia intelectual, política e administrativa, é o
órgão mantenedor da emissora, que possui outorga de canal educativo.

O modelo de fundação privada independente do Governo do estado,
cuja gestão ficou a cargo de um Conselho Curador representativo da sociedade, concedeu à
emissora uma independência que não pode ser encontrada em suas congêneres também ligadas a
governos estaduais. Cabe a esse Conselho a escolha da diretoria executiva da instituição. Os
pontos fracos dessa independência, no entanto, são dois: a escolha dos membros do Conselho,
todos direta ou indiretamente indicados pelo Poder Executivo,15,16 e o financiamento da

                                                          
14 No sítio da France Télévisions (http://www.francetelevisions.fr) está disponível uma cópia do COM do período de
2001 a 2005, bem como o relatório de atividades apresentado em final de 2005. Não encontramos referência a outro
COM para os anos subseqüentes. Os cadernos de encargos da France 2, France 3, France 5 e RFO também podem ser
consultados no mesmo endereço.
15 Conforme o Decreto, no 25.117/86, do Estado de São Paulo, o Conselho Curador possui 45  membros, seis dos
quais integram a Mesa. Vinte são membros natos (um representante dos funcionários), vinte e cinco são eletivos
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Fundação, constituído, majoritariamente, por recursos do Estado (R$ 80 milhões de um total de
R$ 140 milhões). O restante das receitas advêm da comercialização de produtos (Castelo Rá-Tim-
Bum e outros) e dos apoios culturais.17

Pelo panorama apresentado pode se verificar que existem diversos
modelos de televisão pública. Agrupando os modelos em duas vertentes, há aquela em que o
Poder Público é proprietário direto das emissoras e a outra onde a rede se forma através de
entidades autônomas independentes, associadas na forma de afiliadas. Em ambos os casos, a
produção de conteúdo é compartilhada entre as integrantes. Com relação ao financiamento,
também há dois modelos básicos, o feito através das taxas de licenciamento de aparelhos e aquela
oriunda de recursos orçamentários, extra taxa, e/ou privados. Em todos os casos internacionais
analisados a independência administrativa é a tônica. O Poder Executivo pode até indicar os
membros do comitê gestor, mas sua aprovação, assim como dos planos de trabalho, orçamentos,
linhas de conteúdo e editoriais, passam necessariamente pelos Parlamentos.

O caso brasileiro da TV Cultura apresentado indicou que, como seu
Conselho Superior é indicado direta (os membros natos) e indiretamente (os membros eletivos
escolhidos pelos membros natos) pelo Governo Estadual, a emissora não detém autonomia
administrativa e financeira semelhante à das demais congêneres estudadas, o que impede seu
enquadramento como emissora "pública" do ponto de vista da independência do Estado.

Neste ponto, é importante ressaltar que a comunicação social (não a
radiodifusão) possui emissoras que podem ser consideradas verdadeiramente públicas. São as
emissoras comunitárias da TV a Cabo e as FMs comunitárias, estas últimas na radiodifusão aberta
e gratuita. Falta, no entanto, a essas emissoras uma série de melhoramentos, como por exemplo, a
possibilidade de formação de redes, controle social aprimorado e fiscalizado e representatividade
perante toda a sociedade da localidade. O aspecto financiamento também é pífio no Brasil. Sendo
assim, essas iniciativas não podem ser consideradas, assim como estão configuradas hoje, como
alternativa viável de conteúdo de qualidade à iniciativa comercial e, até, à estatal.

                                                                                                                                                                                     
(indicados pelos membros natos). Todos os membros natos são dirigentes de instituições ligadas ao governo do
Estado de São Paulo.
16  Eleições revelam influência do governador na Padre Anchieta. Observatório do Direito à Comunicação
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&id=421
(acessado em 12/6/7)
17 http://www.culturamarcas.com.br
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 4. AS PROPOSTAS DAS EMISSORAS DO CAMPO PÚBLICO DE TELEVISÃO

Em 2006, sob a coordenação do Ministério da Cultura, e com os apoios
da Casa Civil, Radiobrás, TVE e das associações representativas do setor de radiodifusão do
campo público Abepec, ABTU, Astral e a ABCCOM,18 foi implantado o "I Fórum Nacional de
TVs Públicas" com o objetivo de discutir o desenvolvimento da TV pública no Brasil. Quase a
totalidade das emissoras do campo público brasileiro lá estiveram presentes e apresentaram suas
propostas e contribuições para a implantação de uma nova rede de televisão pública no Brasil.

O Fórum foi precedido por uma série de reuniões. Para estudar o tema
os representantes foram divididos em vários Grupos de Trabalhos (GT).19

Na conceituação das premissas que devem reger uma televisão pública, o
GT que tratou da configuração institucional recomenda os seguintes princípios para a nova
instituição: a) não ter fins lucrativos; b) ter participação social; c) receber recursos públicos e
privados; d) possuir gestão e controle públicos de seus recursos e e) promover a livre cooperação
entre as televisões públicas.

O GT propôs também a seguinte definição para a TV pública:

O GT que tratou do tema da legislação focou sua atenção principalmente
nos seguintes pontos: a) garantia de veiculação dos canais universitários e comunitários tanto nos
sistemas digitais de TV a cabo quanto na televisão aberta, digital ou analógica; b) garantia da
complementaridade das modalidades pública, comercial e estatal e uso equilibrado do espaço
radioelétrico; c) o Estado não pode ter maioria no órgão colegiado diretor; d) autonomia
financeira e e) regionalização de conteúdo e estímulo da produção independente.

                                                          
18 Abepec - Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais
ABTU - Associação Brasileira de Televisão Universitária
Astral - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas
ABCCOM - Associação Brasileira de Canais Comunitários
19 I Fórum Nacional de TVs Públicas: Relatórios dos grupos temáticos de trabalho - Brasília: Ministério da Cultura,
vários autores, 2007.

(define-se) "TV Pública como entidade jurídica prestadora de serviço público de radiodifusão e
cabodifusão de sons e imagens, sem fins lucrativos, prestados num regime jurídico caracterizado pelo
controle e participação da sociedade civil, permitindo cooperação entre si, e com financiamnto de
recursos públicos e privados."
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O GT que tratou do tema do financiamento sugeriu estudar mecanismos
de financiamento através dos fundos oficiais já constituídos, tais como o Fust, Funttel e
FNDCT.20 O ajuste das Leis Rouanet e do Audiovisual foi lembrado como forma de financiar a
produção de conteúdo específico para as televisões públicas, assim como para utilizar de maneira
mais eficaz as fontes de financiamento ofertadas pelo BNDES.21

Passados os trabalhos preliminares, foi constituído o Fórum Nacional das
TV's Públicas, em maio de 2007, em Brasília, que contou, na sua abertura, com a presença dos
Ministros da Educação, da Cultura e com o Secretário de Comunicação Social da Presidência da
República. Esse prestígio reforçou a idéia de que o tema virou política prioritária do atual
Governo Federal.

O Secretário de Comunicação Social esboçou sua proposta de televisão
pública que consiste na formação de uma grande rede nacional pública (aqui simplificada como
RNPTV), mediante o uso das emissoras do campo público já existentes (rede das TVE e
Radiobrás). A programação seria compartilhada entre as emissoras na forma de repositório de
conteúdo, isto é, as afiliadas teriam que veicular conteúdo gerado pela RNPTV e teriam que
complementar a programação com conteúdo próprio (programação regional). Outra parcela da
grade seria preenchida utilizando outros programas feitos pelas outras afiliadas. Dessa forma, para
fazer parte da RNPTV e utilizar esse conteúdo, as emissoras parceiras deveriam fazer sua própria
contribuição ao pool de conteúdo. O esquema teria financiamento público. Nesse sentido, foi
ventilada a hipótese de se utilizar recursos do Fust - Fundo de Universalização das
Telecomunicações - e do Fistel - Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Tanto a RNPTV
quanto as afiliadas deveriam sofrer controle social, através de conselhos gestores independentes.

O evento culminou com a leitura da Carta de Brasília, com a presença do
Presidente Lula. A Carta ressalta diversos princípios básicos que devem nortear a criação da
RNPTV e que devem ser seguidos pela nova rede. Nela são reafirmados conceitos como
pluralidade, formação de cidadania, direito à educação e cultura e a promoção da diversidade
cultural, étnica e social. O manifesto propõe que sua autonomia administrativa deve se dar através
de um conselho onde a Administração Pública não detenha maioria.

Com relação ao financiamento, recomenda-se que este seja público,
porém que advenha de diversas fontes. A Carta cita textualmente que a formação da RNPTV
deve se dar a partir da fusão entre a ACERP (TVE) e a Radiobrás. A Carta aborda também o
                                                          
20 Fust - Fundo de Universalização das Telecomunicações
Funttel - Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações
FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia
21 O uso de financiamento do BNDES por entidades da União é ilegal, haja vista o disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n= 101/00:
"Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a
controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo."
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aspecto da digitalização e acolhe as causas da formação de um operador de rede nacional e da
multiprogramação como formas de potencializar a iniciativa pública no novo sistema.22

Um ponto importante a ressaltar, que transpareceu nas opiniões de
diversos integrantes do Fórum e que se consubstanciou na Carta foi a divisão de categorias entre
as emissoras do campo público. A emissora cabeça de rede seria formada somente pelas
emissoras TVE e Radiobrás, embora com afiliadas. No entanto, embora não tenha sido proposta
a integração dos canais legislativos, universitários e comunitários (os dois últimos da TV a cabo) à
rede, o discurso do Secretário de Comunicação Social (e muito bem recebida pelos participantes)
indicou que essas emissoras estariam contempladas tanto com o financiamento quanto com o
esquema de compartilhamento de conteúdo.

Como resultado, o Fórum serviu para consubstanciar um anseio das
televisões ligadas aos Poderes Executivos, dos três níveis da Federação, de receberem uma
chancela "social" na sua gestão e no seu financiamento e assim, poderem se autodenominar
"emissoras públicas de televisão".

Em alguns meios da imprensa, no entanto, existe o temor de que essa
grande rede nacional pública de televisão possa ser apropriada politicamente e cita-se
freqüentemente o caso da Venezuela. O capítulo seguinte abordará especificamente o assunto.

                                                          
22 A íntegra da Carta de Brasília pode ser obtida no sítio:
http://xemele.cultura.gov.br/projetos/forumnacional/files/carta%20de%20brasília.pdf
(acessado em 14/5/7)
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5. O TEMOR VENEZUELA

A crescente presença do Estado venezuelano nas comunicações sociais,
com a implantação do canal TeleSur, com o uso por parte do atual Presidente de mais de 1.000
horas em pronunciamentos em cadeia nacional, e, mais recentemente, com a intervenção direta
daquele governo no caso do fechamento da RCTV, a mais antiga emissora comercial daquele país,
levantou dúvidas no Brasil quanto à real possibilidade de se estabelecer uma televisão
independente no País e de dissociar Estado de Governo nas comunicações sociais.

Inicialmente é preciso ressaltar que a tramitação dos processos de
outorga de radiodifusão na Venezuela e neste País possui uma diferença fundamental. No Brasil,
os atos de outorga, renovação ou perempção (como é chamada a não renovação) devem passar
pelo Congresso Nacional. Segue o dispositivo constitucional concernente:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão,
permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1o O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2o e 4o, a
contar do recebimento da mensagem.

§ 2o A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no
mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal."

Essa análise dos atos pelo Poder Legislativo garante ao sistema da
radiodifusão, no caso brasileiro, uma segunda instância de apelação para se questionar algum ato
praticado pelo Executivo.23

Assim, caso se concretizem os anseios do governo federal de formar uma
nova rede nacional de televisões públicas, com a criação de novos órgãos na administração
pública, essa deverá ser discutida no Congresso Nacional. Não somente a apreciação do ato
outorgando a exploração de serviços da radiodifusão deverá passar por esta Casa. Tendo em vista
que para a implantação da iniciativa serão necessárias várias alterações legais, notadamente a fusão
de entidades estatais, criação de fundos de financiamento e outras, toda a proposta de criação da
rede será discutida a fundo no Congresso.
                                                          
23 Sem entrar nos detalhes da Lei (Venezuelana) Orgânica de Telecomunicações, de 2002, tanto naquele país quanto
no Brasil a renovação de processos de outorga obedece a certos princípios legais. No caso brasileiro, deve atender o
art. 67 do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117/62, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 236/67):

"Parágrafo único. O direito a renovação decorre do cumprimento pela empresa, de seu contrato de concessão
ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais
a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência."

Nesse sentido, no caso da não-renovação da RCTV, caso comprovada a alegação governamental de que a emissora
teria conspirado em um golpe de estado em 2002 seria motivo, mais do que para não renovação, para cassação da
outorga pela legislação brasileira.
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Com relação ao uso do canal Telesur, deve ser feito um paralelo com a
iniciativa brasileira TV Brasil - Canal Integración. Esse canal, disponível no satélite e em algumas
operadoras de televisão por assinatura, é de uma emissora que veicula conteúdo de diversas
entidades públicas, tais como Radiobrás, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo
Tribunal Federal, algumas produções independentes e de outros canais públicos da América
Latina. O canal busca apresentar uma visão plural do sub-continente sem, no entanto, possuir
mecanismos de controle externo ou social. Sem entrar em nenhuma análise qualitativa dos
conteúdos veiculados, pode-se entender que o canal é uma soma de conteúdos, todos estatais. A
proposta é então muito semelhante à do canal Telesur, um canal estatal que veicula, porém,
produções de outros países e até de produtoras independentes. Dessa forma, tanto o Telesur
quanto o Canal Brasil veiculam um conteúdo que atende aos interesses das suas instituições
mantenedoras e espelham a forma como são conduzidas as comunicações sociais em cada país.

Assim, vê-se que canais institucionais (e Estatais) têm espaço nas
comunicações sociais e são necessários do ponto de vista estratégico para as instituições do País.
No entanto, uma rede pública é diferente. Com a positiva intervenção do Poder Legislativo,
introduzindo condições de controle social efetivos sobre ela, é de se esperar ser perfeitamente
possível implantar, no Brasil, um canal nacional verdadeiramente independente.
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6. COMO PODERIA SE CONCEITUAR A TELEVISÃO PÚBLICA NO CASO

BRASILEIRO

Pelas declarações proferidas por diversas autoridades, tanto em
entrevistas recentes quanto no citado Fórum das Televisões Públicas, a decisão de se criar uma
rede nacional de televisão pública no País já foi tomada. Caso as idéias governamentais, bem
aceitas pelos radiodifusores (criação da rede, gestão, compartilhamento de conteúdo, controle
social e financiamento), sejam concretizadas com a criação de um organismo vinculado à
Administração Pública, será preciso implementar um arcabouço legal para dar suporte a todos os
aspectos que a idéia implica.

Nessa conformação, é preciso lembrar, mais uma vez, que nos países
onde existe uma rede bem sucedida de televisão pública, salvo no caso americano, sua origem se
deu como forma de oferecer à população uma opção única de televisão administrada direta ou
indiretamente pelo Estado. A opção comercial e múltipla surgiu em momento posterior à
exploração pública, o que se reflete na origem das leis que regem a radiodifusão naqueles países.

No caso brasileiro, a situação foi invertida. Os canais estatais, posteriores
aos comerciais, foram implantados sem nenhuma estrutura de controle do público. Somente em
1988 a Constituição Federal, ao separar em três os regimes de exploração do serviço de
radiodifusão, buscou trazer a sociedade para o controle da radiodifusão. Assim, o problema se
resumiria hoje em criar uma emissora com controle social, tanto na sua programação quanto na
definição de seu plano de trabalho, tornando-a independente do Governo.

Ocorre, no entanto, que essa inclusão da participação direta da sociedade
no aparato estatal representa, na prática, aceitar o fato de que os princípios constitucionais de
impessoalidade e de eficiência, que deveriam reger a Administração, não são cumpridos em alguns
casos. Em outras palavras, que certas emissoras estatais são, na verdade, emissoras "chapa
branca" (para promoção pessoal ou desvirtuando o cumprimento da missão e dos objetivos da
emissora) e não conseguem dissociar os interesses dos governantes dos da sociedade.

Outra diferença importante com relação aos países onde existe uma rede
única pública são as dimensões continentais de nosso país e a divisão federativa. Nesse sentido,
enquanto na Inglaterra a televisão aberta compreende apenas quatro canais públicos da BBC e
duas redes comerciais, no Brasil existem quase quatrocentas emissoras de televisão, muito embora
as seis grandes redes detenham mais de 90% da audiência.

Quase todos os Estados da federação já possuem canais de propriedade
estatal, educativos ou não. Os Poderes da União, por sua vez, também possuem seus canais
institucionais tanto na televisão aberta quanto na televisão por assinatura. E existem ainda os
canais de fundações, organizações não governamentais (no caso da TV a Cabo) e de universidades
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públicas e privadas. Por isso, a criação de uma televisão pública no país deve levar em
consideração esse legado heterogêneo de emissoras e de interesses.

Voltando à questão legal, como visto anteriormente, a definição de
televisão pública no Brasil ainda está sem regulamentação. É preciso regulamentar a
complementaridade entre os sistemas públicos, comerciais e estatais de radiodifusão preconizada
pelo artigo 223 da Constituição Federal.

Discutiremos então a regulamentação da criação da televisão pública
reduzida a quatro grandes aspectos:

a) criação do organismo e definição de sua natureza jurídica;

b) controle social;

c) gestão;

d) financiamento.

Para corretamente formatar a televisão pública e regulamentar o
dispositivo constitucional, faz-se necessária a consolidação de todos esses conceitos em uma lei
ordinária. Em se tratando de criação de entidades públicas, com a possível extinção de outras, a
iniciativa desse projeto de lei caberá ao Poder Executivo, conforme preconiza a Carta Magna.
Todavia, caso o Executivo deseje celeridade no tratamento do projeto, poderá encaminhá-lo
através de Medida Provisória.

Quando da criação da rede nacional, caso o Executivo entenda
necessário abordar outros aspectos da comunicação social, poderiam estar sendo dadas as
condições de incluir toda essa discussão no bojo de uma nova Lei de Comunicação Eletrônica.
No entanto, a tramitação de uma lei nesse sentido, alterando outros diplomas legais, tais como o
Código Brasileiro de Telecomunicações, devido ao alto grau de complexidade e de controvérsias
que irá suscitar, poderá inviabilizar a iniciativa.

Passaremos, a seguir, a detalhar os pontos que seriam necessários definir
na suposta proposição.

6.1. Definição da Natureza da Entidade

A definição do tipo de entidade é a mais fácil de ser resolvida. Basta
escolher um modelo dentre as já existentes: Autarquia, Empresa de Economia Mista, Fundação,
Organização Social ou ainda Organização Social de Interesse Público. Na verdade, a opção não
implica maior ou menor independência administrativa. É somente uma questão de definir quais as
regras da Administração Pública em que deverá se enquadrar a nova entidade.
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Dentre todas as alternativas, as duas primeiras implicam  maior
engessamento para o seu funcionamento, uma vez que a elas se aplicariam todas as limitações de
um órgão público, desde sua gestão de pessoal, até os processos de aquisição de equipamentos e
pagamento de serviços. Igualmente difícil seria a possibilidade de captação de recursos fora das
rubricas públicas (dificuldade para receber doações, etc). A constituição de uma fundação, embora
sujeite a entidade aos mesmos controles da Administração, oferece algumas flexibilidades,
principalmente com relação ao pagamento de subsídios e outras remunerações. Já a constituição
de Organizações Sociais oferece a maior flexibilidade possível dentre as alternativas, por serem
organizações da Administração Pública porém constituídas sob o direito privado. No entanto,
embora não estejam sujeitos às mesmas amarras do poder público, de contratações e prestações
de contas, podem receber recursos orçamentários de maneira direta, sem sequer a necessidade de
realização de acordos ou convênios.

Escolhida a modalidade da instituição, o governo federal poderia então
passar a fundir todas as suas estruturas de comunicação social eletrônica em uma só. As outorgas
deveriam então ser transferidas para essa nova entidade. Cabe lembrar, no entanto, que o Poder
Executivo passaria a contar apenas com as outorgas já de sua posse, quer seja a da Radiobrás, em
Brasília, e da TVE no Rio de Janeiro e no Maranhão. Com essa pequena cobertura fica evidente
que o modelo associativo, tal como o americano ou canadense, deva ser adotado. Todavia, nada
impede que no novo documento legal o Poder Público reserve para a nova entidade um canal em
cada localidade onde houver espaço no espectro radioelétrico.

6.2. Controle Social

Uma vez que a rede poderá ser formada por diversos canais autônomos,
entendemos que o controle social das emissoras deva ser local, emissora por emissora, e não em
um único Conselho Diretor (do tipo do Conselho de Governadores ou Trust) da rede nacional
pública. Ao conselho de cada canal deve ser dada a atribuição de aprovar o plano de trabalho da
emissora, que deverá incluir o conteúdo a ser desenvolvido e até o seu orçamento, e acompanhar
e fiscalizar a sua consecução. A indicação dos membros do conselho pode ser feita pelo Poder
Executivo local, após procedimentos de consulta popular, tais como publicação de editais, sendo
esses nomes referendados pelo Parlamento local.

Os conselheiros deverão gozar de mandato fixo, assim como outros
agentes públicos, a exemplo das agências reguladoras.24 Deverá caber a essa Mesa a escolha da
Administração da emissora. O controle social termina aí. A partir dessa instância é a estrutura
administrativa da emissora que controla e executa as atividades e o dia a dia do canal, agora com
controle público.

                                                          
24 Apesar dos mandatos serem fixos, a exemplo da legislação existente nos modelos estudados, a normatização deverá
prever os mecanismos para substituição dos membros em caso de incorreções no desempenho de suas funções.
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Com relação ao conselho diretor da entidade nacional, a exemplo das
demais iniciativas públicas internacionais, a mesma deveria ter representantes de todas as regiões
do País, como forma de garantir o cumprimento dos conceitos de regionalização inerentes à rede
pública.

Outro aspecto importante diz respeito à remuneração dos membros. Na
maioria dos casos, os conselheiros recebem algum tipo de auxílio para o exercício da atividade.25

6.3. Financiamento

A independência financeira é o ponto de maior dificuldade. A partir do
momento em que se considera que a taxa de licença por aparelho receptor (o que representaria
outro aumento da carga tributária) não é uma opção válida para o financiamento da iniciativa, que
os recursos privados canalizados pela propaganda comercial desvirtuariam o sistema e que
doações não seriam aportadas de maneira incisiva (por falta dessa cultura no Brasil), a maioria dos
recursos teriam de advir do erário. Por conseqüência, a independência financeira será sempre o
ponto fraco do sistema. Mesmo que nova lei para o financiamento do setor garanta o repasse de
recursos para as iniciativas, ou ainda que Lei Orçamentária garanta os mesmos, o Poder
Executivo poderá sempre postergar os aportes ou até mesmo não cumpri-los, em nome de ajustes
fiscais ou de novas prioridades.

A única forma de garantir continuidade no fluxo de recursos públicos
seria a inclusão das fontes de financiamento na Constituição Federal. Caso contrário, um
processo de asfixia financeira poderia ser utilizado politicamente, sempre que se quisesse forçar
uma renovação nos quadros diretivos da emissora. Esse processo sempre poderá ser utilizado,
independente da forma jurídica escolhida para o organismo.

A geração de receitas próprias seria uma alternativa para se obter a
independência financeira. Esse, no entanto, não é um caminho fácil. Qual seria então a origem
dos recursos para financiar a formação da rede pública? Não existe mágica: ou se utilizam os
recursos tributários já existentes, dando-lhes uma nova destinação, ou se cria um novo tributo ou
taxa.

A opção mais palatável seria a utilização de recursos já existentes, tais
como os dos fundos, muito embora estes sejam, em maior parte, contigenciados e sirvam para o
pagamento de juros da dívida. O uso do Fust - Fundo de Universalização das Telecomunicações -
e do Fistel - Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - tem sido lembrado de maneira
insistente. Todavia, é necessário discutir os entraves legais dessa utilização. Novamente, a
alteração na destinação desses fundos deveria se dar por força de lei. É interessante observar, no
                                                          
25 No caso da BBC o maior subsídio recebido é de R$ 560 mil anuais.
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/about/bbc_trust_members/how_members_are_appointed.html (acessado em
25/5/7)
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entanto, que a alteração na destinação dos recursos do Fistel não seria possível, uma vez que se
trata de taxas arrecadadas para remunerar o Estado por um serviço específico, e não de
impostos.26 A solução poderia ser diminuir o valor das taxas arrecadadas e instituir outro imposto
ou contribuição naquele valor, preservando a carga tributária ou, ainda, alterar a natureza
tributária do fundo.

Outra fonte de recursos poderia advir, ainda, da alteração da destinação
das contribuições e impostos federais devidos pelas empresas de comunicação social. É preciso
ressaltar, no entanto, que dar nova utilização para os tributos implicará, certamente, na
necessidade de se emendar a Constituição.

Como exercício, utilizando-se o faturamento anunciado pelo setor, de R$
13 bilhões em 2006,27 sendo R$ 6 bilhões do maior grupo brasileiro de radiodifusão, pode-se
calcular, aproximadamente, a geração teórica da receita tributária do setor comercial.
Extrapolando o lucro antes dos juros e impostos (LAJIDA) do principal grupo, de R$ 1,3
bilhões,28 para o restante do setor e considerando-se que o setor paga 15% de Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas, 9% de CSLL (estas sobre o lucro), 3% de Cofins e 1,65% de PIS (estas
sobre o faturamento),29 podemos estimar a contribuição tributária anual do setor em R$ 1,3
bilhão.

                                                          
26 Art. 145 da Constituição Federal:

" A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
....................
II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;"
Art. 77 do Código Tributário Nacional

" As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito
de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição.

27 Emissoras não deveriam receber pelo horário eleitoral, defende especialista. Agencia Brasil
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/08/14/materia.2006-08-14.0329069258/view (acessado em 27/4/7)
28 Grupo Globo está pronto para nova redução de dívida. Valor Econômico 23 /04 /2007  Especial   Pág. A12
29 Medidas alternativas para reverter/prevenir impactos negativos da mudança do PIS / COFINS. Apresentação
Fesesp-Trevisan.
http://www.fesesp.org.br/noticias/trevisanPIS-COFINS.pdf (acessado em 27/4/7)
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Tabela 3 - Recursos arrecadados com fundos selecionados e impostos gerados pelo setor de
radiodifusão

Origem Arrecadação anual

(R$ milhões)

Contingenciado

(R$ milhões)

Fust(*) 670 670

Fistel(*) 2.200 1970

IRPJ(+) 400 0 (#)

Cofins(+) 390 0 (#)

CSLL(+) 240 0 (#)

PIS(+) 210 0 (#)

Total 4.110 2.640

Notas: (*): Dados do Orçamento Geral da União de 2006.

(+) Arrecadação do setor estimada conforme metodologia descrita neste capítulo.

(#) Foi considerada a aplicação integral desses tributos.

Outra alternativa de receitas poderia advir do setor de televisão por
assinatura, assim como no modelo canadense, que separa 5% de seus ingressos para as iniciativas
comunitárias no cabo. Essa forma, que levantaria enormes controvérsias no Brasil, seria uma
espécie de subsídio cruzado, onde os usuários da televisão paga, comprovadamente de maior
renda, contribuiriam para a formação de um canal aberto público.

Pode-se calcular a contribuição estimada do setor. Sabe-se que todos os
serviços de televisão fechada faturaram, em 2006, R$ 5,5 bilhões.30 Tomando-se, a exemplo do
caso canadense, 5%, obter-se-ia uma contribuição de R$ 275 milhões anuais. O revés desse
montante seria o aumento na conta dos usuários de um valor equivalente. A questão seria calibrar
o tamanho da contribuição dessa parcela da sociedade, isto é, se 5% fosse considerado excessivo,
talvez 0,5%, pudesse ser aceito mais facilmente. Mesmo assim, poderia ser arrecadado montante
considerável de recursos, R$27,5 milhões, sem impacto significativo na conta dos assinantes dos
serviços.31

Neste momento é importante ressaltar que foi considerada a hipótese de
se criar uma nova taxa para os assinantes da televisão por assinatura e não criada uma nova carga
para o setor de radiodifusão. Foram dois os motivos. O primeiro é porque, apesar de se
                                                          
30 Faturamento do setor de TV paga cresce 18% em 2006. Agência Estado Últimas Notícias
http://www.abert.org.br/D_mostra_clipping.cfm?noticia=104522 (acessado em 27/4/7)
31 R$ 0,50 por mês seria o impacto considerando um valor médio de R$ 100,00 mensais pelas assinaturas dos
serviços.
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configurar em aumento da carga tributária, esse seria seletivo, uma vez que os usuários da
televisão paga possuem renda muito maior do que seus congêneres da televisão aberta. E a
segunda razão é porque exigir uma nova contribuição das emissoras comerciais teria impacto
direto na atividade econômica do setor, e as empresas possuem distintas capacidades para
absorver esse aumento no seus encargos financeiros.

Por fim, outra questão discutida ultimamente é a taxação pelo uso do
espectro radioelétrico. As atuais outorgatárias do sistema de radiodifusão não pagam pelo uso do
espectro. As únicas arrecadações do Estado nesse segmento são: o valor pago pelas outorgas, que
desde 1996 passaram a ser submetidas a processo licitatório oneroso,32 e o pagamento das taxas
de fiscalização (do Fistel).

Como já foi dito anteriormente, o pagamento de taxas não pode ser
considerado imposto, pois representa somente o ressarcimento dos custos da fiscalização exercida
pelo Estado. Em contrário à argumentação da taxação do espectro, pode-se alegar que esse valor
já está implícito no valor pago pelas outorgas. Outra dificuldade para se cobrar essa taxa seria a
possível injuridicidade de sua aplicação para as outorgas em vigência, pois estabeleceria novas
obrigações legais, em momento posterior ao ato da outorga. Talvez a medida mais plausível nesse
âmbito fosse redirecionar os valores arrecadados com as outorgas, da conta única do Tesouro
Nacional para o financiamento de atividades de radiodifusão pública mediante a criação de um
fundo específico.

Todavia é importante destacar um aspecto positivo de uma possível
taxação anual do espectro. Um pagamento parcelado, após uma licitação onerosa de menor valor,
poderá contribuir para a democratização da exploração comercial da radiodifusão, pois dilui o
valor desembolsado na licitação ao longo do período de exploração dos serviços.

Para o financiamento específico de conteúdo, poderia ser utilizada a Lei
Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet ou, ainda, a nova Lei do Audiovisual. Segundo
dados de 2005 do Ministério da Cultura, foram destinados ao setor, em 10 anos, R$ 700 milhões
entre isenções e investimentos.33 Bastaria ao Ministério da Cultura, a exemplo do projeto de
produção de audio-visual DOCTV, formatar novos editais para incentivar a produção de
conteúdo para a nova televisão pública e assim incrementar os R$ 150 milhões anuais
despendidos atualmente por aquele Ministério com produção de conteúdo.

Todavia, toda essa profusão de recursos e de fontes orçamentárias não
elimina o risco de corte de recursos públicos para o setor. Como já foi dito anteriormente,

                                                          
32 A licitação passou a ser exigida pelo Decreto no 2108/96, que modificou o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795/63.
33 Lei Rouanet: captação em 2005 ultrapassa R$ 676 milhões (acessado em 17/5/7)
http://www.cultura.gov.br/noticias/noticias_do_minc/index.php?p=13938&more=1&c=1&pb=1
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independente da origem dos recursos públicos, a garantia dos repasses somente estaria assegurada
mediante previsão no texto constitucional, mediante emenda à Constituição.

6.4. Geração de Conteúdo Associativo e Formação de Rede

Tendo discutido a questão administrativa e financeira, resta a outra
importante componente, que é a questão da geração de conteúdo. Uma das maiores dificuldades
tanto das iniciativas locais quanto das estatais, e até federais, é a oferta de conteúdo de qualidade e
em quantidade para preencher a totalidade de suas grades horárias. Não se trata de oferecer
programações custosas que rivalizem em primor técnico e profissional com a televisão comercial,
mas de oferecer conteúdos plurais, com padrões de qualidade e atrativos para a sociedade.

Nesse sentido, em face da necessidade de se utilizar as emissoras locais
para atingir cobertura nacional, salta aos olhos o modelo americano e canadense de televisão
pública descrito anteriormente neste documento, que é, no fundo, o modelo proposto pelo
Governo. Adotar uma sistemática em que as emissoras locais possam transmitir sua própria
produção e acessar outra programação pública, complementar à sua para preencher sua grade
horária, parece-nos racional e adequado. No sentido inverso, as programações geradas localmente
poderiam ser depositadas em um banco de conteúdo nacional, dando sustentabilidade ao sistema.
As produções independentes poderiam entrar nesse sistema e, com o correto financiamento e
pagamento por sua utilização, estaria assegurada a oferta contínua de conteúdo.

Esse repositório deve ter gerenciamento a nível nacional. E essa
coordenação, novamente, deveria ser feita pela sociedade, talvez por meio da mesma entidade a
ser criada como a nova cabeça de rede nacional. Outra opção seria rediscutir e alterar as
atribuições do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional para que assuma essa
função controladora da rede nacional pública de televisão.

6.5. O Caso das Televisões Legislativas

As televisões institucionais dos poderes legislativos devem ser
consideradas como um caso à parte. Embora não devam estar subordinadas a outra esfera de
poder, elas poderiam adquirir uma certa autonomia administrativa e financeira, de modo que
também pudessem ser definidas como "públicas" nesse novo conceito. Porém, seriam
independentes da grande rede.

O interesse dessas emissoras em receber a chancela de "emissora pública"
seria a de estarem aptas a participar dessa oferta associativa de conteúdo, assim como de receber
dotações orçamentárias adicionais caso venha a ser instituído um novo fundo para essa nova
categoria de emissoras.
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No entanto, para tornar pública essas emissoras deverão ponderar vários
fatores. Deve ser analisado se a missão da emissora está sendo corretamente cumprida. Com o
objetivo de aumentar a transparência dos atos públicos, deve-se ponderar sobre a pertinência de
se impedir ingerência por parte dos parlamentares e da administração das Casas, quer seja na
aprovação de seus planos de trabalho - incluindo a linha editorial e de conteúdo a ser
desenvolvido -, quer seja nos seus investimentos, e na indicação dos seus dirigentes.

Outra pergunta a ser respondida é se o canal deveria deixar de ser
institucional, de divulgação da instituição legislativa (e dos parlamentares) e se tornar uma
emissora independente (transcende aqui o questionamento de ser pública ou não). Deve-se
antever que uma independência total poderia até, por hipótese, incorrer em não mais transmitir as
sessões do Plenário das Casas, caso esse seja o entendimento do novo corpo gestor. Dessa forma,
mesmo sendo concedida a autonomia, os seus limites devem ser claramente estabelecidos. No
entanto, entendemos que o grau de independência a ser adotado é uma questão política, e não é o
escopo deste documento apresentar qual a decisão a ser tomada.
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7. CONCLUSÕES

Uma vez que não há definição legal do que seja emissora pública,
estamos presenciando uma corrida das emissoras do campo público, especialmente as estatais, na
busca por receber a chancela  de TV Pública. Para tal, externalizam idéias com o objetivo de fazer
valer seus próprios pontos de vista para influenciar a decisão que está para ser tomada. É preciso
entender que o setor da radiodifusão é diferente do sistema de saúde ou de educação. Não
existem duas categorias de hospitais e de escolas, umas públicas e outras estatais. No caso da
televisão, a prática internacional indica que existem as duas formas e que estas são
complementares. Quais seriam então os critérios para caracterizar a televisão pública? Essa é a
grande dúvida.

Caso se opte, na montagem de uma rede pública de televisão, por criar
organismos totalmente independentes, haveria uma inovação que provavelmente nunca foi antes
vista na Administração Pública brasileira, certamente na radiodifusão estatal. Por outro lado, pode
surgir uma proposta tão tímida que permita enquadrar como públicas vários tipos de emissoras,
como por exemplo aquelas que simplesmente tenham em sua estrutura a figura de um ombudsman
ou de um conselho de telespectadores. Ao nosso ver, essa solução seria simplista e equivocada.

Na definição de um novo modelo de rede pública, as independências
administrativa e financeira deverão ser levadas em consideração, pois somente dessa forma se
atingiriam os princípios constitucionais que devem nortear os objetivos e a missão de uma rede
pública (entenda-se aí os princípios filosóficos da pluralidade de pensamentos, fortalecimento da
cidadania, educação, etc).

Feita essa definição legal, que poderia até redundar em garantias
adicionais na Constituição para assegurar o repasse dos recursos destinados ao setor, restaria às
emissoras estatais se enquadrarem nos novos conceitos para, assim, poderem se beneficiar dessa
nova modalidade de gestão e de financiamento.

Nesse novo ordenamento, as televisões legislativas deverão ter
tratamento diferenciado, uma vez que não deverão integrar uma rede, na forma de afiliada,
seguindo regras emanadas por uma cabeça de rede ou geradora de outra esfera de poder.
Deveriam ser previstos então os mecanismos de controle social que seriam aceitáveis naquelas
emissoras para que elas possam se juntar de maneira autônoma à iniciativa pública de televisão.
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Todavia, os integrantes da Câmara dos Deputados não deveriam
desconsiderar que adotar uma modalidade de gestão pública transparente na emissora da Casa, no
caso a TV Câmara, constitui uma oportunidade ímpar de sinalizar para o Brasil, em primeira mão,
um caminho para se obter uma maior participação da sociedade nos meios de comunicação social
e uma maior visibilidade e transparência aos atos dos representantes do povo.
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