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RESUMO

O  modelo  de  regulação  da  radiodifusão  no  Brasil  e  as  conclusões  do  Relatório  da
Subcomissão Especial  Destinada a analisar  as  mudanças nas normas de apreciação dos atos de
outorga e renovação de concessão, permissão, ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é o tema deste trabalho. Busca-se mostrar como se deu a regulamentação do setor no
País, desde o seu início até os dias de hoje. Para tanto, serão analisadas causas e conseqüências
dessa regulação. O trabalho tem como base principal o estudo da concentração da propriedade dos
meios de comunicação de massa e a necessidade da abertura formal das discussões em torno de um
novo marco regulatório para a radiodifusão no Brasil.

Palavras-Chave:  comunicação,  radiodifusão,  regulação,  legislação,  políticas  públicas  para
comunicação.



ABSTRACT

The  present  work  brings  up  a  discussion  on  the  Brazilian  legal  regulation  on

broadcasting and the conclusions of the Brazilian Parliament Commission conceived to analyze the

broadcasting  authorization,  permission  or  concession. It  attempts  to  explain  how  broadcasting

legislation was conceived, from the beginning up to today. Therefore, causes and consequences of

this legal basis are analyzed in this text. The focus of this work is set on the study of the ownership

concentration  of  the  broadcasting  bandwidth  concessions  in  closed  communication  groups  or

institutions.  It  also  exposes  the  need  to  formally  debate  a  new federal  legislation  to  Brazilian

broadcasting.  

Keywords: communication, broadcasting, regulation, legislation, public politics, bandwidth

concessions





“Estamos vivendo duas histórias distintas: a de verdade e
a  criada  pelos  meios  de  comunicação.  O  paradoxo,  o
drama e o perigo estão no fato de que conhecemos cada
vez mais a história criada pelos meios de comunicação e
não a de verdade.”

(Ryszard Kapuscinski)
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Introdução

Neste  trabalho  pretende-se  analisar  o  modelo  brasileiro  de  concessão  de  canais  de

radiodifusão e a real necessidade de um novo marco legal que regularize o modo de gestão de tais

concessões no País. Assim, serão discutidas questões relacionadas à concentração da propriedade

dos meios de comunicação e à legislação que regula o tema. O que representa para a sociedade

brasileira  a  concentração dos meios  de comunicação nas  mãos  de poucas  famílias  e/ou grupos

empresariais? A legislação brasileira é eficiente para promover uma mídia democrática? Como o

relatório da Subcomissão Especial destinada a analisar mudanças nas normas de apreciação dos atos

de outorga e renovação de concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e

de sons e imagens pode contribuir para aa construção do novo marco regulatório?

Os  meios  de  comunicação,  mais  especificamente  os  canais  de  radiodifusão  e  as

telecomunicações, são, há tempos, valorizados pela sua característica de formadores de opinião.

Quando acontece a concentração desses meios, o pensamento quase unânime entre os pesquisadores

é de que a diversidade das opiniões se reduz às poucas vozes que são ouvidas, comprometendo a

difusão de posições críticas. 

Neste  estudo,  será  apresentado  um breve  relato  da  história  da  radiodifusão  no Brasil  –

passando pelas normas estabelecidas desde Getúlio Vargas até os dias de hoje. Além dos Textos

Constitucionais,  terá  destaque  o  relatório  final  da  Subcomissão  Especial  destinada  a  analisar

mudanças nas normas de outorga e concessão de radiodifusão, de autoria da Deputada Maria do

Carmo Lara, o qual foi aprovado recentemente pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara

dos  Deputados.  O documento  traz  importantes  informações  sobre  o  debate  político  travado no

Congresso Nacional a respeito do assunto.

Desse  modo,  o  primeiro  capítulo  explora  brevemente  a  evolução  do  conceito  de

comunicação com base nas formulações de Francisco Rüdiger e de Venício Lima. A relação entre

comunicação e poder será abordada a partir das reflexões de Othon Jambeiro, entre outros.

No segundo capítulo, o texto mostra algumas normas da legislação sobre comunicação e/ou

radiodifusão  em  países  como  Estados  Unidos,  França  e  Alemanha.  O  exemplo  dessas

regulamentações  pode ajudar  na  construção de um novo marco regulatório  para  a  radiodifusão

brasileira,  tendo  em  vista  que  a  experiência  democrática  desses  países  nos  leva  a  crer  em

regulamentações mais aperfeiçoadas. 
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Uma terceira etapa constitui  a análise da radiodifusão no Brasil.  O histórico relativo ao

assunto  nos  dará  a  possibilidade  de  examinar  as  causas  e  conseqüências  do  atual  modelo  da

radiodifusão  brasileira  e  pode  também nos  dar  subsídios  para  a  discussão  em busca  de  novas

regulamentações para o setor.

O objetivo da análise empreendida neste trabalho é verificar em que medida há necessidade

de uma normatização que institua um novo marco regulatório para o setor de radiodifusão no Brasil,

e como o relatório da Subcomissão Especial pode contribuir na construção desse novo marco.

Após o estudo e a análise de publicações de diversos pesquisadores da área e também do

relatório  da  subcomissão,  pode-se  chegar  a  uma  resposta  à  questão  da  necessidade  ou  não de

regulamentação ou mesmo de novo marco legal relativo à telecomunicação e/ou à radiodifusão no

Brasil.  É  preciso  modificar  a  legislação  brasileira  referente  à  radiodifusão?  Esperamos  ter

elementos, nas próximas páginas, para responder a essa questão.
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1 Comunicação e Poder

A comunicação, entendida como canais de transmissão, circulação e recepção de idéias, veio

com o desenvolvimento dos chamados “meios de comunicação de massa” e trouxe consigo o papel

de designar o “intercâmbio tecnologicamente mediado de mensagens na sociedade” (Rüdiger, 1998,

p. 15). 

Como ser comunicativo, o homem tem necessidade de contato social; coopera na busca da

sobrevivência  e  do  melhor  viver  e  tem  ainda  a  capacidade  de  manipular  os  símbolos

comunicacionais para conservar ou transformar a realidade social. Ao mesmo tempo em que torna

possível a convivência humana, a comunicação é uma ferramenta de convicção, uma vez que é

usada para persuadir os outros a fim de que adotem certas ações. (Rüdiger, 1998, p. 42). 

Rüdiger  diz  que  os  símbolos  comunicacionais  não  são  apenas  fontes  de  significação,

elementos que representam ou substituem outras coisas. São também esquemas de ação que mantêm

alguns  tipos  de  relação  de  poder,  organizando hierarquicamente  as  pessoas  como seres  iguais,

inferiores  ou  superiores.  Alguns  sociólogos  chamam  esse  processo  de  “violência  simbólica”

(Bordieu apud Rüdiger 1998, p. 44), definida como a relação de dominação que não pressupõe a

coerção física entre pessoas e grupos sociais, destacando que ela ocorre quando se impõe a vigência

de um significado às pessoas, por meio do uso de símbolos, o que faz com que essas pessoas se

identifiquem com a representação contida no signo. (Santos, Pablo, 2007, p. 1). 

As regras estabelecidas por meio da interação consensual entre as pessoas são ritualizadas e

normatizadas. Fora de tais ritos e normas, as pessoas são tolhidas de direitos de expressão; são

isoladas e silenciadas. Desse modo, ritos e normas expressam o poder, pois auxiliam a padronizar a

interação e “permitem que a estrutura social se transmita de uma geração para outra e, assim, se

conserve a coesão da sociedade” (Duncan, 1962:431, apud RÜDIGER, 1998, 43 - 45).

Conclui-se, portanto, que o poder é administrado por meio da violência simbólica, com o

objetivo de dominação, explorando os mais diversos ritos e normas inseridos nas relações sociais.

“As  classes  dirigentes  defendem  a  estrutura  simbólica
vigente  regulando  a  “missão  originária  da  comunicação,
baseada  na  manifestação,  abertura  e  sinceridade  sem
restrições”,  que  é  a  de  compartilhar  as  experiências
humanas  em condições  de  igualdade”  (Pross  apud  Beth,
1987:57 apud RÜDIGER, 1998, p. 45). 
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Através  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  regula-se  a  tematização  pública.  Pode-se

alterar, excluir, censurar, neutralizar e até bloquear qualquer “pauta” pública através da geração de

uma consciência produzida pelo controle privado desses meios. O conhecimento transmitido por

eles é ideologicamente mediado e cria uma deformação da consciência e do conhecimento público,

principalmente quando veiculado sob a égide de algum interesse. 

Pode-se  citar  o  exemplo  de  Joseph  Goebbels,  ministro  da  propaganda  de  Hitler,  como

precursor na arte de realizar manipulações sobre as massas. Goebbels desenhou a estratégia nazista

de uso dos meios de comunicação de massa com finalidades políticas. Com seu grande poder de

oratória e através de meios como o rádio, Hitler mantinha o domínio das emoções e opiniões do

povo alemão, garantindo sua popularidade:

“O poder dos mesmos (os sistemas de mídia) não reside em
fazer  ou  deixar  de  fazer  as  pessoas  se  comportarem  de
determinado  modo,  mas,  reproduzirem  as  condições
simbólicas  de  realização  desse  comportamento  conforme
novos princípios de disciplina”. (RÜDIGER, 1998, p.49).

Além da  manipulação  das  massas  e  da  opinião  pública,  são  diversas  as  conseqüências

sociais resultantes da presença dos meios de comunicação na vida cotidiana. A mídia se impõe

como instrumento de mediação entre leitores, ouvintes e espectadores e sua realidade circundante.

Como ressalta Miguel (2000), a mídia “tornou-se parte integrante da vida dos homens e mulheres

contemporâneos, e é um de seus companheiros mais freqüentes”. O autor destaca que, segundo

dados dos Estados Unidos, cada adulto dedica, em média, quase seis horas e meia diárias de atenção

à mídia, contra cerca de 14 minutos para a interação interpessoal familiar. (p. 2)

Miguel afirma ainda que a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos

atrapalha a democracia, na medida em que poucas vozes são ouvidas e/ou difundidas. 

Com referência  ao  caso  brasileiro,  a  publicação “Concessões  de  Rádio  e  TV –  onde  a

Democracia  não  chegou”,  da  organização  não-governamental  Intervozes  –  Coletivo  Brasil  de

Comunicação Social, ressalta:

“Em um país onde o rádio e a televisão ainda são os meios
de comunicação mais importantes, não há como pensar em
democracia  sem  a  criação  de  mecanismos  que  tornem
transparentes a outorga e renovação destas concessões. (...)
é  comum,  por  exemplo,  que  emissoras  as  utilizem  para
promover a criminalização dos movimentos sociais e impor
uma agenda política que lhes interessa. Também é comum a
discriminação  contra  mulheres,  negros,  indígenas,
homossexuais,  pessoas com deficiência e idosos,  além de
determinadas religiões e classes sociais. Estipulam padrões
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estéticos, éticos e morais, impondo valores que promovem e
perpetuam preconceitos. A sociedade, em nome de quem é
dada  a  concessão,  não  tem  como  proteger-se,  apesar  da
Constituição  garantir  este  direito”.  (Revista  Concessões,
2007, p. 3). 

Em  relação  à  concentração  da  propriedade  da  mídia  no
Brasil,  um  conceito  usado  por  alguns  autores  é  o
“coronelismo eletrônico”, que compara o poder dos atuais
impérios de comunicação ao dos antigos coronéis da Velha
República.  Na  Ciência  Política,  vários  pesquisadores
analisam a  relação  entre  os  coronéis  locais  e  o  governo
federal. Segundo tais formulações, os coronéis aproveitam-
se da relação de proximidade com o poder público para se
locupletar, ampliando suas propriedades e fortalecendo seu
poder. 

Para Venício Lima, a prática desse tipo de “barganha política se mantém como uma das

principais  características  da  radiodifusão  brasileira  desde  a  metade  do  século  passado”.  (Lima,

2008, p. 119). O pesquisador vê o coronelismo eletrônico como um privilégio que cria não mais um

poder coercitivo, como o dos antigos coronéis, mas, sim, um poder criador de consensos. Consensos

estes,  que,  segundo  ele,  facilitam  eleições  e  reeleições  de  representantes  do  Executivo  e  do

Legislativo federal  – partícipes do processo de concessão de canais de radiodifusão. Em outras

palavras, a eleição desses atores permite a continuidade do coronelismo como sistema, mantendo

uma espécie de perpetuação da prevalência do interesse privado em detrimento do interesse público,

já que os canais de radiodifusão são considerados bens públicos. Essa prevalência, aliás, é tratada

neste  trabalho,  usando-se  também  conceitos  relacionados  ao  termo  patrimonialismo.  Segundo

Goyatá (2003): 

“(...)  o  patrimonialismo  é  intrinsecamente  personalista,
tendendo a desprezar a distinção entre as esferas pública e
privada.  Em  uma  sociedade  patrimonialista,  em  que  o
particularismo e o poder pessoal reinam, o favoritismo é o
meio por excelência de ascensão social, e o sistema jurídico
(...)  costuma  exprimir  e  veicular  o  poder  particular  e  o
privilégio, em detrimento da universalidade e da igualdade
formal legal” (Goyatá, 2003, p.154).

Outro ponto importante dentro da discussão sobre a concentração da propriedade dos meios

de comunicação e as relações da mídia com a política diz respeito à liberdade de expressão. O termo

ocupa  boa  parte  das  discussões  sobre  o  atual  modelo  regulatório  da  comunicação  no  Brasil.

Cavalcante (2008) faz uma análise que identifica uma relação com condição sine qua non entre os

conceitos de democracia e liberdade de expressão. Ao conceituar democracia, esse autor nos relata a

“escolha manifestada” pela democracia,  que,  no Brasil,  foi  feita constitucionalmente  através do
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artigo 1.º. Ainda na busca por um conceito para “democracia”, Cavalcante aponta que “é no âmbito

da  democracia  constitucional  brasileira  que  se  conceitua  a  radiodifusão  e  se  orienta  sua

regulamentação”. Citando o que considera essencial para a existência de democracia, Cavalcante

aponta  o  voto popular  e  universal,  a  separação dos  poderes  e  a  existência  de liberdades  civis.

Analisa, porém, que pode haver voto sem democracia, dando como exemplo o referendo feito por

Hitler no sentido de que se reunissem sob seu poder os cargos de presidente e de chanceler da

Alemanha, obtendo êxito. Aponta também que pode haver democracia sem a separação de poderes,

como nos casos dos parlamentos em países europeus. Mas Cavalcante salienta que:

 “só não pode haver democracia onde não existir liberdade
de imprensa, porque é ela quem garante, ao mesmo tempo
em que prova, visível e cabalmente, a vigência dos direitos
civis,  políticos  e  sociais,  por  mais  instável  que  seja  sua
proteção.  (...)  Como  se  vê,  se  não  é  fácil  defini-la,  (a
democracia)  é  fácil  identificá-la,  bastando  constatara
simples  presença  de  uma  imprensa  livre”.  (Cavalcante,
2008, p. 164). 

O autor relata que primeiramente se tratou de direito de expressão referindo-se unicamente à

imprensa, uma vez que, à época (primeiras décadas do século XIX), o material impresso era o único

meio de expressão e de divulgação do pensamento. Nos Estados Unidos, já com o rádio (anos 20 e

30 do século XX), surgiram as primeiras questões judiciais, e a magistratura tratou a radiodifusão

com isonomia em relação à imprensa escrita, proibindo qualquer restrição às liberdades da palavra e

da  imprensa.  Na  Europa,  porém,  o  controle  estatal  ocupou-se  do  rádio  e  depois  da  televisão,

“abandonando  uma  pretensa  orientação  liberal”.  (Cavalcante,  2008,  p.  165).  Para  o  autor,  a

liberdade individual e a social não eram prioridades na Europa. O continente estava em período de

guerras, ditaduras e tiranias. Com esse ambiente, não se confiava a particulares a propriedade de

empresas de radiodifusão. “Até mesmo na democrática Inglaterra, a British Broadcasting Company,

empresa privada, por desapropriação virou a estatal British Broadcasting Corporation, a famosa e

hoje tão criticada BBC”. (idem, p. 166).

Após a 2.ª guerra mundial, a televisão é lançada na Europa com maior rigor do que o rádio,

sob égide e propriedade do estado, atrasando a adoção da liberdade de expressão e da iniciativa

privada nos meios eletrônicos de comunicação. Esse intento só foi alcançado ao final da década de

80 e durante a década de 1990. Com a decadência do comunismo, a radiodifusão da Europa foi se

encaminhando para um modelo com mais liberdade, sem a tutela estatal. (Cavalcante, 2008, p.168).

Dessas mudanças surge a chamada “doutrina liberal das comunicações”. O poeta e ensaísta

inglês John Milton, aliado ao parlamento que desafiava o rei, publica o livro Aeropagítica (1644);
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essa  publicação  deu  força  para  que  se  levantassem  as  primeiras  dúvidas  sobre  as  verdades

indiscutíveis  defendidas e  propagadas pelo rei  e  pela Igreja.  Os iluministas  fundamentariam os

princípios da democracia moderna, dos direitos humanos e da liberdade de expressão:

“Assim  como  na  nova  ciência,  a  liberdade  de  expressão
consistia na recusa a aceitar o princípio de autoridade, na
recusa a aceitar o monopólio do saber em quaisquer mãos
provindas  de qualquer  fonte  que se  julgasse  detentora  da
verdade”. (idem, p. 169). 

Lins,  (2002),  explana  sobre  os  elementos  democráticos  que  derivam da  preservação  da

liberdade de expressão:

“a preservação da liberdade de expressão, direito individual
orientado  a  garantir  ao  cidadão  a  sua  auto-realização,  o
avanço de sua formação e a busca da verdade e, também,
um  direito  essencial  à  promoção  de  uma  sociedade
autogovernada  e  do  controle  de  abusos  do  poder  pelas
autoridades constituídas. A liberdade de expressão pretende
assegurar, ainda, a formação equilibrada da opinião pública,
expondo  os  conflitos  e  consensos  inerentes  a  matérias
polêmicas,  de  modo  a  promover  a  integração  social  e  o
aperfeiçoamento das instituições”. (Lins, 2002, p.4).

Citando  a  legislação  que  rege  a  radiodifusão  no  Brasil,  Cavalcante  dá  destaque  à

Constituição de 1967, adotada sob o regime militar, e a seu papel na construção do conceito de

radiodifusão em proveito das forças de repressão. Foi nessa Carta, segundo o autor,  em que se

configurou,  ao  contrário  do que  pregava a  Carta  anterior  (1946),  o  fim da  diferenciação entre

telecomunicação e radiodifusão. Com isso, telecomunicação e radiodifusão ficaram sob a jurisdição

do regime militar.

A atual Constituição reparou esse erro conceitual, dedicando um capítulo para o assunto e a

especificidade da radiodifusão, conferindo-lhe normas, responsabilidades e garantias, que são parte

do conteúdo democrático. Cavalcante (2008) salienta que “é dentro dessa moldura constitucional,

jamais fora dela, que se coloca a questão da regulamentação dos meios de comunicação social”.

(Idem, p. 170).

Entretanto, ainda hoje vigem normas estabelecidas pelas leis de 1962 e 1963 e pelo Decreto-

Lei de 1967, que tratam basicamente de formalidades legais para obtenção, manutenção, renovação

e  transferência  de  concessões;  da  exclusividade  da  propriedade  para  entes  nacionais  etc.

(Cavalcante, 2008, p. 170).
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A atual  constituição  foi  elaborada  em um momento  de  retorno  à  democracia.  O  povo

brasileiro queria recuperar seus direitos e adquirir novos direitos e garantias. Como conseqüência, a

nova Constituição traz 77 direitos fundamentais individuais, e também garantias, direitos e deveres

à imprensa e à radiodifusão.  (idem,  p.  171).  “Em seu art.  220,  foi  taxativa:  a manifestação do

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta constituição”. (idem, p.172). A Constituição

de 1988 ainda tornou obrigatória a avaliação dos processos de renovação ou não-renovação das

concessões pelo Congresso Nacional.

Cavalcante  menciona  ainda  que  a  permissão  para  que  pessoas  jurídicas  pudessem  ser

concessionárias de serviços de radiodifusão e para que fosse permitido investimento estrangeiro até

30% do capital das emissoras, alterada na Constituição em 2002, não modificou substancialmente o

quadro da radiodifusão no País. (idem, p. 172).

Com a crescente valorização dos meios de comunicação e em conseqüência da liberdade de

expressão, dava-se mais importância à pauta desses meios, ou seja, ao que seria noticiado e, como

efeito, ao que seria assunto de discussões populares e de formação de opinião. A imprensa tinha

cada vez mais o poder de colocar certos assuntos em pauta, ordenando também, dessa forma, o

campo político. 

McCombs e Shaw publicaram em 1972, pela primeira vez,  artigo com o termo agenda-

setting, reconhecendo o “poder dos meios de comunicação de massa em interferir na comunicação

interpessoal”.  (Liedtke,  2007,  p.1).  A  partir  daí,  muitas  pesquisas  se  voltaram para  o  assunto,

principalmente  quando se  relacionavam mídia  e  política.  Os  pesquisadores  observavam que  os

atores da mídia, ao organizarem sua pauta, moldavam os acontecimentos da política.

Em seu texto, Liedtke apresenta um conceito resumido, que pode dar uma idéia básica do

que seja agenda-setting:

"a  capacidade  dos  mídia  em  influenciar  a  projeção  dos
acontecimentos na opinião pública confirma seu importante
papel na figuração da nossa realidade social, isto é, de um
pseudo-ambiente,  fabricado  e  montado  quase
completamente a partir dos mass media".  (Mc Combs and
Shaw, 1977; p. 7, apud Traquina, 2001; p.14, apud Liedtke,
2007; p.1).

A compreensão que as pessoas têm da sua realidade social lhes é fornecida pelos meios de

comunicação de massa. Dentro dessa realidade, são apontados os fatos de maior relevância, muitas

vezes sob a orientação dos  mass media, que,  ao selecionarem determinados assuntos e ignorarem

outros, definem quais são os temas a serem abordados. Desse modo, a política é feita levando-se em
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consideração o que é mais importante para o público, ou o que, dentro desses destaques, terá o

apoio desse público, pautado pelos meios de comunicação de massa. (idem, p. 2). 

A hipótese do agenda-setting é confirmada quando se verifica que há enorme influência dos

meios de comunicação no cotidiano das pessoas, que são, a todo momento, “bombardeadas” por

informações vindas desses canais. As conversas interpessoais são mediadas pelas informações de

jornais, revistas, canais de televisão, rádio e, mais atualmente, da internet. Há uma hierarquização

dos assuntos contidos nessa “pauta” que torna uns mais importantes que outros. A mídia atua nessa

hierarquização pautando o ambiente social, econômico e político. Daí resulta o interesse amplo pelo

estudo e pela atuação dos meios de comunicação de massa.

Conceituada como âmbito de grande importância política, econômica e social, e atuando

sobre a realidade social, através do agendamento político e social, a comunicação de massa passou a

merecer atenção do Estado, sendo objeto de estudo e de regulamentação desde o final o século XIX,

antes mesmo do surgimento da radiodifusão. 

Vejamos,  portanto,  como  surgiu  e  o  que  embasou  a  regulação  estatal  da  atividade

comunicativa. 

1.1 Estado e regulamentação dos meios de comunicação

Para um melhor entendimento do processo relativo à regulamentação da radiodifusão, torna-

se necessária  uma compreensão sobre  como se  deu a  concepção das  políticas  de regulação do

Estado, tema deste título. 

Segundo Jambeiro, o Estado começa a interferir, por meio de políticas de regulação, a partir

da grande crise mundial do capitalismo, em 1929/30. Com a crise, surge uma nova estrutura do

Estado, que se contrapunha à teoria do Liberalismo clássico. “O novo Estado é forte e se propõe a

intervir na economia e a organizar e controlar o mercado” (Jambeiro, et al, 2001. P.2).

 Ao  mesmo  tempo,  vieram  as  políticas  de  bem-estar  social,  que  visavam  à  ascensão

econômica das populações, à geração de mais empregos e, com isso, o controle do movimento

operário.  Depois  da  2.ª  Guerra,  a  política  do bem-estar  social  é  mantida  por  um Estado forte,

centralizador, que regula o mercado, elabora e efetiva políticas públicas. Esse modelo se mantém

hegemônico até o final da década de 70, quando aparece um modelo “revisitado” de capitalismo,

denominado neoliberalismo. (idem).
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Nas telecomunicações, a intervenção inicial do Estado teve como justificativa a utilização do

bem público,  que é o espectro eletromagnético usado para as  transmissões,  condição que torna

necessária e normal a intervenção do Estado. Sendo o espectro eletromagnético um elemento de

utilização limitada, “passou-se a escolher por meio de critérios prévia e publicamente construídos,

entre os que se candidatavam a cada concurso ou licitação” (idem, p.3)

Para  as  concessões,  portanto,  o  Estado  analisa  tanto  aspectos  técnicos  de  produção  e

transmissão, como também aqueles relacionados ao conteúdo da programação a ser transmitida.

Jambeiro  destaca  outra  justificativa  para  que  a  intervenção  do  Estado  no  campo  da

comunicação, apontando para o reconhecimento da “universalidade da influência da radiodifusão”.

Daí a necessidade de regulamentação sobre “justeza e equilíbrio dos noticiários, imparcialidade

política, não-incitamento ao ódio racial, de classe, de etnia, de religião etc.”. Proteção aos direitos

dos  cidadãos,  garantia  de  pluralismo  e  diversidade  de  programação  são  outras  razões  para  a

intervenção do Estado no processo de concessão de canais de radiodifusão (idem): 

“Além destas  justificativas  mais  gerais,  outros  fatores  de
natureza conceitual vêm sendo crescentemente levados em
conta nos processos regulatórios nacionais e internacionais:
a viabilidade financeira, particularmente onde haja inversão
de  dinheiro  público;  a  possibilidade  de  excessiva
concentração de meios numa só empresa; a necessidade de
justa  e  efetiva  competição  pelo  gosto  e  preferência  do
público;  e  o  estabelecimento  de  claros  e  democráticos
procedimentos para permitir que novos provedores tenham
acesso ao espectro”. (idem).

 Pode-se definir a regulação da radiodifusão como a ação do Estado, por meio dos Poderes

Executivo e  Legislativo,  no sentido de  normatizar  a  radiodifusão e  seus  modos  de  operação e

organização. Também é papel do Estado a fiscalização para o cumprimento das normas e a coibição

e punição de abusos diversos que possam ocorrer. Com essa intenção, o Estado passa a controlar

tanto a distribuição como a programação da radiodifusão, “através de regulamentos que, baseados

em  princípios  diversos  dos  demais  serviços  de  telecomunicações,  incluem  critérios  culturais,

econômicos e políticos” (idem, p. 4). 

Com base na literatura sobre o assunto,  Pode-se concluir  que o Estado verdadeiramente

democrático deve dar voz ao cidadão, incluída aí a manifestação através dos meios de comunicação.

Para  tal,  os  atores  estatais  devem  caminhar  no  sentido  da  regulação  dos  mecanismos  que

formalizam a manifestação dessa voz. 
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O reconhecimento do importante papel dos meios de comunicação como regulador da práxis

humana  elevou a  importância  do setor,  que  teve,  desse  modo,  mais  atenção  dos  órgãos  e  dos

dirigentes da esfera pública. Se os meios de comunicação têm o poder de influenciar no cotidiano

das pessoas, para que exista um ambiente democrático é necessário que esses meios sejam regidos

por instrumentos inerentes à democracia. Portanto, é também através da regulação dos meios de

comunicação, com liberdade de expressão efetiva, dando assim oportunidades a todas as vozes, que

caminharemos para o amadurecimento da democracia brasileira.

1. 2 Evolução e concentração dos meios de comunicação

A comunicação de massa e as tecnologias da mídia passaram, ao longo dos últimos 50 anos,

por aceleradas e contínuas mudanças, que alteraram a própria natureza do processo da comunicação

de massa. Lima (2004, p.25) justifica:

A origem dessas transformações está na chamada revolução
digital, isto é, na possibilidade de redução (digitalização) de
textos,  sons  e  imagens  a  bits.  Foi  esse  avanço  que  deu
origem  à  convergência  tecnológica  que  está  dissolvendo
fronteiras  entre  as  telecomunicações,  a  comunicação  de
massa e a informática, isto é, entre o telefone, a televisão e o
computador ou entre a televisão, a internet e o computador.

Definição  mais  apropriada  para  o  campo da  Informação  atual  e  seu  estudo  é  dada  por

Jambeiro, que o conceitua como o “conjunto de estruturas e processos, produtos e serviços que,

além  de  se  vincularem,  abrangem  e  se  expressam  com  os  conteúdos  e  tecnologias  das

Telecomunicações,  da  Informática  e  da  Eletro-Eletrônica”.  O  autor  também  menciona  dois

elementos  essenciais  dentro  da  cadeia  comunicacional:  os  recursos  humanos  que  produzem  e

consomem os serviços e os governos, grupos de interesse e empresas do ramo (Jambeiro, et al,

2001, P. 2).

As conseqüências da digitalização são diversas e acontecem com tal rapidez que, por muitas

vezes,  torna-se  difícil  para  a  sociedade  compreendê-las  e  adaptar-se  a  elas.  Entre  essas

conseqüências, está a concentração da propriedade da mídia. Lima destaca que essa concentração

altera a economia política da comunicação, pois ocasiona compras, fusões e parcerias de agentes

econômicos em escalas jamais vistas na economia mundial, tendo como resultado também “um

crescente e vigoroso processo de oligopolização dos históricos atores brasileiros e a emergência de

novos e poderosos atores globais (global players) privados” (Lima, 2004, p. 25). 
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Esse processo extraordinário de mudanças na propriedade das empresas e dos grupos de

comunicação  causou  a  concentração  da  propriedade  dos  meios  de  comunicação  nas  formas

horizontal (o mesmo grupo detém várias empresas na mesma área) e vertical (a empresa domina

toda a cadeia produtiva, como a produção, a programação, a distribuição e a veiculação), além da

denominada propriedade cruzada (o mesmo grupo controla vários tipos de mídia).  (Lima, 2004,

p.25-26). 

Como  no  restante  do  mundo,  o  modelo  de  radiodifusão  do  Brasil  não  escapou  das

conseqüências da concentração e, mesmo com uma legislação que evoluiu em sentido contrário a

essa concentração, ainda demonstra dados e fatos que levam à constatação de sua existência no

País.

 O Projeto Donos da Mídia, sitio eletrônico que condensou em base digital os dados da

pesquisa  da  estudante  Célia  Stadnik  (1991),  a  qual  “traçou  a  coluna  vertebral  do  sistema  de

comunicação brasileiro”, define grupos nacionais de mídia como: 

“o conjunto de empresas, fundações ou órgãos públicos que
controlam mais de um veículo, independentemente de seu
suporte,  em mais  de dois  estados.  Aqui se enquadram os
conglomerados que atuam no núcleo do Sistema Central de
Mídia  do  Brasil  porque  a  maioria  destes  grupos  controla
cabeças-de-rede de televisão”. (Görgen, 2002, p.1).

Segundo o levantamento feito pelo sitio, através do Instituto de Estudos e Pesquisas em

Comunicação (Epcom), em 2002, existem 35 grupos de comunicação de abrangência nacional no

Brasil. Esses grupos controlam, no total, 516 veículos de comunicação de massa. Alguns números

são mostrados na tabela 1.

Tabela 1: Grupos de comunicação no Brasil 

GRUPOS N.º DE VEÍCULOS
ABRIL – LIGADO À MTV 74
GLOBO – LIGADO À GLOBO 69
BANDEIRANTES – LIGADO À BAND 47
RECORD – LIGADO À TV RECORD 34
GOV.BR – LIGADO À EBC 29
ASSOCIADOS – LIGADOS AO SBT 17
RENASCER – LIGADO À EBC 11
ASSEMBLÉIA DE DEUS – LIGADO À REDE TV 10
FJPII – LIGADO À REDE CANÇÃO NOVA 10
SBC – LIGADO AO SBT 10
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A tabela acima indica os dez maiores grupos de mídia nacionais ligados às Redes de TV.

Percebe-se, pelos números, que esses grupos têm sob seu controle a grande maioria dos canais de

radiodifusão  do  Brasil,  e  fica  evidenciada  a  concentração  de  propriedade  dos  meios  de

comunicação.

Em 1999, o setor de telecomunicações foi recordista no ranking de fusões e aquisições entre

empresas  no  Brasil,  “com  47  casos  no  ano,  39  deles  referentes  a  operações  realizadas  por

companhias de capital estrangeiro”. (Lima, 2004 apud Lima 12/1/2000, p.26)

A questão das concessões é ampla e complexa, envolvendo, num mesmo ato, os três poderes

da União. Há alguns anos, o assunto é objeto de discussão pela sociedade civil organizada, por meio

de entidades como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), a Federação

Nacional dos Jornalistas (FENAJ), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), os representantes da

empresas de mídia e, também, por instituições como o Ministério Público Federal e o Congresso

Nacional, entre outras. 

Pode-se concluir até aqui que a sociedade ainda procura se adaptar ao processo evolutivo do

setor de comunicação. Assim, os conceitos e elementos democráticos que levariam esse setor à

prestação  de  um serviço  com o  viés  verdadeiramente  voltado  ao  interesse  público  não  foram

integralmente a ele aplicados. O princípio democrático da liberdade de expressão, por exemplo, não

coaduna com as características de oligopolização ocasionadas pela concentração da propriedade dos

meios de comunicação, pois essa concentração não permite que a sociedade como um todo faça

parte  da interação social  proporcionada pelos  meios  de comunicação de massa,  que,  de  outros

modos, poderia e deveria ter participação ampla de todo o grupo de indivíduos.

Nos  dois  próximos  capítulos,  serão  abordados  o  contexto  histórico  da  radiodifusão,  o

processo de concessão de canais de rádio e TV no Brasil e a real necessidade de um novo marco

regulatório para o tema. E, antes disso, vejamos como o embate entre a comunicação e a política

ocorre em outros países e como eles tratam a questão da regulação da atividade.
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2. A Radiodifusão em Outros países

A concentração dos meios de comunicação é um problema que afeta muitos países, por isso

mesmo muitos deles aprovaram regras para regular o setor de radiodifusão. Antes de descrevermos

como  o  processo  de  regulação  se  desenvolveu  no  Brasil,  vejamos  a  seguir  como  o  tema  da

regulamentação da radiodifusão é tratado em diferentes países. Para isso, utilizamos como base as

informações coletadas em Lins (2002, Martinez (2007) e Veloso (2008)). 

Temos por exemplo o caso da Itália, que, após uma década com os meios de comunicação

sob o controle de Sílvio Berlusconi, empresário de Milão que governou o país por doze anos, sofreu

intervenção do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, que aprovaram normas com objetivo

de pôr fim à “concentração do poder político, comercial e dos meios de comunicação nas mãos de

uma única pessoa. As normas criticavam a falta de independência sofrida pela televisão pública

italiana e expressaram sérias preocupações com a liberdade de expressão e o pluralismo da mídia”.

(Martínez, et al, 2007, p.63). 

Diversos  países  aprovaram  regras  que  regulavam  limitações  de  cotas  para  conteúdo

(nacional, independente ou regional), barreiras com relação a índices de audiência, participação no

mercado  publicitário  etc..  Entre  elas,  destaca-se  a  que  proíbe  que  um operador  de  serviço  de

radiodifusão seja proprietário de mais de uma emissora do mesmo tipo, no mesmo mercado; a que

estabelece que uma pessoa física ou jurídica não pode ser proprietária, no mesmo mercado, de mais

de uma emissora de TV em VHF ou de uma combinação de emissoras de rádio AM e FM; a que

limita  a  formação  de  conglomerados  de  mídia;  a  que  estabelece  abertura  na  grade  para  a

programação  independente  e  a  que  proíbe  futuras  aquisições  de  emissoras  de  radiodifusão por

pessoa física ou jurídica que for proprietária de jornal diário cuja base de atuação seja na mesma

área geográfica. (Veloso, 2008, p.122-123).

Nos Estado Unidos, a comunicação é controlada por seis grupos: General Eletric, Viacom,

Walt  Disney  Company,  Bertelsmann,  AOL Time Warner  e  Murdoch’s  News  Corp.  A Federal

Communications Commission (FCC), que tem orçamento fixado e membros eleitos pelo Senado

(Lins,  2002,  p.  8),  é  a  responsável  pela  regulamentação  da  propriedade  de  radiodifusão,  e  o

Telecommunications  Act  de 1996 estabelece novas regras,  muitas  delas inspiradas em decisões

judiciais. (Veloso, 2008, p.122-123).

 Lins (2002) afirma que há opiniões favoráveis à não-regulação do setor de comunicações e

exemplifica com o modelo americano em que os conflitos relativos à liberdade de expressão são
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tratados de acordo com o que diz a Primeira Emenda da constituição norte-americana 1. Para os

norte-americanos, o mercado e a competição entre os veículos é que irão resolver tais questões. No

entanto,  radiodifusão  e  imprensa  escrita  não  são  tratadas  com  isonomia  nos  Estados  Unidos.

“Aceita-se um tipo de regulação na radiodifusão que a Constituição simplesmente veda quando se

trata de imprensa escrita”. (p.5). Tal fato é justificado pela escassez de freqüências disponíveis para

o serviço:

“Curiosamente, embora novos serviços (cabodifusão, MMDS,
satélite e outros) não tenham uma restrição tão significativa, a
FCC em nenhum momento aventou a hipótese de desregular o
setor. Isto porque o governo é obrigado, ainda assim, a alocar
as freqüências a cada operador, a impor normas e parâmetros
técnicos de operação e a fiscalizar o seu cumprimento”. (Lins,
2002, p. 5).

Lins ainda destaca que, em alguns países, as limitações à liberdade de expressão somente

são aplicadas em casos de crimes contra a honra e os direitos do menor de idade, e de divulgação de

segredos de segurança nacional. Adverte o autor que essas ocorrências são bastante incomuns e que,

nesses países, há uma detalhada legislação enfocando direitos, obrigações e limitações dos veículos

de impressa e de mídia em geral. (Lins, 2002, p. 4-5).

Lins  resume o processo de garantia  da liberdade  de expressão nesses  países  como uma

maneira de assegurar a competitividade entre os veículos, a fim de proteger, com isso, a pluralidade

de opiniões e interpretações sobre  os  diversos temas;  de preservar  as  empresas jornalísticas da

pressão  e  influência  externa,  limitando  o  acesso  do  capital  estrangeiro  ao  setor;  de  restringir

propriedade cruzada e de limitar anunciantes, como meio de resguardar a autonomia financeira dos

meios de comunicação social. (idem).

“O  controle  sobre  o  capital  de  uma  empresa  de
comunicações é, dessa forma, o caminho mais rápido para o
seu  controle  editorial.  Outras  formas  de  se  alcançar  um
controle sobre a linha editorial de uma empresa jornalística
decorrem da sua dependência em relação aos anunciantes, o
seu eventual endividamento, a dependência tecnológica e de
serviços  de  terceiros  e  a  demanda  por  investimentos”.
(idem).

A regulação do padrão norte-americano de concessões é, assim, determinada pelo fato de

que, nesse país, estruturou-se o modelo de radiodifusão privada, a partir dos anos trinta. “Nesse

1 “Congress shall make no law ... abridging the freedom of speech of the press; ...” (“O Congresso não fará lei ... que
restrinja a liberdade de expressão da imprensa ...”).
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modelo, liberdade de expressão e liberdade de empreendimento se apoiam reciprocamente”. (idem,

p.5).

Historicamente,  a  União  Européia  mantém  o  foco  da  regulamentação  sobre  fatores

econômicos como a concorrência, deixando as questões de conteúdo da programação, pluralismo e

diversidade a cargo dos Estados-Membros. A Diretiva Televisão Sem Fronteiras (Directiva TVSF),

promulgada em 1989, tem como princípios básicos a livre circulação de programas e a exigência de

que os canais de televisão reservem cotas às produções européias e zelem por interesses públicos

como diversidade cultural,  proteção dos  menores,  produção independente  e  direito  de resposta.

(Veloso, 2008, p.124).

Na França, três limites impostos balizam a regulamentação em torno da propriedade: uma

pessoa, individualmente, não pode ser portadora de mais de 49% das ações de um canal nacional ou

de mais de 33% de um canal  local,  se  a audiência média anual  é superior a 2,5% do total  da

audiência; uma ou mais estações de rádio não podem ser controladas por uma só entidade, se a

audiência global  for  superior  a 150 milhões;  uma mesma empresa não pode adquirir  um novo

jornal, se essa aquisição aumentar sua circulação diária em mais 30%.

Na  Alemanha,  prevalecem  as  emissoras  públicas,  que  têm  44%  do  mercado.  Se  uma

emissora atinge um público de mais de 30% de audiência, é considerada com grande poder de

mercado. O patamar de audiência para os alemães é de 25%. Ultrapassados esses índices, a empresa

não  pode  obter  mais  concessões,  devendo  adotar  programa  de  redução  das  suas  licenças.  Nas

normas alemãs, observa-se a preocupação com a programação regional e independente e restrições

para  a  propriedade  de  mídia  por  estrangeiros.  (Veloso,  2008,  p.125).  Ainda  na  Alemanha,  há

exemplos de regulação por meio de administrações regionais ou locais, pessoas de direito público

com independência administrativa e funções regulatórias,  especializadas da regulação de mídia.

Ressalte-se que esse tipo de ação reguladora é muito criticado pelos operadores privados, pois os

submetem a regras pouco claras, dificultando a expansão das empresas. 

Na América Latina, a regulação do setor é prerrogativa da Administração Direta. Em alguns

países,  como  Brasil  e  Argentina,  regulam-se  radiodifusão  e  telecomunicações  em  âmbitos

diferentes. No Chile, por exemplo, radiodifusão e telecomunicações são geridas pela Subtel,  do

Ministério dos Transportes e Comunicações.  

Existem ainda regulamentações mais rígidas, como a da Albânia, onde a legislação proíbe a

concessão de mais de uma licença local – de rádio ou de televisão – para o mesmo território, sendo
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que, uma pessoa não pode ser o único proprietário de uma estação que cobre uma área de mais de

200.000 habitantes. (Veloso, 2008, p.127).

Lins  defende  um  modelo  de  radiodifusão  baseado  na  existência  de  um  sistema  de

radiodifusão pública e alternativa que complementasse os espaços não alcançados pela radiodifusão

comercial.  Espaços  estes  que  preservassem  valores  culturais  e  sociais,  não  propagados  pelas

emissoras  comerciais,  pois  conflitam  ou  são  irrelevantes  para  a  atividade  comercial;  que

divulgassem, de forma independente, os fatos políticos que seriam tratados com viés pela mídia

estatal e ignorados pela comercial e que divulgassem a informação local, também relegada pelas

empresas comerciais Europa e Estados Unidos regularam a radiodifusão para que seus sistemas

funcionassem de acordo com esses preceitos. O interesse comercial porém foi capaz de desvirtuar

as iniciativas. (Lins, 2002, p.13).

“Esses  sistemas  configuraram-se  como  formadores
qualificados  da  opinião  pública  e  dos  hábitos  dos
espectadores e ouvintes,  servindo para a consolidação das
democracias da Europa Ocidental  após a  Segunda Guerra
Mundial23.  Também fundamenta  a  visão  da  radiodifusão
“educativa  não  comercial”  admitida  nos  EUA  como
complementar  ao  sistema  comercial24.  Tratam-se,  porém,
de  sistemas  que  se  alinharam,  em  vários  casos,  com  as
preferências  da  elite  e  com  uma  política  deliberada  de
uniformização do público, optando por uma ação deliberada
de “formar o gosto”. (idem).

Os estudos a respeito das diversas legislações e normas sobre radiodifusão no Brasil e pelo

mundo e seus resultados constituem um farto material para fomentar as discussões sobre o tema,

presentes no Brasil nos últimos anos e também atualmente. Neste momento, o País se prepara para a

realização da Conferência Nacional de Comunicação, que deve ser convocada em março de 2009, e

as discussões,  por  meio de audiências públicas,  debates municipais,  estaduais  e regionais,  com

representantes  da  sociedade  civil,  do  Poder  Público  e  dos  segmentos  empresariais,  devem ser

amparadas nas experiências vividas em outros países. 
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3 A radiodifusão no Brasil

Segundo Cabral, a primeira menção a um meio de comunicação em constituições brasileiras

é observada na Constituição de 1891 e refere-se apenas aos serviços de correios e telégrafos. Já à

época,  atribuía-se  ao  Congresso  Nacional,  no  artigo  15.°  da  Constituição,  a  competência  para

“legislar sobre os serviços dos correios e telégrafos federais” (2005, p.1).

Apesar da menção à liberdade de imprensa e das formas de comunicação por meio impresso,

como as cartas, o modelo de radiodifusão brasileira tem seu início histórico na década de 20, sendo

estruturado em termos não comerciais  até  1935, na “Era Vargas”.  Nesse período, Vargas criou

vários instrumentos governamentais relacionados à radiodifusão. 

Podemos citar a criação do Departamento Oficial de Propaganda (DOP), ligado à Imprensa

Nacional, em 1931, e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939. Os dois tinham

objetivo, obviamente não-declarado, de mobilizar e controlar a opinião pública. A imprensa era

utilizada para divulgar  as propostas do Estado Novo – anunciado ao povo pelo rádio – e  para

popularizar a imagem do presidente como grande líder, além de propagar as idéias de integração

nacional e de formação da nacionalidade, e de censurar qualquer manifestação de crítica ao regime.

O  rádio  era,  para  Vargas,  instrumento  de  grande  valia,  o  que  ficou  demonstrado  através  de

mensagem enviada ao Congresso Nacional em 1.º de maio de 1937:

“O governo  da  União  procurará  entender-se,  a  propósito,
com  Estados  e  Municípios,  de  modo  que  mesmo  nas
pequenas  aglomerações,  sejam  instalados  aparelhos
radiorreceptores, providos de alto-falantes, em condições de
facilitar a todos os brasileiros, sem distinção de sexo nem de
idade,  momentos  de  educação  política  e  social,  informes
úteis aos seus negócios e toda sorte de notícias tendentes a
os  interesses  diversos  da  nação  (...)  a  iniciativa  mais  se
recomenda quando consideramos  o fato de não existir  no
Brasil  imprensa  de  divulgação  nacional.  São  diversas  e
distantes as zonas do interior e a maioria delas dispõe de
imprensa própria, veiculando apenas as notícias de caráter
regional.  À  radiotelefonia  está  reservado  o  papel  de
interessar  a  todos  por  tudo  quanto  se  passa  no  Brasil.
(VARGAS2, Cabral, 1975 apud Haussen, 2001, p. 40).

Por ter poucos receptores, má-qualidade de transmissão e legislação ainda em estado básico,

o rádio, na década de 20, tinha pouca importância. A sustentação econômica dos canais era feita por

meio de contribuições de sócios e de algumas doações de entidades privadas. Mas, já tínhamos, por

2 VARGAS, Getúlio. Mensagem enviada ao Congresso Nacional em 1/5/1937. 
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exemplo, o Decreto n.º 3296, de 10 de julho de 1917, que atribuía à competência exclusiva do

Governo Federal o serviço de radiotelegrafia. O modelo de gestão da radiodifusão já era controlado

pelo Estado, antes mesmo de sua existência no sentido histórico e de ser conhecido e absorvido

socialmente. (Tota, 1990,35 apud Haussen, 2001, p.24)

No Brasil, em 1927, na rádio Educadora de São Paulo, divulgava-se que, às 21 horas, seria

veiculado programa oferecido pelos Senhores Amaral César e Cia. Ltda., mostrando-se que também

no Brasil a radiodifusão já atraía interesses comerciais. “Desde a invenção do telégrafo, portanto, as

novas técnicas de comunicação estavam pensadas mais em função do comércio e do transporte do

que para o entretenimento e a própria educação”. (Ulanovsky, 1991:2 apud Haussen, 2001, p.26).

Em 1932, o Decreto n.º 21.111, de 1.º de março, que regulamentou o Decreto n.º 20.047, de

maio  de  1931,  primeiro  diploma  legal  sobre  a  radiodifusão,  define  o  rádio  como  "serviço  de

interesse nacional  e  de finalidade educativa".  No mesmo ano,  o Decreto n.º  21.111,  autoriza a

veiculação de  propaganda pelo rádio,  tendo limitado sua manifestação,  inicialmente,  a  10% da

programação. Esse decreto possui 109 artigos e classifica os serviços de radiocomunicação quanto

ao tipo (interior, internacional, público, restrito etc.). Em seu capítulo IV, estabelece o processo a

ser seguido na outorga de concessões e permissões de uso do espectro eletromagnético. (Jambeiro,

2001, p.5).

Outros dois decretos foram outorgados no sentido de controlar o conteúdo e a distribuição

de  freqüências.  Um  cria,  no  Ministério  da  Justiça  e  Negócios  Interiores,  o  Departamento  de

Propaganda e Difusão Cultural, enquanto outro dispõe sobre a concessão e execução dos serviços

de radiodifusão e dá outras providências. 

Em 1931, ano em que se dá, segundo Haussen, a primeira citação do termo radiodifusão em

uma lei brasileira, publicou-se o Decreto n.º 20.047, que estabelecia as condições para a concessão

de serviços radiofônicos, a criação de uma rede nacional de rádio e as exigências técnicas a serem

seguidas pelos concessionários. Como serviço de interesse público nacional, com caráter educativo,

a permissão de espaço para publicidade era de 10% do total da programação da rádio.

A Constituição de 1934 manteve as disposições afirmadas no Decreto n.º 21.111 e pregava

que era de responsabilidade da União “explorar ou dar em concessão os serviços de telégrafos (...),

radiocomunicação (...)”. Pregava também que, para atender às suas necessidades administrativas, os

estados poderiam manter serviços de radiocomunicação. Porém, ressalta: 

 “As  leis  estaduais,  nestes  casos,  poderão,  atendendo  às
peculiaridades locais,  suprir  as lacunas ou deficiências da
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legislação  federal,  sem  dispensar  as  exigências  desta”.
(Cabral, 2005, p 2).

No enunciado constitucional acima, pode-se perceber a abertura para o que se conceitua hoje

como  programação  regional,  item  sempre  presente  nas  discussões  relativas  às  normas  de

regulamentação da radiodifusão. 

O artigo 137 da Constituição de 1934 dava orientações legais sobre o lucro de empresas

concessionárias de serviços públicos e, mesmo não tratando de serviços de radiodifusão, demonstra

que “os serviços de telecomunicações, genericamente, eram vistos como serviço público, e como tal

deveriam estar sob completo controle do Estado, inclusive no que dizia respeito aos lucros de quem

os explorassem”. (Jambeiro, 2001, p. 10).

“Art. 137 - A lei federal regulará a fiscalização e a revisão
das  tarifas  dos  serviços  explorados  por  concessão,  ou
delegação,  para  que,  no  interesse  coletivo,  os  lucros  dos
concessionários,  ou  delegados,  não  excedam  a  justa
retribuição  do  capital,  que  lhes  permita  atender
normalmente  às  necessidades  públicas  de  expansão  e
melhoramento desses serviços”.

A mesma Carta explicitava, em seu artigo 131, a seguinte redação, em relação à propriedade

de empresas jornalísticas:

 “Art.  131  -  É  vedada  a  propriedade  de  empresas
jornalísticas, políticas ou noticiosas a sociedades anônimas
por ações ao portador e a estrangeiros. Estes e as pessoas
jurídicas não podem ser acionistas das sociedades anônimas
proprietárias de tais empresas. A responsabilidade principal
e  de  orientação  intelectual  ou  administrativa  da  imprensa
política  ou  noticiosa  só  por  brasileiros  natos  pode  ser
exercida (...).

O legislador constituinte teve visão quanto ao caráter estratégico do setor de comunicação ao

prever esse artigo. Além de esse setor pertencer ao âmbito da segurança nacional, a preservação da

identidade cultural brasileira também é defendida com essa norma constitucional. A norma, todavia,

nem sempre foi respeitada, haja vista, por exemplo, as negociações e os contratos firmados entre a

Rede Globo de Televisão e a empresa americana Time Life, que serão detalhados mais adiante.

Getúlio  Vargas  anunciara,  através  do  rádio,  a  implantação  do  Estado  Novo  e  da  nova

Constituição. A justificativa para tais atos era a descoberta do “Plano Cohen”, suposta tentativa de

golpe comunista. Com os procedimentos, segundo a autora, o presidente Vargas se permitiria ficar
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no poder por mais tempo. Através do rádio, mais especificamente através do programa “Hora do

Brasil”, criado em 1935, com instituição da obrigatoriedade de sua difusão em 1937, o governo de

Getúlio preparou a maioria do povo brasileiro para sua permanência; isso tudo, obviamente, com

respaldo das forças militares. (Haussen, 2001, p. 40). 

A Constituição de 1937 não avançou muito em relação à antecessora, apenas acrescentou em

seu artigo 18.º: “os Estados também podem legislar a radiocomunicação”. 

Já em 1940,  o  Decreto-Lei  n.º  2.073 criou as  Empresas  Incorporadas  ao Patrimônio  da

União, que, entre outras, encampou a Rádio Nacional, de propriedade do grupo A Noite. Em 1938,

inaugurou-se o programa "A Hora do Brasil",  transmitido diariamente por todas as estações de

rádio,  com duração  de  uma  hora,  visando à  divulgação  dos  principais  acontecimentos  da  vida

nacional. 

Citando Gallo (1991:139), Haussen relata sobre a introdução da publicidade no sistema de

radiodifusão  do  Brasil:  “O  advento  da  publicidade  radiofônica  foi  bem  recebido  tanto  pelos

ouvintes  como  por  aqueles  que  queriam anunciar  e  também  pelas  emissoras  que  encontraram

importante fonte de recursos”. 

“No Brasil  a  publicidade só viria a ser regulamentada no
rádio em 19323, mas, em 1929, já se acrescentava o nome
das  firmas  patrocinadoras,  que,  apenas  emprestavam  os
discos às emissoras.  Apesar da proibição da utilização da
propaganda “havia um movimento subjacente que apontava
para  o  aparecimento  da  mesma  (...)  a  menção  de
determinada  música  poderia  influir  na  compra  de  um
determinado disco”. (Haussen, 2001, p. 26).

Inicialmente vinculado ao Ministério da Educação, o Setor de Divulgação e Propaganda de

Vargas passaria a ser submetido ao Ministério da Justiça, mais especificamente ao Departamento de

Propaganda  e  Difusão  Cultural  do  Ministério.  Tal  departamento  tinha  como  objetivos  “a

propaganda  em si  mesma,  destinada  a  discutir  de  público  os  imperativos  do  Estado  moderno,

mostrando  o  sentido  de  suas  realizações  a  fim  de  conseguir  o  máximo  de  colaboração  dos

cidadãos”. (Schuartzman e outros 1976, apud Haussen, 2001, p. 41).

Percebe-se, então, que os governantes compreenderam a força e as possibilidades de uso

político que o recente meio de comunicação já possuía à época.

Sintetizar Vargas e seu relacionamento com a radiodifusão é contextualizar um governo que

defendia a implantação e a regulamentação de um modelo radiodifusor nacionalizado, tendo como
3 Decreto-Lei n.º 20.047/31 que foi regulamentado pelo Decreto-Lei n. 21.111/32
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objetivo uma comunicação como um instrumento de interesse nacional, gerido por brasileiros e, se

possível,  com equipamentos e tecnologia originados no Brasil.  Para Getúlio,  o governo deveria

proteger  e  regular  o  sistema  de  comunicação,  com fins  econômicos,  culturais,  educacionais  e

políticos. A exploração desses meios por instituições privadas, para gerar lucros, era aceita, porém

tais instituições deveriam seguir normas e condições impostas pelo Governo, denominado, nesse

caso, “concedente”. Mesmo antes da chegada da televisão ao País, sua normatização já era tratada

por Getúlio Vargas (Haussen, 2001, p. 1 a 55).

Como ressalta Wright, citado por Pieranti (2007), as comunicações são estratégicas do ponto

de vista militar e de defesa nacional. O primeiro aspecto, segundo o autor, é “a necessidade de se

dispor de meios de comunicação eficientes para a coordenação de um ataque ou de uma defesa –

prováveis em um contexto de guerra permanente” (Wright, apud Pieranti, 2007, p.3). O segundo

elemento, por sua vez, consiste na “capacidade dos meios de comunicação de massa de difundir

ideologia  estrangeira  (e  inimiga),  não  consoante  com  os  valores  nacionais  defendidos”  (idem,

ibidem). 

O monopólio da propriedade dos meios de comunicação para empresas nacionais, privadas

ou estatais,  só veio a ser alterado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, já na

década de 1990, com o programa de privatização das empresas de telefonia, que abriu às empresas

nacionais e internacionais a participação acionária nesse tipo de empreendimento (Pieranti, 2007,

p.106 -107). 

Em situação econômica precária – os insumos usados pela mídia impressa eram importados

e caros e as novas tecnologias também demandavam grandes investimentos –, os empresários de

mídia pediam a abertura do setor ao capital estrangeiro, tal como fora feito em relação às empresas

de telefonia. Entidades e empresas como a Associação Nacional dos Jornais (ANJ), a Associação

Brasileira  de emissoras  de Rádio e  Televisão (ABERT) e  as  Organizações Globo defendiam a

alteração da Constituição nesse sentido. A pressão surtiu efeito e, em dezembro de 2002, entrou em

vigor a Emenda constitucional n.º 36, que permitia que estrangeiros detivessem até 30% do capital

votante e do capital total das empresas jornalísticas e de radiodifusão. (idem, p.107/108).

O problema econômico-financeiro  das  empresas  de  mídia  e  a  conseqüente  ajuda  estatal

puderam dar abertura a questões relativas à liberdade e à independência da mídia no País. Pieranti

questiona:  ”Sobreviveria  o  conceito  de  liberdade  de  imprensa,  tão  amparado  em  outro,  o  de

independência, com tamanha ajuda do poder público?” (idem, p. 16). 
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Para prestarem um serviço de radiodifusão eficiente através de sua empresa concessionária,

os  radiodifusores  necessitam  contemplar  aspectos  imprescindíveis,  como  recursos  humanos,

administração,  direitos  autorais  etc.,  e  também  recursos  para  financiar  sua  produção  e  infra-

estrutura.  Ao recorrer ao financiamento público subsidiado, a empresa pode ter  o seu conteúdo

editorial “amarrado” a esse relacionamento econômico. Um canal de televisão, ligado a um grupo

que tenha sido financeiramente ajudado pelo Estado, pode tender a dar um viés favorável a esse

financiador  na  divulgação  de  fatos  controversos.  Assim,  torna-se  necessário  que  esse

relacionamento econômico seja transparente,  com determinações de igualdade entre os diversos

concorrentes  do  mercado  e  com  regras  claras,  dentro  de  políticas  públicas  para  o  setor,

principalmente quanto à liberdade de imprensa e à independência.

É importante perceber que se é limitada a participação estrangeira no capital das empresas

do Brasil, a legislação não impõe barreiras que impeçam a influência desse capital estrangeiro na

gestão das empresas nacionais, principalmente na produção de conteúdos. 

A Carta  Constitucional  de  1946,  por  sua  vez,  destaca  a  prerrogativa  dada  aos  partidos

políticos  autorizados  de  serem acionistas  de  sociedades  anônimas  proprietárias  de  empresas  de

radiodifusão. O artigo atribuía somente aos brasileiros a responsabilidade principal e a orientação

intelectual e administrativa de tais empresas. O artigo 180° previa que abrir vias de comunicação e

instalar meios de transmissão só era possível com a permissão do Conselho de Segurança Nacional,

o  que  foi  corroborado  na  Constituição  de  1967 4.  Com  a  televisão  já  instalada  no  País,  fica

esclarecida  a  competência  do  Conselho  de  Segurança  Nacional  para  a  instalação  de  meios  de

comunicação. O assunto “propriedade das empresas de comunicação” também foi tratado nessa

Carta.

Art. 166 - São vedadas a propriedade e a administração de
empresas  jornalísticas,  de  qualquer  espécie,  inclusive  de
televisão e de radio difusão: 

    I - a estrangeiros (...); 

A importância do rádio no contexto político e social do Brasil é tão grande que a televisão

brasileira foi modelada em conformidade com o modelo que já havia sido implantado no rádio, no

que diz respeito à forma política, legal e de programação. 

A televisão chega ao Brasil em 1950 e, desde a sua estréia, foi comandada por empresas de

iniciativa  privada.  A TV pública,  que veio depois  das iniciativas privadas,  nunca conseguiu se

equiparar política, cultural e economicamente às TVs privadas no Brasil e nunca ofereceu perigo

algum  às  emissoras  comerciais,  em  termos  de  concorrência  por  audiência.  São,  na  verdade,
4 Sob o regime militar, no governo do Marechal Arthur da Costa e Silva (1967- 1969). 
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empresas  de  TV  com  papel  de  complementaridade  e  ferramentas  de  execução  do  projeto

educacional do governo, proibidas, ademais, de veicularem propaganda ou publicidade comercial.

Apenas mais recentemente, segundo Lopes, “as TVs públicas cresceram em número e, em parte, se

aproximaram um pouco do modelo de gestão das empresas privadas, ao receber anúncios e ao tentar

produzir programas de maior audiência”. (Lopes, 2006, p 2).

Lopes  vê  a  televisão  brasileira,  em seu  contexto  histórico,  dividida  em três  fases:  1)  a

instalação, na década de 1950; 2) a maturação, na década seguinte, com aumento da audiência e a

profissionalização do setor com grandes melhorias técnicas; e 3) a atual situação, marcada pela

grande importância econômica, política e cultural da televisão dentro da realidade do País. O autor

prevê:

“Talvez estejamos entrando em uma quarta fase, onde a TV
aberta se integra aos demais meios de comunicação antigos
e novos e evolui na direção da tão proclamada convergência
digital,  sem  perder  suas  características  mais  essenciais”.
(Lopes, 2006).

O empresário  Assis  Chateubriand fundou a  primeira  rede  de  comunicação  com alcance

nacional no Brasil.  Eram dezenas de jornais diários, a revista O Cruzeiro, a Rádio Tupi – com

muitas afiliadas – e, em 1950, a Rede Tupi de Televisão. Getúlio Vargas já via nos órgãos dos

Diários Associados, pertencentes a Chateaubriand, uma ferramenta útil  ao projeto de integração

nacional,  “um  tema  sensível  num  país  de  dimensões  continentais,  marcado  por  grandes

desigualdades regionais e com o interior pouco povoado” (Miguel, 2001, p.46).

Pode-se avaliar que, historicamente, Diários Associados e Rede Globo convergem, no que

diz respeito à disposição para intervir nas questões públicas. Assis Chateaubriand sobressaiu-se nas

negociações para a deflagração da Revolução de 1930, influenciando protagonistas do movimento e

colocando os Diários Associados à disposição da “revolução”. Para agir em favor do movimento

revolucionário, Chateaubriand transformou, após a derrota de Vargas nas eleições fraudadas, um

fato  público/político  no  que  seria  um fato  privado:  a  morte  do candidato  a  vice-presidente  de

Vargas, João Pessoa, assassinado em conflito de ordem passional, foi transformado pelos “Diários”

em fato político  que resultou em revolta  popular,  “naquela  que foi  uma das  primeiras  grandes

manifestações do poder da imprensa na política brasileira”. (Miguel, 2001. P.46).

Chateaubriand foi personagem ativo de muitos acontecimentos da história política do Brasil.

Apoiou a Revolução Constitucionalista de 1932; nos golpes de 1945, em que Getúlio Vargas foi

deposto pelos militares, e de 1964, quando novamente houve intervenção militar que depôs João



37

Goulart,  influenciou resultados eleitorais  e  a  composição de  ministérios,  atuou sobre  normas  e

legislações, foi senador e embaixador. Todos os cargos e sua influencia vieram notadamente do

poder da rede de comunicação que lhe era própria. (Miguel, 2001. P.47).

Além de Chateaubriand, outro empresário da comunicação teria importância crucial para os

destinos políticos do País. Roberto Marinho, presidente das Organizações Globo, que até sua morte,

em 2003, foi uma das figuras mais proeminentes da Nação, especialmente durante o regime militar

de 64.

A  partir  de  1964,  a  política  dos  governos  militares  em  relação  à  radiodifusão  tinha

características que favoreciam os oligopólios, as fusões e a entrada do capital estrangeiro no setor

da comunicação. Na análise desse período, é impossível deixar de se considerar o caso da Rede

Globo, conglomerado de comunicações que se fortalece enormemente durante o regime militar e

consolida-se como o maior grupo de comunicação do País e um dos maiores do mundo. Como

ressalta Daniel Herz,

“Na  análise  do  processo  histórico  que  envolveu  a
implantação  da  Rede  Globo,  podemos  fazer  uma  ampla
caracterização  das  forças  sociais  que  controlam os  meios
eletrônicos de comunicação de massa no Brasil. A começar
pelas diretrizes da política de radiodifusão (...) que garante o
predomínio de empresas privado comerciais.  Desde 1964,
graças a essa política a radiodifusão e a imprensa passaram
a  ser  fortemente  oligopolizadas,  especialmente  devido  à
moderna dinâmica de produção que foi imposta pela Rede
Globo” (Herz, 1987, P. 16/17).

Nesse contexto, a partir da década de 70, a emissora dirigida por Roberto Marinho começa a

construir o que hoje é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Já na época, a Rede

Globo absorvia mais de “40% da totalidade de verbas publicitárias disponíveis no País e, desse

modo, condicionou todo o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa”. (Herz, 2001, P.

17).

Fundamentada  principalmente  pela  sua  “relação  simbiótica  com  o  poder  público,

estabelecido a partir da ditadura militar” (Miguel, 2001. P. 49), a já notada hegemonia da Rede

Globo tinha como causa, entre outras, uma parceria firmada com o Grupo de comunicação norte

americano  Time-Life.  Parceria  essa  estabelecida  em  contrariedade  às  leis  que  regiam  a

comunicação à época,e que foi  objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),  e que

permanecendo,  até  os  dias  de  hoje,  como  tema  de  debates  e  discussões.  O  Editorial  do  Site

“Fazendo Media” opina:
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“O escândalo Globo/Time Life não é meramente um caso de
um  sócio  brasileiro  (Roberto  Marinho)  que  aceita  como
sócio uma empresa estrangeira  (Grupo Time-Life),  contra
todas as leis do país. O escândalo Globo/Time-Life é mais
do que isso. É antes de mais nada um suporte de mídia que
visava apoiar, dar base, sustentação e consolidar a ditadura
no Brasil, apoiada e supervisionada pela CIA, por exigência
dos  Estados  Unidos,  comandado  por  terroristas  da  CIA,
como Vernon Walters e Joe Walach, sendo este último com
emprego  fixo  na  Globo,  como  "representante"  do  grupo
Time-Life”. 

Em seu depoimento  à  CPI,  Roberto Marinho revelou que enviara comunicado ao então

Presidente João Goulart sobre a existência dos contratos com o Grupo norte- americano. Acredita-se

que, à época do golpe de 1964, o comunicado estivesse sendo analisado pelos militares,  sendo

devolvido, provavelmente, pelo Conselho Nacional de Segurança, sem que tramitasse normalmente.

“O  ofício  –  explica  Marinho  –  me  foi  devolvido  espontaneamente  pelo  então  Coronel  João

Figueiredo  (que  depois  viria  a  ser  presidente  da  República),  então  secretário  do  Conselho  de

Segurança Nacional” (Herz, 1987, p.122).

Somente após dois anos do acordo Globo / Time-Life, a emissora da família Marinho envia

um dos contratos para o governo e, segundo Herz, “Carlos Lacerda destaca que isso só ocorreu “(...)

um ano depois da revolução – só depois da Revolução, só depois que Time-Life e Roberto Marinho

tiveram a promessa, pelo menos latente, da impunidade”. (idem, p.123). 

De todo modo, a contribuição inicial da iniciativa privada americana pode ter sido o que deu

à emissora da família Marinho grande vantagem em relação às concorrentes brasileiras.

O poder e a influência da Rede Globo pode ser medido pelo resultado de estudos recentes do

Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID),  que  indica  que  as  tramas  exibidas  nas

telenovelas brasileiras nos últimos 40 anos vêm moldando a família em pelo menos dois aspectos:

menos filhos e mais divórcios. Além disso, para o coordenador da pesquisa, o economista Alberto

Chong, “a telenovela é um excelente canal de difusão de programas sociais,  como prevenção à

AIDS e direitos das minorias. (Revista Época, 16/2/09, p.98/99).

Além do apoio às Organizações Globo, os militares atuaram sobre a radiodifusão, em termos

de legislação, por meio do Decreto-Lei n.º 236, de 1967, que estabelecia limites para a propriedade

dos meios de comunicação. Essa era, portanto, a única norma contrária à concentração, ainda que de

nada tenha servido em relação ao domínio cada vez maior da Rede Globo. Em seu artigo 12, o

decreto pregava que cada entidade só poderia ter concessão ou permissão para executar serviço de

radiodifusão, em todo o País, dentro de limites bastante claros. 
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É da mesma época a chamada Lei de Imprensa, que foi estabelecida pela Lei n.º 5.250, de

1967, a qual pregava, em seu primeiro artigo, a livre manifestação do pensamento e a difusão de

idéias, “mas, logo no caput do mesmo artigo, estabelece a proibição de propagandas de guerra e de

processos de subversão da ordem” (Pieranti, 2007, p. 50). Pieranti destaca que “esses são conceitos

amplos,  passíveis  de  interpretação  igualmente  ampla  e  aplicáveis  a  grande  parte  das  notícias

veiculadas pelos meios de comunicação”. (2007,p. 49). 

Durante os anos 70, mais especificamente durante a realização e as comemorações do título

mundial  de futebol, a televisão brasileira estava em plena fase de crescimento,  inclusive com a

chegada  da  televisão  colorida  em  1973.  As  classes  “C”  e  “D”  começavam  a  ter  acesso  aos

aparelhos. Os militares, através da TV, ofereciam este instrumento de modernização e afirmação da

identidade nacional, com temas ufanistas veiculados incansavelmente pela televisão. O fato, porém,

deu origem a ideais de liberdade, propagados de forma subliminar pela TV. O francês Dominique

Wolton defende:

“O  governo  militar,  que  dominou  o  período,  oferece  à
população esse instrumento de modernização e de afirmação
da  identidade  nacional,  com  a  idéia  de  construir  para  a
grandeza  a  força  do  Brasil  .  Todavia,  esse  mesmo
militarismo esquecia-se das aspirações de liberdade que a
televisão poderia estar suscitando. (...) A televisão resultou,
“ao mesmo tempo, num instrumento de propaganda política,
de influência mais ilimitada do que pensavam os militares e
também num instrumento de modernização,  de identidade
nacional  e  de  abertura  cultural”.  Vamos  notar  que  os
realizadores eram muitas vezes progressistas e, se por um
lado,  as  informações  estavam  sendo  rigorosamente
controladas, por outro, o resto da programação não o era”.
(Brandão, 2009).

Outra regulamentação marcante no âmbito da comunicação, ainda da década de 60, foi o

Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT). Objeto da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962,

ainda é a principal  norma de regulamentação da radiodifusão no Brasil,  já  que a Lei Geral  de

Telecomunicações  (Lei  n.º  9.472/97)  separou  as  telecomunicações  (telefonia)  e  a  radiodifusão

(rádio e televisão). Segundo Venício Lima, não há ”nada a celebrar” a esse respeito, pois, “na pressa

da privatização das telecomunicações, e na contramão do que ocorre no resto do mundo, a Emenda

Constitucional n.º 8, de 1995, já havia separado a radiodifusão das telecomunicações”.

Segundo  Lima,  o  advento  do  Código  Brasileiro  de  Telecomunicações  coincide  com  a

fundação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), principal entidade

representante dos empresários do setor. O autor afirma que esses mesmos empresários apoiaram o

golpe militar que, dois anos após a publicação do CBT, derrubaria o Presidente João Goulart. Jango,
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antes  de  ser  deposto  pelos  militares,  havia  feito  vários  vetos  à  norma;  todos  derrubados  pelo

Congresso  Nacional  em  apenas  uma  sessão,  o  que  deixou  patente  a  força  das  empresas  de

Radiodifusão no Legislativo e na condução das políticas para o setor (Lima, 2007).

Os vetos diziam respeito aos prazos de validade das concessões, estabelecidos em 10 e 15

anos para TV e rádio, respectivamente, e ao prazo de 120 dias para pronunciamento em relação ao

deferimento ou não de renovações das concessões de radiodifusão, sendo mantido o que já era

previsto na lei. Lima destaca: 

“Mais  importante,  todavia,  são  as  omissões  do  CBT  em
relação aos limites da propriedade e à propriedade cruzada
dos meios.  Essas omissões são  as  principais  responsáveis
pela  concentração  da  propriedade  da  mídia  entre  nós”.
(Lima, 2007)

Lembrando que a única menção à norma referente à concentração foi dada pelo Decreto n.º

236/1967, citado acima, que determina os limites de propriedade de canais de radiodifusão por cada

“entidade”.  Lima alerta  ainda para  a  característica  inócua da norma,  pois,  no entendimento  do

Ministério das Comunicações, o termo “entidade” também pode designar “pessoa física”. Além

disso, não leva em consideração o parentesco dos pretendentes da concessão. Também não há no

CBT norma que trate  da propriedade cruzada e  a  restrição àqueles  que estiverem em gozo de

imunidade parlamentar de serem proprietários de canais de radiodifusão é tratada obscuramente

pelo Código (Lima, 2007). 

“Apesar  da  Constituição  de  1988  também  proibir  que
deputados  e  senadores  mantenham  contratos  ou  exerçam
cargos,  função  ou  emprego  remunerado  em  empresas
concessionárias de serviço público (letras a. e b. do item I
do Artigo 54), é de conhecimento público o fenômeno do
coronelismo  eletrônico  que  historicamente  tem
caracterizado o vínculo de oligarquias políticas regionais e
locais com a radiodifusão no Brasil”. (idem, 2007). 

Conforme anunciamos no início deste trabalho, um dos conceitos usados pelos autores de

interesse  para  esta  análise  é  exatamente  o  de  coronelismo  eletrônico.  Nosso  próximo  passo,

portanto, é analisar brevemente as reflexões dos pesquisadores brasileiros sobre o tema. O objetivo

é avaliar como o conceito ainda pode ser aproveitado para descrever as relações entre os campos

político e midiático no Brasil.

3.1 Coronelismo Eletrônico
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Para se traçar  um paralelo entre  o conceito original  de coronelismo – desenvolvido por

Victor Nunes Leal – e a adaptação contemporânea do “coronelismo eletrônico”, torna-se necessário

o entendimento histórico do termo a partir das formulações dos autores brasileiros que tratam dessa

questão.

Em “Coronelismo: enxada e voto”, de 1949 (1997), Leal procura definir coronelismo como

“o poder dos  coronéis  no período colonial  quando fazendeiros  recebiam a patente  militar  para

cumprir o papel de autoridade estatal nas regiões de difícil acesso, compondo a Guarda Nacional”.

(idem,  p.  2).  Como o sistema eleitoral,  à  época tratada por  Leal,  não previa  o  voto secreto,  a

possibilidade de conferência dos votos atrelava a escolha do eleitor à vontade dos patrões e, desse

modo, “o ‘voto de cabresto’ era praticamente obrigatório”. Se o voto não se desse em conformidade

com a vontade do coronel, havia represálias dos mais diversos modos. O coronel ainda tinha como

recompensa o direito do controle das verbas orçamentárias do município, além de poder nomear

diversos  cargos políticos,  como delegado de polícia,  juiz,  coletor  de impostos  e  outros cargos.

(Lima, 2007, p. 2)

A pesquisadora Susy dos Santos, por exemplo, cita a compreensão de Leal (1997; 1980) de

que “o coronelismo deve ser entendido como um sistema que é perpassado por uma rede de relações

entre os poderes locais e federais” (Santos, 2006, p. 4). 

Para apontar um elo entre os dois conceitos,  Santos (2006) apresenta “cinco enunciados

herdados do coronelismo para constituir o coronelismo eletrônico: a circunscrição a um momento

de transição do sistema político nacional; as relações clientelistas com alto grau de reciprocidade; a

debilidade da distinção entre interesse público e privado; o controle dos meios de produção baseado

no poder político em detrimento do poder econômico; e o isolamento da municipalidade” (Santos,

2006, p.4). 

A  pesquisadora  destaca  que,  desde  que  o  Jornal  do  Brasil,  em 1980,  publicou  matéria

denunciando que grande número de parlamentares seriam donos ou sócios de canais de radiodifusão

e  que  esses  mesmos  parlamentares  participavam  das  comissões  legislativas  que  outorgam  os

serviços e regulam a radiodifusão no País, o termo coronelismo eletrônico passou a ser usado para

referir-se essa situação.

Susy  Santos  defende  que  o  momento  político  vivido  no  retorno  dos  governos  civis  e

democráticos  subseqüentes  ao  período  militar  tinha  características  que  sugeriram  a  muitos

estudiosos a analogia com o conceito de Victor Nunes Leal sobre o termo coronelismo, tais como: 
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“o detalhamento das lógicas clientelistas que transformou as
outorgas municipais de rádio e televisão em moeda política
no jogo federal; o deslocamento, na regulação do setor, da
centralidade  do  interesse  privado,  em  detrimento  do
interesse público, para a centralidade do interesse político
e/ou religioso, local ou regional, em detrimento do interesse
econômico global  ou nacional;  a  esdrúxula separação das
velhas  e  novas  tecnologias  de  comunicação  em  marcos
regulatórios distintos (radiodifusão no âmbito do Ministério
das Comunicações, e comunicações5 no âmbito da Agência
Nacional  de  Telecomunicações);e  a  ausência  de
transparência sobre a estrutura de propriedade e de afiliação
da radiodifusão nacional.” (Santos, 2006, p.7-8)

Assim, a pesquisadora define coronelismo eletrônico como: 

“o sistema organizacional da recente estrutura brasileira de
comunicações,  baseado  no  compromisso  recíproco  entre
poder nacional e poder local, configurando uma complexa
rede de influências entre o poder público e o poder privado
dos chefes locais, proprietários dos meios de comunicação.”
(idem, p. 8)

Suzy  dos  Santos  vê  no  coronelismo  eletrônico  um  elemento  fundamental  para  o

entendimento  do  sistema  brasileiro  de  comunicações.  Ressalta  também  a  necessidade  do

entendimento do sentido do termo coronelismo da forma como Leal colocou em sua obra. Na obra

de Leal, o coronel não é só aquele proprietário rural exercendo mandato eletivo, é líder,  ocupa

posição  de  destaque.  “O que  caracteriza  o  coronel,  é,  em resumo,  o  status  de  comando  numa

determinado região.” (idem, p. 11): 

“A adaptação apressada primordial  é  a  que se  reporta  ao
coronel  eletrônico  como  toda  personagem  que
simultaneamente exerce mandato eletivo e é proprietária de
meios  de  comunicação.  (...)  Por  derivação,  seria  como
reportar  ao  coronel  como  qualquer  proprietário  rural
exercendo mandato eletivo.  O ser  disforme e descomunal
oriundo de tal ilação não encontra alicerce na obra de Leal,
nem  em  qualquer  bibliografia  de  referência  sobre  o
coronelismo.  (...)  a  ruptura  com  essa  habitual  noção
generalista  deve  estar  na  raiz  da  análise  que  pretenda  a
adoção  do  coronelismo  eletrônico  na  gramática
comunicacional”. (Leal 1997:41 apud Santos 2006, p. 11).

5 A divisão opera uma separação conceitual entre televisão aberta, compreendida pela radiodifusão, e televisão por
assinatura, compreendida junto com os demais serviços como Internet e telefonia. Há ainda outra separação que é a
retirada do cinema da compreensão de meios de comunicação e a sua estratégica colocação no âmbito do Ministério da
Cultura/Agência Nacional do Cinema.
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Lima  tem  usado  o  termo  “coronelismo  eletrônico”  para  designar  a  atual  forma  de

apropriação do poder privado sobre o público, em conseqüência do modelo de concessão pública na

radiodifusão  brasileira.  Apesar  das  restrições  explícitas  na  norma legal,  os  políticos  continuam

donos de empresas de comunicação, conforme mostra o levantamento do sítio Os Donos da mídia

feito antes da eleições de 2008, que aponta em 271 o número de políticos sócios ou diretores de 324

veículos de comunicação, sendo eles 48 deputados federais,5 deputados estaduais, 147 prefeitos e

20 senadores: 

“A recompensa da União aos coronéis eletrônicos é de certa
forma antecipada pela outorga e, depois, pela renovação das
concessões do serviço de radiodifusão que confere a eles
poder na barganha dos recursos para os serviços públicos
municipais, estaduais e federais.” (Lima , 2007, p.3). 

O  Código  Brasileiro  de  Telecomunicações,  ainda  em  vigência  na  parte  que  trata  da

radiodifusão, veda, no parágrafo único do seu artigo 38, a participação de quem estiver em gozo de

imunidade parlamentar em cargo ou função de diretor ou gerente de empresa concessionária de

rádio ou televisão. A norma é corroborada pelo Decreto n.º 52.795/63 – Regulamento dos Serviços

de  Radiodifusão  –,  que  exige  como  documento  comprobátorio  à  participação  no  processo  de

licitação a declaração de que nenhum dos dirigentes exerce mandato eletivo. 

No entanto, desde a década de 80, tem-se noticiado a utilização de concessões públicas de

radiodifusão  por  políticos  em  benefício  próprio  e  com  interesses  privados.  Configura-se  aí  o

Coronelismo Eletrônico, prática por meio da qual os que fazem parte do próprio governo, os mais

próximos ou que têm interesses comuns ao governante da vez são sempre beneficiados, até mesmo

em detrimento das normas vigentes. Em dezembro de 1980, por exemplo, o Jornal do Brasil publica

matéria apontando 103 políticos, de 16 estados, como controladores de emissoras de rádio e/ou

televisão. 

Lima  (2007)  cita  como emblemática  a  folclórica  resposta  do  ex-senador  Atílio  Fontana

(1963-1971), filiado à ARENA de Santa Catarina, ao ser entrevistado pelo repórter da Rádio Rural

de Concórdia: ao dizer que o microfone era do senador para que ele pudesse expressar sua opinião,

o repórter recebeu a seguinte resposta: “Não só microfone, meu rapaz, mas a rádio toda”. (p.8).

No governo do General Figueiredo, o último da ditadura militar, chamou a atenção o grande

número de outorgas, sendo significativo o caso da concessão dada a um grupo ligado ao então

deputado federal José Carlos Martinez (PDS-PR). Mesmo sem haver , à época, disponibilidade de
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canais no Plano Básico de distribuição elaborado pelo Ministério das Comunicações, a concessão

foi dada e, meses depois, foram alterados os planos básicos.

O presidente  eleito  Tancredo  Neves,  por  sua  vez,  em audiência  com o  então  deputado

Fernando Cunha (PMDB–GO), prometeu que trataria do assunto das concessões de rádio e TV

outorgadas no final do governo anterior. Tancredo “reconhecia a necessidade de se democratizar a

comunicação no Brasil, uma vez que prevalecia na área o “espírito autoritário” (Lima, 1987, p. 2).

Julgava-se, porém, que Tancredo tivesse que se render aos poderosos da comunicação no Brasil até

mesmo para se eleger: 

“Já  como  presidente  eleito,  no  mesmo  dia  de  sua
consagração pelo Colégio Eleitoral, ele almoçou em Brasília
na casa do diretor regional da Rede Globo de Televisão em
companhia do presidente das Organizações Globo, Roberto
Marinho  e  do senhor  Antônio  Carlos  Magalhães,  político
controvertido e ex-PDS, posteriormente indicado para seu
ministro das Comunicações. Ademais, foi mantido no cargo
o senhor Rômulo Furtado, todo poderoso secretário-geral do
Ministério das Comunicações por dois governos no período
autoritário  e  figura  sobre  a  qual  circulam  suspeitas  de
ligações  com a  Rede  Globo  e  empresas  do  setor  eletro-
eletrônico”. (Lima, 1987, p. 3)

No  governo  de  José  Sarney,  período  em  que  vivíamos  uma  Assembléia  Nacional

Constituinte,  e  na  eminência  da  prorrogação  do  mandato  de  Sarney  para  cinco  anos,  o  então

Ministro  das  Comunicações,  Antônio  Carlos  Magalhães,  bateu  todos  os  recordes  no  quesito

quantidade de concessões de rádio e TV. Segundo Lima, o período constituiu o “auge das outorgas

para políticos”:

“Levantamento realizado por Motter (1994) revela que 1028
outorgas foram assinadas durante  o governo Sarney entre
1985 e 1988, 91 dessas diretamente a deputados e senadores
constituintes.  Desse total,  92,3% (84) votaram a favor do
presidencialismo e 90,1% (82) votaram a favor do mandato
de cinco anos para o então presidente da República.(LIMA,
2007,p. 9)”. 

Na era Fernando Henrique Cardoso, até setembro de 1996, foram autorizadas 1.848 licenças

de  RTV,  repetidoras  de  televisão,  sendo  268  para  entidades  ou  empresas  controladas  por  87

políticos, todos favoráveis à emenda da reeleição.(Bayma, 2001, p.1). Percebe-se, com os números,

que  a  apropriação  do  público  pelo  privado  é  característica  clara  desse  momento  da  história

brasileira. Desse fato resultam outras características do nosso sistema político, como a negociação

das concessões em troca de apoio político e controle eleitoral. 
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De acordo com o artigo 54 da Constituição Federal, Deputados e Senadores não podem, em

efetivo exercício do mandato, “firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,

autarquia,  empresa pública,  sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço

público”. O artigo subseqüente diz que um parlamentar perderá seu mandato se “infringir qualquer

das proibições estabelecidas no artigo anterior”. No entanto, em levantamento recente, a Agência

Repórter Social aponta que 53 deputados e 27 senadores assumiram alguma ligação com veículos

de comunicação. (Revista concessões, 2007, p. 18).

Como exemplo, pode-se citar a Televisão Bahia, afiliada da Rede Globo em Salvador (BA)

e  registrada  em  nome  da  viúva,  dos  filhos  e  dos  netos  do  falecido  senador  Antônio  Carlos

Magalhães,  entre  eles  o  atual  senador  Antônio  Carlos  Júnior  (DEM-BA)  e  o  deputado  federal

Antonio  Carlos  Magalhães  Neto  (DEM-BA).  A família  ainda  é  detentora  de  outros  canais  de

radiodifusão na Bahia. O atual presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), também controla

90% do aparato de comunicação do estado do Maranhão, através do Grupo Mirante. Já o Senador

Tasso Jereissati (PSDB-CE) controla grande parte dos canais de radiodifusão do Ceará. Os dados

comprovam a antiga ligação entre as elites políticas brasileiras e a comunicação no Brasil (Revista

concessões, 2007, p. 18/19).

Apesar do texto constitucional, para o Ministério das Comunicações, deputados e senadores

podem ser donos de canais de rádio e TV, desde que não sejam nomeados “diretores ou gerentes”,

como normatiza o texto literal  do CBT; portanto também não feriria  o  art.  54 da Constituição

Brasileira. O que prevalece é a posição “racional- material” do Ministério das Comunicações. O

mais curioso, diz Lima, é que o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não foi consultado sobre o

assunto. (Lima et al, 2007, p. 9).

A  atual  Constituição  brasileira  é  a  primeira  a  dedicar  um  capítulo  inteiro  para  a

comunicação. Aprovada em 1988, contudo, ainda não foi regulamentada no que diz respeito ao seu

capítulo 5, no qual a comunicação social é tratada com mais detalhamento, notadamente em seus

artigos 220° a 224°. 

A partir da análise da concentração da propriedade dentro dos parâmetros da constituição

vigente, iniciaremos o próximo título.

3.2 Concentração na propriedade da mídia no Brasil após 1988
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No modelo regulatório em que operam tevês e rádios, ao contrário do que pensa o senso

comum,  as  emissoras  não são donas dos  canais  de  radiodifusão.  Por  isso,  não podem,  ou não

poderiam,  fazer  o  que  bem  entenderem  do  ar  pelo  qual  trafega  o  sinal,  o  chamado  espectro

eletromagnético, pois esse espaço é um bem público (Intervozes, 2007).

Para transmitirem sua programação, portanto, as emissoras necessitam de uma autorização

do Estado, ou seja, de uma concessão pública. Isto é o que determina a Constituição Federal:

Art. 21. Compete à União: (...) XII - explorar, diretamente
ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
(Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional n.º
8, de 1995)

No mesmo modelo regulatório estão, por exemplo, as áreas de energia elétrica, navegação

aérea, de transporte ferroviário e rodoviário. Porém, o modelo de concessões relativo à radiodifusão

tem  características  singulares  que,  segundo  entidades  e  estudiosos  do  assunto,  “operam  sem

critérios claros e com privilégios estranhos a um sistema democrático” (Revista Concessões,2007,

p. 3). 

Conforme já mostramos, os conglomerados de comunicação no Brasil são conduzidos por

algumas poucas famílias. A exceção é a Rede Record, dirigida pela Igreja Universal do Reino de

Deus. Os principais grupos atuam em mais de uma mídia, o que caracteriza a propriedade cruzada.

Mesmo com a restrição legal – está limitado em cinco o número de emissoras que podem pertencer

ao mesmo grupo – , os grupos se associam a estações de terceiros, tendo, assim, alcance nacional.

Essas “associadas”, as chamadas repetidoras, têm pouca influência sobre a programação (Miguel,

2001, P.47).

Segundo o Coletivo Intervozes, a lei que rege as concessões públicas serve para todas as

modalidades de serviço, menos para a radiodifusão. Recebem-se concessões de 15 anos para canais

de televisão e de 10 anos para canais de rádio,  sem que, durante esse período ou na época da

renovação da outorga, as emissoras tenham que prestar contas sobre o uso que fazem da concessão

pública.

Dessa forma,  configura-se  novamente  a  apropriação do público pelo privado.  Embora  a

concessão seja pública, ela é usada para fins privados, muitas vezes com intenções pouco claras.

Entre esses “fins”, há ações de discriminação contra mulheres, negros, homossexuais, pessoas com

deficiência  e  idosos.  Além  disso,  há  manipulações  de  cunho  econômico,  político,  religioso  e

cultural. 
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Os veículos estipulam padrões estéticos, éticos e morais e impõem valores que promovem e

propagam preconceitos.  Mais  ainda,  exploram economicamente  esse  bem público  por  meio  de

milionários contratos de publicidade, sem dar ao Estado e à sociedade a contrapartida necessária e

constitucional. Apesar da norma constitucional explícita, parece passar despercebido aos olhos do

Estado, ou dos governos que vigem há décadas, as normas relativas a esse tipo de concessão pública

(Revista Concessões. Coletivo Intervozes, 2007, p. 3).

No artigo 220° da Constituição vigente, estipula-se que “a manifestação do pensamento, a

expressão e a informação” não podem sofrer qualquer restrição. Tal norma revela que o legislador

teve intenção de resguardar a liberdade de opinião e de imprensa, assuntos a serem tratados mais

adiante. Destaca-se ainda a competência federal para regular diversões e espetáculos públicos e

estabelecer os meios legais para o público se defender de eventual má-prestação de serviço por

parte de concessionários de radiodifusão (parágrafo 3.°, incisos I e II). 

Um dos mais importantes parágrafos do capítulo dedicado à comunicação, o parágrafo 5° do

artigo 220°,  diz que os meios de comunicação social  “não podem, direta  ou indiretamente,  ser

objeto de monopólio ou oligopólio”. Segundo Veloso (2008): 

“Parece  um  paradoxo  imaginar  que  o  mercado  da
comunicação,  concentrado  nas  mãos  de  poucos  grupos
empresariais, seja regido por um dispositivo constitucional
com tamanha  assertividade.  A proibição  não  é  relativa  e
nem  depende  de  regulamentação  de  lei.  No  entanto  o
modelo  de  comunicação  sempre  foi  concentrado  e  teve
como  características  básicas  a  presença  de  grupos
comerciais com atuação multimídia e de alcance nacional”.
(p.103).

Ainda segundo a autora, os 20 anos de “Constituição-cidadã” são suficientes para “corrigir

as distorções do mercado de comunicação e adequá-lo à restrição constitucional que busca impor a

pluralidade de veículos e a diversidade de conteúdo”, ainda que isso não tenha sido feito. Veloso

ainda salienta que a concentração se dá predominantemente na radiodifusão de sons e imagens

(rádio e TV) e que a Rede Globo é líder em todos os tipos de concentração (2008,103-104).

Durante  o  processo  da  Assembléia  Nacional  Constituinte,  a  Federação  Nacional  dos

Jornalistas (FENAJ) apresentou diversas propostas com vistas à democratização da comunicação no

Brasil. O encaminhamento e a aprovação da maioria dessas propostas, porém, não teve tramitação

tranqüila. A FENAJ tinha poucos parlamentares na luta pela aprovação de suas propostas e, de

outro lado, estava a ABERT, com interesses opostos aos dos jornalistas e com boa representação na

Constituinte.  A  FENAJ  propunha  a  consolidação  da  comunicação  como  um  bem  público,  “a
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constituição de um sistema público de comunicação, de um Conselho Federal de Comunicação –

que fosse deliberativo e responsável pela regulamentação e fiscalização – e a existência de regras

claras para a limitação de monopólios e oligopólios” (Martins, 2008).

A  ABERT  lutava  por  uma  comunicação  cada  vez  menos  regulamentada  e,  além  dos

parlamentares que atuavam a seu favor na Constituinte, tinha também o apoio do Poder Executivo.

Como já citamos anteriormente,  o  presidente  da República  na época,  José Sarney – que era e

continua  sendo  um  radiodifusor  maranhense  –  tinha  como  Ministro  das  Comunicações  o

radiodifusor baiano Antônio Carlos Magalhães.

A proposta de criação de um Conselho Nacional de Comunicação com poder de deliberação

e regulamentação no âmbito das  comunicações,  apresentada pela FENAJ,  foi  rechaçada.  Como

moeda  de  barganha,  criaram-se  normas  para  o  Conselho  de  Comunicação  Social,  com caráter

somente  consultivo  e  restrito  ao  aconselhamento  do  Congresso  Nacional.  Limitou-se  ainda  a

cassação da concessão ou outorga de rádio e TV à aprovação por, no mínimo, dois quintos dos

votos do Congresso Nacional em votação nominal, o que tornaria inviável, na prática, a cassação de

alguma concessão ou outorga (FENAJ, 2004, p. 1).

Mesmo  com  o  resultado  benéfico  aos  empresários  de  radiodifusão,  pois  as  normas

mantinham as características que reforçavam o modelo mercantil e protegiam a exploração privada

e comercial do serviço, a Constituição de 1988 trouxe avanços e ganhos aos setores “progressistas”,

segundo Martins (2008): 

“Por outro lado, a introdução da limitação a oligopólios e
monopólios  no  artigo  220;  dos  princípios  de  finalidade
educativa, cultural e informativa dos meios de comunicação
além da regionalização e produção independente no art. 221
e  a  complementaridade  dos  sistemas  estatal,  público  e
privado de comunicação contida no artigo 223 foram vistos
como uma vitória do setor progressista. Contudo, ao longo
destes  20  anos,  nenhum  desses  artigos  considerados
"ganhos"  políticos  da  frente  que  defendia  políticas
democráticas  para  a  comunicação  foi  satisfatoriamente
regulamentado”. (Martins, 2008).

O Conselho  de  Comunicação  Social,  instituído  pela  Lei  n.º  8.389,  de  1991,  tem como

atribuição a “realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem

encaminhadas  pelo  Congresso  Nacional”  sobre  assuntos  como  liberdade  de  manifestação  do

pensamento,  criação,  expressão  e  informação,  propagandas,  diversões  e  espetáculos  públicos,

produção e programação das emissoras de rádio e televisão, monopólio ou oligopólio dos meios de

comunicação, propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
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outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora e de

sons e imagens, entre outros.

Com tal prerrogativa, o conselho promove debates acerca dos assuntos a ele atribuídos. Por

exemplo,  em  debate  realizado  em  17  de  fevereiro  de  2003,  um  dos  temas  abordados  foi  a

concentração de propriedade de meios de comunicação no Brasil. Na oportunidade, o representante

das  empresas  de  televisão,  Sr.  Roberto  Wagner  Monteiro,  defendeu  a  opinião  de  que  não  há

concentração, nem propriedade cruzada no Brasil:

“Em Brasília, há seis emissoras de televisão, sendo que uma
pertence ao governo. Não pode haver sete, nem oito, nem
nove.  Quanto à propriedade cruzada,  a Record,  o SBT, a
Bandeirantes, a CNT e a RedeTV não têm nenhuma revista
nem jornal. A única que tem revista e jornal é a Rede Globo.
Então,  no  Brasil  não  existe  propriedade  cruzada,  nem
concentração. (...) ao contrário há uma tremenda dificuldade
hoje de sobrevivência no setor”.  (Concentração da Mídia,
2004, p. 14).

Em contrapartida, representantes da sociedade civil apresentaram argumentos citando o caso

da cidade de Santos (SP), com o maior porto da América do Sul,  e apenas um jornal,  sendo a

empresa  proprietária  desse  jornal  afiliada  à  rede  de televisão mais  poderosa do Brasil:  a  Rede

Globo. Alberto Dines argumentou, em sua exposição, que a concentração através da propriedade

cruzada gera uma concorrência desleal: 

“Mesmo que o bilionário George Soros queira fazer outro
jornal em Santos, ele não conseguirá, porque a propriedade
cruzada  vai  impedir,  a  não  ser  que  ele  gaste  bilhões  de
dólares para ter um jornal capaz de concorrer com a Tribuna
de  Santos  (...)  A  sociedade  santista  pede  que  haja  uma
concorrência  sadia,  pelo  menos  de  duas  opções”.
(Concentração da Mídia, 2004, p. 14).

Representando  os  jornalistas,  Daniel  Herz  concordou  com  o  pensamento  de  Dines,

argumentando que, “em torno das seis grandes redes nacionais de televisão, aglutinam-se mais de

seiscentos veículos”, número divulgado posteriormente pela pesquisa “Os donos da Mídia”:

“com  exceção  da  CNT,  todas  as  demais  redes  e  suas
afiliadas têm, no plano regional, emissoras afiliadas em que
a regra é a propriedade simultânea – além da geradora que
retransmite a programação nacional – de emissoras de rádio
e, não raro de jornais. É claro que isso está relacionado com
o porte das redes dos grupos regionais, pela ordem: Globo,
SBT,  Bandeirantes,  Record  e  assim  por  diante.  (...)  os
principais jornais, em regra os jornais regionais e locais, são
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ligados aos grupos que detêm simultaneamente emissoras de
televisão e rádio”. (Concentração da Mídia, 2004, p. 15).

Com o intuito  de  estender  a  discussão,  Jorge  da  Cunha Lima,  também representando a

sociedade Civil, alegou que a concentração de propriedade dos meios de comunicação gera também

uma “concentração de conteúdos”, principalmente na televisão brasileira: 

“Com o fim das  escolas  públicas,  com a  deterioração da
ética  e  da  família,  a  televisão  preencheu  o  espaço  da
formação do homem para a vida, para a cidadania, para tudo
isso. Temos que debater o que essa proposta e esse formato
de conteúdo estão fazendo com o Brasil”. (Concentração da
Mídia, 2004, p. 16).

Mais recentemente, em depoimento ao programa Ver TV, exibido pela TV Câmara, com

diversas reapresentações, a deputada federal Luiza Erundina (PSB-SP) afirmou que várias medidas

foram encaminhadas ao Ministério das Comunicações em 2007 por integrantes da Comissão de

Comunicação Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados (CCTI), responsável por uma parte

do processo  de  outorga das  concessões.  O objetivo das  medidas,  segundo a  parlamentar,  seria

melhorar o processo de concessão de canais de televisão e rádio no Brasil, além de fazer cumprir os

dispositivos legais da Constituição. A renovação do atual marco regulatório é outra preocupação

dos parlamentares, destacou a deputada. Para Erundina, 

“o  conteúdo,  a  descentralização,  o  respeito  à  diversidade
cultural em termos de conteúdo, a produção e distribuição
destes  conteúdos,  enfim,  são  esses  aspectos  todos  que
precisam ser tratados num marco regulatório coerente em si
mesmo  e  que  se  complementem esses  dispositivos  legais
todos para dar transparência,  para dar objetividade e para
evitar desvios ou ilegalidades ou até inconstitucionalidades
no processo de concessão de outorga e de renovação dessas
outorgas”. (VerTV, 2007).

O programa chamou a atenção para o prazo dado às emissoras de rádio e televisão para

renovação das outorgas e citou algumas emissoras que estavam com suas concessões próximas do

fim, entre elas as redes Globo, Record e Bandeirantes, só para citar algumas. É importante ressaltar,

contudo, que tal prazo se esvaiu sem que fossem tomadas providências no sentido da renovação ou

não dessas outorgas. 

No mesmo programa, o consultor Ronaldo Sá opinou sobre o aparente “vazio legal” em que

operam algumas emissoras no Brasil. Apesar de destacar que no CBT há regras claras sobre como
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devem ser feitas as concessões, salientou que “é lógico que uma lei de 62 deve ser mudada, até

mesmo por causa da convergência digital”. Para ele, a legislação estabelece prazos para a renovação

(90 dias) e, no caso do processo não ser apreciado pelo Executivo e pelo Legislativo nesse período,

a lei determina que seja renovado automaticamente, o que demonstra não haver um vazio legal para

a detenção da concessão. Ronaldo apontou a omissão quanto às normas para as renovações das

concessões como o problema mais grave na regulação do setor e sugeriu audiências públicas para a

análise do cumprimento das obrigações por parte dos radiodifusores:

“O problema mais  grave é que não há previsão de como
tratar  essas  renovações  (...)  a  burocracia  é  toda  coberta.
Mas, será que essa entidade cumpriu seu dever durante o
período  de  concessão?  Será  que  atendeu  o  interesse  da
sociedade?  (...)  Então,  falta,  por  exemplo,  que  haja
audiências  públicas  para  que  se  verifique  se  houve
efetividade  no  cumprimento  das  suas  obrigações  e  o
atendimento  do  interesse  da  sociedade  no  período  da
concessão” (VerTV, 2007). 

Por sua vez, abrindo sua participação no programa, Regina de Paula Mota, professora da

UFMG, relata, historicamente, a regulamentação do modelo de radiodifusão brasileira, constatando

que, no Brasil, o fato sempre antecedeu a norma:

“Sempre  existiu  um  empreendedorismo  muito  grande  na
área de telecomunicações, seja das agências americanas do
começo do século, que tinham concessões de 150 anos (...)
Depois  Getúlio  teve  que  cassar  todas  elas.  Ninguém
entendia  o  que  era  isso  (...)  quem chegava  ocupava.  (...)
quem fez o código foi a preexistente ABERT. Nós temos
um  marco  na  radiodifusão  do  Brasil  onde  as  empresas
empreendedoras (na época a rede dos associados) marcam o
seu terreno legislativo. Falta o Estado estabelecer o que ele
quer com isso.(...) Nunca se criou mecanismos efetivos de
avaliação”. (VerTV, 2007).

Em sua análise sobre as políticas públicas para radiodifusão e imprensa,  Pieranti  (2007)

indica  que  é  lento  o  processo  de  legislação  relativa  às  comunicações.  Segundo  o  autor,  a

promulgação  da  legislação  sobre  o  assunto  sempre  é  feita  como  resposta  a  uma  situação  já

preestabelecida, o que leva à necessidade de reconhecimento dos direitos previamente estabelecidos

(2007, p. 48):

“Por exemplo, quando foi promulgado, em 1931, o Decreto
n.º  20.047  para  regular  a  radiodifusão,  o  Estado  estava
lidando  tardiamente  com  29  emissoras  de  rádio  já
estabelecidas e em funcionamento.  A ação do Estado (...)
caracteriza-se como reativa e, portanto, limitada. Não seria
exagero afirmar que proativo foi o comportamento adotado
pelo  mercado  e  pela  iniciativa  privada,  já  que  eles
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dependiam  na  pratica,  os  rumos  da  radiodifusão  e  da
imprensa brasileira”. (Pieranti 2007, p.48)

Analisando a atual Constituição, no programa VerTV, o jornalista João Brant, coordenador

do Intervozes, vê um quadro de “barbárie” no atual modelo de concessão de radiodifusão no Brasil

e compara o tratamento governamental dado à atividade comunicativa com aquele recebido por

outros setores econômicos:

“A Constituição de 88 estabeleceu, por exemplo, a proibição
a  monopólios  e  oligopólios  de  radiodifusão  em  seu
parágrafo  5º  do  artigo  220.  (...)  Não  há  nenhum tipo  de
análise, o Brasil consegue fazer análise, com o CADE, por
exemplo,  se a Nestlé pode comprar a Garoto ou não,  por
conta da monopolização do mercado de chocolate, mas não
consegue fazer uma discussão séria sobre o ponto de vista
da radiodifusão”. (VerTV 2007).    

Além  das  proibições  quanto  ao  monopólio  e  oligopólio  na  radiodifusão,  a  legislação

apresenta uma série de regras no Decreto-Lei n.º 236, de 28 de fevereiro de 1967, que limitam o

número de emissoras de tevê que um grupo de comunicação pode ter. Segundo o dispositivo legal,

esse número é de 10 emissoras de televisão em todo território nacional, sendo, no máximo, cinco

em VHF e duas por estado. Além disso, no artigo 12º, o decreto define a quantidade e os tipos de

emissoras radiofônicas. “Porém, na prática, a legislação é ignorada” (Cabral, 2005, p. 4).

Nem mesmo a “fragmentação” da informação advinda do surgimento de diversos outros

meios de comunicação, como a telefonia celular e a internet, foi, até agora, suficientemente forte

para  quebrar  o  monopólio  de  audiência  de  alguns  veículos  de  comunicação  do  Brasil.  Veloso

ressalta: 

“A radiodifusão brasileira nem de longe parece demonstrar
os  efeitos  da  pulverização  informativa  da  chamada
Sociedade  da  Informação,  em  que  a  era  das  grandes
audiências  está  sendo  substituída  pela  segmentação  do
mercado  em  diversas  fatias,  que  buscam,  constróem  e
interagem com a informação  por meio  das novas mídias,
como a Internet.  O retrato do poderio da comunicação de
massa  no  Brasil  foi  o  resultado  de  76  milhões  de  votos
computados na final do BBB8 na noite do dia 25 de março
de  2008.  (...)  Graças  a  este  desempenho,  a  emissora  da
família Marinho detém mais de 70% da verba publicitária6,
índice que supera até mesmo seus níveis de audiência (que
pode chegar a até 50% nos horários mais nobres)” (Veloso,
2008,p. 104).

6
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Mesmo com as contestações que negam a existência de concentração de propriedade de

empresas de comunicação no Brasil, as opiniões de vários estudiosos e a literatura já citada neste

trabalho concluem pela existência da concentração, pelo desrespeito às normas legais ligadas ao

tema e pela necessidade de regulamentação das normas existentes. 

Além  disso,  a  ausência  de  regulamentação  do  setor  traz  outras  discussões  sobre  os

problemas  por  ela  causados,  como  a  falta  de  liberdade  de  expressão  e  a  falta  de  acesso  de

determinados grupos sociais aos meios de comunicação, o que diminui a democracia desses meios,

ao impedir o pluralismo de opiniões, informações e ideais e dificultar a regionalização de produção

e conteúdo.

Com a conversão digital a pleno vapor e, junto a ela a portabilidade e o aparecimento de

novas  tecnologias  e  novos  interesses  socioeconômicos,  faz-se  mais  do  que  necessária  a

regulamentação do setor. Acredita-se que somente a regulamentação poderá ”abrandar” os possíveis

efeitos causados pela concentração, com destaque para a característica monopolista desse modo de

poder e dominação.
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4 Análise da legislação brasileira: o relatório da Subcomissão de Outorgas

Neste capítulo, será apresentada uma breve análise de alguns aspectos do Relatório Final da

Subcomissão  Especial  da  Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia,  Comunicação  e  Informática  da

Câmara  dos  Deputados,  destinada  a  analisar  mudanças  nas  normas  de  apreciação  dos  atos  de

outorga e renovação de concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de

sons e imagens na Câmara dos Deputados.

A subcomissão foi criada em dezembro de 2007 e teve como relatora a ex-deputada Maria

do Carmo Lara (PT-MG), sendo presidida pela deputada Luiza Erundina (PSB-SP). As atividades

da  subcomissão  trouxeram  novo  estímulo  para  a  efetiva  e  formal  discussão  do  assunto  pela

sociedade  brasileira,  com  a  realização  de  audiências  públicas  e  de  debates  entre  os  próprios

parlamentares.

O  relatório,  em  sua  introdução,  destaca  que  os  trabalhos  da  Subcomissão  apontaram

soluções imediatas para aprimorar o exame dos processos de rádio e televisão pelos membros da

comissão.  Também  foram  dadas  sugestões  de  ações  a  serem  implementadas  com  vistas  ao

aperfeiçoamento  da  legislação  referente  à  radiodifusão  no  Brasil.  A  relatora  também afirma  a

necessidade  do  aperfeiçoamento  do  marco  regulatório  da  radiodifusão  no  Brasil  e  justifica  tal

posição sustentando que o Código Brasileiro de Telecomunicações já se tornou obsoleto e, portanto,

incapaz de gerir a radiodifusão com a modernização que atingiu o setor nos últimos anos. O texto

enfatiza a digitalização dos meios de comunicação e a convergência tecnológica desses meios como

fatores que provocam a desestruturação do setor e, por isso, exigem uma nova configuração legal

para regulação das atividades econômicas da comunicação.

Diante das constatações sobre a insuficiência do atual marco legal, o relatório faz diversas

sugestões, que vão desde o aperfeiçoamento da fiscalização pelo Congresso das ações do Poder

Executivo nos processos de concessão e outorga de canais de radiodifusão até às propostas de

mudanças na legislação que rege o setor.

 A relatora salienta que as recomendações apontadas pela Subcomissão Especial não levam a

soluções definitivas para o atual contexto da regulação da radiodifusão do País. Mas o relatório

seria  uma  contribuição  para  o  aprimoramento  das  discussões  relativas  ao  tema.  “O desafio  de

adequar o ordenamento jurídico nacional à nova realidade da comunicação social no Brasil e no

mundo  só  poderá  ser  verdadeiramente  alcançado  com  aprovação  de  uma  nova  Lei  Geral  de
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Comunicação,  discutida  e  construída  com  a  participação  dos  segmentos  representativos  da

sociedade”, diz ela. (Lara, 2008, p.5)

Antes  mesmo do fim dos  trabalhos,  a  apresentação do relatório  parcial  da  subcomissão

motivou a aprovação do Ato Normativo n.º 1 de 2007 (Anexo I), que altera os procedimentos que

orientam os pareceres dos relatores sobre os processos de concessão, outorga e renovação de canais

de rádio e televisão (Anexo II). 

Dentre as afirmações e apontamentos do Ato pode-se destacar a mudança na rotina para

análise dos processos de outorga e renovação das concessões de canais de radiodifusão. Assim, a

partir  da  aprovação  do  Ato,  foram  criadas  duas  categorias  de  processos  de  outorga:  os

encaminhados ao Congresso Nacional antes do dia 1º de julho de 2007 e aqueles enviados depois

desta data. Cada categoria tem, até que se acabem os processos enviados ao Congresso até 1º de

julho de 2007 , diferente modo de rotina para análise (ver anexo III).   . O relatório destaca que é

também objetivo primordial do Ato n.º 1 de 2007 tornar os processos de outorga e renovação mais

transparentes, céleres e eficientes.  

Tanto  o  Poder  Executivo  quanto  o  Poder  Legislativo  necessitam  de  um  período  para

adaptação aos dispositivos alterados, uma vez que, agora, se exigirá maior número de documentos

comprobatórios de regularidade de acordo com as normas vigentes, que serão analisados com mais

rigor.  Especialmente,  quanto à validade desses documentos apresentados.  O Ato n.°  1 de 2007

estabelece um prazo de 90 dias para a regularização das pendências; findo o prazo e ainda sem a

documentação completa, relata-se o processo com recomendação pela não-aprovação do ato.  

Ressaltando que as recomendações indicadas pela Subcomissão têm intenção de contribuir

para  a  gradual  modernização  da  regulamentação  da  radiodifusão  no  Brasil,  o  texto  aprovado

também prega uma “convergência” na interpretação das novas regras implantadas pelo Ato para

harmonizar a relação entre os Poderes que participam do processo. O Ato também determina que o

sítio  da  Câmara  dos  Deputados  disponibilize  a  qualquer  cidadão  os  trâmites  nos  processos  de

concessão e outorga de rádio e TV na Casa. Essa determinação é de importância fundamental como

ferramenta de controle social sobre os veículos de comunicação. As atuais e as novas normas que

devem surgir  do processo de discussão sobre o tema só poderão ser  fiscalizadas e  controladas

socialmente através de mecanismos que garantam acesso e transparência aos dados e processos

relativos ao tema. A relatora cita pesquisa divulgada pelo Ministério das Comunicações que revelou

a estreita relação entre parlamentares e radiodifusores, levadas a público através da colocação do

nome dos proprietários de canais de radiodifusão no site do Ministério.
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O artigo 54 da Constituição brasileira proíbe a participação de parlamentares em empresas

concessionária da administração pública. Nesse sentido, o relatório apresenta  uma PEC que veda a

participação em emissoras de rádio e TV de parlamentares, detentores de cargo público e pessoas

que estejam em gozo de foro especial. 

Essa  PEC é  extremamente  meritória,  pois  com  ela  acabam  as  discussões  em torno  da

legalidade  ou  não  da  propriedade  de  emissoras  por  parte  de  parlamentares,  já  que  ela  proíbe

expressamente a propriedade, gerência, direção ou controle de emissora ou empresa de radiodifusão

para  quem estiver  investido  em cargo  público  ou  no  gozo  de  imunidade  parlamentar  ou  foro

especial.  Além disso,  pode-se  questionar  eticamente  o  fato  de  um parlamentar  ser  membro  de

comissão  da  Casa  que  trata  do  tema  de  concessões  e  outorgas  de  rádio  e  TV  e  também

parteinteressada  em  um  ou  mais  processos  relacionados  ao  assunto  que  tramitam  por  essas

comissões. 

Para atingir um dos principais objetivos do Ato n.º 1 de 2007, que é a transparência e a

eficiência  nos  processos  de  concessão  e  outorga,  a  CCTI  aprovou  uma  Recomendação  que

uniformiza os procedimentos aplicáveis à apreciação dos atos de outorga e renovação de outorga na

Comissão.  Destacando  que  aqueles  processos  já  instruídos  no  Poder  Executivo  devem  ter

tratamento especial em sua tramitação pela Comissão, “em respeito ao princípio da eficiência na

Administração Pública.” (Idem, p. 7).

A questão da uniformização dos procedimentos aplicáveis deve ser regulamentada, pois os

trâmites para concessão,  renovação ou cancelamento de outorgas de radiodifusão têm, em cada

Poder, normas e prazos diferenciados que levam a uma relação anacrônica dentro do processo,

ocasionado lentidão e entraves judiciais. 

Através da Indicação n.º INC 584/2007, originada de sugestões encaminhadas pelo relatório

parcial da subcomissão, foram sugeridas medidas como a fixação de prazos razoáveis e uniformes

para  o  cumprimento  de  exigências  pelas  emissoras  e  de  prazos  máximos  para  a  tramitação de

processos de radiodifusão no Ministério das Comunicações; melhora dos instrumentos de pesquisa

e  na  transparência  dos  processos;  reabertura  das  delegacias  regionais  do ministério  da  cultura;

instituição  de  indicadores  e  mecanismos  de  controle  social  para  aferição  do  cumprimento  dos

dispositivos  constitucionais  e  legais  referentes  ao  controle  de  propriedade  dos  meios  de

comunicação,  princípios  relativos  aos  conteúdos  veiculados  pelas  emissoras,  classificação

indicativa, regionalização da produção e demais aspectos relacionados à prestação do serviço de

radiodifusão; simplificação dos processos de radiodifusão por meio da diminuição do número de

documentos  exigidos  para  expedição dos  atos  de  outorga  e  renovação de  outorga;  extinção  da
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duplicidade de tarefas executadas no Ministério das Comunicações e na Casa Civil no exame dos

processos de outorga, entre outras (Idem, p. 8).

A  Subcomissão  Especial  também  realizou  diversas  reuniões  e  audiências  públicas  com

representantes da sociedade civil e órgãos governamentais ligados ao tema para buscar informações

e propostas que subsidiassem os trabalhos. O requerimento 50 de 2007 originou a audiência pública

realizada no dia 26 de junho de 2007, na qual se destacou a defesa do representante do FNDC –

Fórum  Nacional  pela  Democracia  na  Comunicação  pela  criação  de  normas  abrangentes  que

contemplem em uma mesma legislação as atividades de radiodifusão e de telecomunicações. Por

outro lado, o representante ANATEL defendeu que existam leis específicas para temas como a

convergência digital e a comunicação social e sugeriu também que a nova legislação seja atenta às

diferenças regionais. 

Entre as sugestões discutidas pela comissão, as principais disseram respeito à tramitação de

propostas que modificam as regras do processo de concessão e que já tramitam no Congresso. Entre

elas, estão a retomada da discussão e a aprovação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, PLC

n.º 59, de 2003, no Senado Federal, oriundo do Projeto de Lei n.º 256, de 1991, de autoria da ex-

deputada  Jandira  Feghali,  que  trata  da  regionalização  da  programação  cultural,  artística  e

jornalística e da produção independente nas emissoras de rádio e TV.

O referido projeto, aliás, foi objeto de discussão por parte do Conselho de Comunicação

Social do Congresso Nacional. Tido pelos conselheiros como um projeto de relevância, pois, é de

interesse tanto da classe dos trabalhadores quanto da classe patronal, o projeto teve aprovação da

sua redação final na CCJR – Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos

Deputados  em  junho  de  2003.  O  relator  Deputado  Roberto  Magalhães  (DEM-PE),  julgou

inconstitucionais alguns artigos, entendendo que tais disposições opõem-se ao direito à garantia da

liberdade do exercício das atividades profissionais e a plena liberdade de informação jornalística em

qualquer veículo de comunicação social.

“O meu entendimento é que tais disposições desatendem à
garantia  constitucional  que  assegura  a  liberdade  do
exercício das atividades profissionais, nos termos do art. 5o,
inciso  XIII,  da  Constituição,  e  caracterizam  possível
violação  ao  art.  220,  §1o,  da  Carta  Magna,  que  trata  da
plena  liberdade  de  informação  jornalística  em  qualquer
veículo de comunicação social. (...) efetivamente como se
admitir que uma lei possa constranger empresa, de qualquer
natureza, a não produzir determinado produto, obrigando-a
a adquirir de terceiros?”(Magalhães Roberto, 2003, p.4).
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Já o Conselheiro de Comunicação do Congresso Nacional Roberto Wagner Monteiro não

viu inconstitucionalidade no projeto, pregando a urgência de sua regulamentação.

“Enfim, desejo apenas deixar registrado que não concordo
com o Parecer do Relator, porque, quando diz que o projeto
é  inconstitucional,  não  faz  referência  expressa  onde
encontrou inconstitucionalidade. (...) digo que o projeto não
é  inconstitucional,  ao  contrário,  é  um  projeto  que  está
tardando, por que a nossa Constituição de 1988 já falava da
necessidade  de  uma  lei  que  regulamentasse  o  art.  221.”
(Monteiro, Roberto Wagner, 2003, p. 42973).

Além disso, nessa mesma reunião do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional,

sugeriu-se o estabelecimento de mecanismos adicionais de estímulo à produção independente, tais

como incentivos fiscais, a realização da 1.ª Conferência Nacional de Comunicação e a adoção de

regulação  em  camadas  para  o  setor  de  comunicações,  separando-se  os  assuntos  referentes  a

conteúdo das questões relativas à infra-estruturaA radiodifusão comunitária também foi assunto das

audiências públicas, e os debatedores relataram problemas de morosidade no processo de concessão

de canais  de  radiodifusão comunitária.  O representante  do Coletivo Intervozes  Bráulio  Ribeiro

apontou a existência de processos com mais de dez anos de tramitação. Segundo os expositores,

com a digitalização do rádio, o ato de se pagar à emissora para que toque determinadas música, o

chamado “jabá” será incrementado. O que dará mais visibilidade a artistas que tenham o poder

econômico  a  seu  favor,  através  de  grandes  empresas,  em  detrimento  de  muitos  talentos

independentes que não possuem esse aporte de dinheiro. 

Nascida da Lei n.º 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, a radiodifusão comunitária veio para

ser um serviço de rádios locais de baixa freqüência (25 watts), com cobertura de um raio de, no

máximo, 1 km. As outorgas se destinariam somente a associações ou fundações comunitárias e com

atividades voltadas para a área a que se destinam. (Lima e Lopes, 2007, p.16).  

Para o entendimento dos problemas da radiodifusão comunitária, mais especificamente das

rádios  comunitárias,  podemos  primeiramente  definir  o  papel  dessas  rádios  no  contexto  da

radiodifusão brasileira. Assim, diante da conclusão da concentração da propriedade dos meios de

comunicação e da existência do monopólio e do oligopólio no modelo de radiodifusão do País, o

papel a ser assumido pelas rádios comunitárias é o de assegurar a participação das camadas sociais

excluídas  por  esse  processo  de  concentração,  garantindo,  assim,  pluralidade  de  conteúdos,

apresentação  e  produção  de  temas  regionalizados,  relacionados  com  temática  relevante  a  essa

população, o que não se observa na grande mídia comercial. Porém, para alcançar esses e outros

objetivos, a radiodifusão comunitária precisa enfrentar e resolver problemas como a morosidade no

processo de concessão. Só para exemplificar, em quatro anos de Governo de Fernando Henrique
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Cardoso foram outorgadas apenas 1.701 rádios comunitárias. Nos dois primeiros anos do governo

Lula, foram outorgadas apenas 501 canais, número proporcionalmente inferior ao de FHC. (Lima e

Lopes, 2007. p 42- 43).

“levantamento  realizado  pela  Comissão  de  Ciência  e
Tecnologia,  Comunicação  e  Informática  (CCTCI)  da
Câmara  dos Deputados,  instância  responsável por aprovar
ou não os processos de autorização dos diferentes serviços
de  radiodifusão  oriundos  do  Poder  Executivo.  (...)  O
trabalho produzido em 2007 constatou que a variação dos
prazos na tramitação de processos de rádio comunitária no
Poder  Executivo  (Ministério  das  Comunicações  e  Casa
Civil) no ano de 2006 foi de 60 dias a 1301 dias (ou 3,6
anos),  enquanto  que  na  CCTCI  e  na  Comissão  de
Constituição e Justiça (CCJC) da Câmara, e na Comissão de
Educação do Senado (ambos do Poder Legislativo) o tempo
médio  de  tramitação  dos  pedidos  de  autorização  oscilou
numa  média  de  80  dias.  Isso  significa  que  é  no  Poder
Executivo  onde  o  mal  da  morosidade  na  avaliação  dos
pedidos de rádio comunitária se acomoda.” (...) em (Júnior,
2009).

Outro  problema  recorrente  dentro  do  processo  de  concessão  de  rádio  comunitária  é  a

excessiva burocracia. “De 4.878 processos de outorga de radiodifusão comunitária arquivados entre

agosto de 1998 e maio de 2004, detectamos que mais de 80% tiveram como causa do arquivamento

o não-cumprimento  de  alguma exigência  burocrática”.  (Lima 2005,  apud Lima e  Lopes,  2007,

p.26). Porém, essa mesma burocracia parece não atingir os apadrinhados políticos que, além da

influência dos “padrinhos” ainda conta com a ajuda destes em uma espécie de assessoria para o

encaminhamento das propostas sem falhas, erros ou falta de documentos: 

“entre 2003 e 2004, os processos de outorga de radiodifusão
comunitária apadrinhados por políticos tiveram 4,41 vezes
mais chances de serem aprovados do que os que não tinham
qualquer tipo de apadrinhamento.” (Idem, p. 6–7)

Diante da morosidade e da burocracia, cerca de 13 mil entidades aguardam autorização ou

operam rádios sem tê-las (Júnior, 2009). Assim, fora do contexto legal em que deveriam operar, as

rádios são criminalizadas; há o que se chama de demonização das rádios, que são denominadas

“rádios  piratas”.  Dentro  desse  processo,  também  atua  a  grande  mídia,  passando  uma  imagem

negativa das emissoras comunitárias. Há ainda as que contrariam as regras e ampliam o alcance, ou

atuam em áreas restritas como as áreas próximas a aeroportos. Esse fato, porém, é rechaçado: 

“Considerando o raio de alcance restrito e escasso de sinal,
bem como a potência ínfima de 25 watts, ao contrário das
rádios  comerciais,  que  têm  extensa  cobertura  de  sinal  e
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grande  potência,  fica  difícil  acreditar  na  possibilidade  de
interferências  na  comunicação  entre  torre  de  controle  e
aeronaves  provocadas  pela  transmissão  de  uma  rádio
comunitária”. (Júnior, 2009)

Ainda sobre as rádios comunitárias, a relatora destaca no documento da subcomissão de

Outorgas  da  Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia  a  existência  de  mais  de  20  mil  emissoras

comunitárias  ilegais  no  País,  o  que  aponta  para  uma  dificuldade,  por  parte  dos  radiodifusores

comunitários,  de  se  legalizarem.  Segundo  Lara,  as  causas,  entre  outras,  são  exatamente  a

morosidade do Executivo na análise dos processos e no lançamento de comunicados de habilitação

em combinação com meras exigências burocráticas que emperram os trâmites: 

“Essa  é  uma  situação  delicada  e  que  envolve  interesses
econômicos e paixões ideológicas. Porém, é inquestionável
que o País não pode prescindir de uma comunicação local
forte, focada no bairro, na vila, na comunidade, para fazer
valer  os  direitos  constitucionais  do  cidadão,  como  o  de
acesso  à  informação  e  a  liberdade  de  expressão.  O
fortalecimento  das  rádios  comunitárias  é  um  excelente
caminho para a consolidação da democracia brasileira, para
o incentivo à diversidade cultural e para o desenvolvimento
local”. (Lara, 2007, p.24).

Para solucionar o problema, já no primeiro semestre de 2009, o deputado Manoel Junior, da

Comissão de Finanças e Tributação, buscou o apoio dos parlamentares para assinarem a Proposta de

Emenda  Constitucional  n.º  360/2009,  que  dá  nova  redação  aos  art.  22,  23,  48,  49  e  223  da

Constituição  Federal.  A  PEC  propõe  a  regionalização  do  processo  de  concessão,  renovação  e

outorga de radiodifusão comunitária. O parlamentar justifica sua iniciativa afirmando ser incorreto

o fato de a União decidir sobre um assunto que só diz respeito à localidade, já que “o alcance

restrito das rádios comunitárias, as particularidades locais e o papel de relevante interesse público

que  desempenham  em  cada  comunidade  fazem  com  que  essa  política  seja  de  natureza

essencialmente municipal.” (JUNIOR, 2009, p.2)

“Atualmente, além de centralizado, o processo é restritivo,
cabendo  exclusivamente  ao  Poder  Público  Federal  a
definição de um único canal  de freqüência;  a  análise  das
solicitações;  a escolha das entidades e a fiscalização,  que
por sinal, é ineficiente e feita, basicamente, com base em
denúncias”. (JUNIOR, 2009, p.2).

A proposta tem o mérito de tentar solucionar problemas como a morosidade e a burocracia

dos órgãos federais na análise dos processos de concessão e outorga de canais de radiodifusão por
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parte dos órgãos federais. Porém, é importante que haja no processo municipal, caso a PEC seja

aprovada, normas que contemplem mecanismos de fiscalização e controle por parte de órgãos do

poder  local  e  também  de  representantes  da  população  local,  de  forma  que  se  garanta  a

independência desses veículos em relação aos diversos poderes e interesses locais, o veículo deve

funcionar seguindo modelos e regras que garantam direcionamento em prol do interesse público. 

O texto do relatório da deputada Maria do Carmo Lara destaca também o embate entre

empresas  de  radiodifusão  e  de  telecomunicação  quando  o  assunto  é  a  participação  de  capital

estrangeiro em empresas brasileiras. Enquanto as empresas de radiodifusão aberta são favoráveis à

restrição, as de telecomunicações querem a eliminação das barreiras à entrada do capital estrangeiro

no mercado de transporte do conteúdo de audiovisual. 

Interesses  dos  diferentes  setores  econômicos  que  atuam  nas  áreas  de  radiodifusão,  de

telecomunicações  e  de  infra-estrutura  das  comunicações  estão  em  jogo  quando  se  trata  da

participação de capital estrangeiro nesse mercado. Depois que as empresas de telefonia tiveram seu

quadro  acionário  aberto  ao  capital  estrangeiro,  o  quadro  da  comunicação  no  Brasil  teve  uma

considerável mudança. O fato veio fortalecer o capital e solidificar essas empresas no mercado.

Com a chegada da conversão tecnológica, elas poderão entrar no mercado de transporte de conteúdo

de audiovisual, ou seja, poderão oferecer filmes, desenhos, informações audiovisuais, etc., a seus

clientes.  Tal  acontecimento  é  visto  pelas  empresas  de  radiodifusão  como  uma  ameaça,

principalmente à hegemonia da Rede Globo de Televisão, que se mostra totalmente contra qualquer

legislação nesse sentido, alegando que, se empresas sustentadas pelo capital estrangeiro se tornarem

fortes  no  País,  elas  se  tornarão  uma  ameaça  à  identidade  nacional,  pois  seria  inerente  a  esses

conteúdos  o  privilégio  à  programação  estrangeira.  Além  disso,  o  caráter  livre  e  gratuito  da

radiodifusão brasileira seria alterado pelo modelo de cobrança de assinatura seguido pelas teles. A

convergência, porém, é fato real e não se pode bloquear o acesso a tecnologias que também vêm ao

encontro do que se conceitua como interesse públicoApesar de ser contra a liberação da entrada do

capital estrangeiro, e com o avanço das teles no setor de audiovisual, a própria Rede Globo, em

dificuldades financeiras no ano de 2003, cedeu à Telmex, principal empresa de telecomunicações da

América Latina, a maior parte das ações da NET, maior empresa de TV a cabo do País, e, em troca,

já se adaptando à convergência tecnológica, passou a oferecer TV por assinatura, Banda Larga e

telefonia  por  IP.  Telefônica  e  Oi  contra-  atacaram comprando  a  TVA,  TV por  assinatura  por

conexão MMDS e cabo, e a Way TV, respectivamente. (Valente, 2007).

O relatório destaca ainda a importância do debate sobre o Projeto de Lei n.º 29/07, que trata

de questões relativas à participação de capital estrangeiro em empresas de telecomunicações, do
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conteúdo da programação e da distribuição e produção de conteúdo de audiovisual por meio de

empresas de telecomunicação no Brasil, o que há até pouco tempo era prerrogativa de empresas de

radiodifusão.

A legislação, que está sendo discutida através do PL 29, deve levar em conta o interesse

público a ser contemplado. Proteger a identidade nacional e prover canais de radiodifusão livres e

gratuitos são ações que contemplam esse interesse. Novas tecnologias que trarão mais qualidade de

vida  também  o  fazem.  Assim,  os  problemas  mercadológicos  advindos  da  entrada  do  capital

estrangeiro e da convergência tecnológica também estão no bojo dessa discussão, pois as empresas

têm o direito de saber sob quais regras estarão atuando. As normas devem trazer, portanto, regras

que contemplem os setores envolvidos sempre com a visão no interesse público. O controle de

conteúdo, sem censura, com cotas de regionalização, publicidade, conteúdo jornalístico, etc., pode

ser uma dessas regras. Um novo modelo de financiamento das teles também pode ser estudado de

forma a melhor contemplar o interesse público. 

Entidades que reúnem os veículos de comunicação do país como ABERT – Associação

Brasileira  de  emissoras  de  Rádio  e  Televisão,  ANER –  Associação  Nacional  dos  Editores  de

Revista e ANJ, Associação Nacional dos Jornais defendem o percentual de 30% como o ideal para a

participação estrangeira em empresas de comunicação. O PL 29 traz em seu texto a designação para

que “a maioria das cotas ou ações com direito a voto pertença a pessoas naturais residentes no

Brasil, ou a empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no País”. Quem

defende a  proposta  garante  que  não haverá  ingerência  “estrangeira”  na  produção,  veiculação e

programação das TVs e rádios brasileiras. Quem ataca diz que não há como garantir ou fiscalizar o

cumprimento  da  cota  acionária,  alegando  também  que  as  empresas  de  comunicação  que  já

concentram poder no mercado e na mídia podem se tornar impérios empresariais, fortalecendo o

monopólio e o oligopólio nas comunicações.

O PL 29 traz artigos que geram polêmica, a exemplo do artigo 17, que regula em 50% a cota

obrigatória  de  exibição  de  conteúdo  nacional  para  as  operadoras  de  canais  de  TV a  cabo.  A

controvérsia gira em torno da questão da liberdade de escolha. Alega-se que ao estabelecer uma

cota a lei restringiria as opções de canais no País, limitaria a livre circulação de bens culturais.

Quem é contra alega ainda que o artigo fere a Constituição ao servir como ferramenta de controle

dos meios de comunicação, atacando a liberdade garantida como direito fundamental no artigo 5º da

Constituição Federal. Aqueles favoráveis ao artigo se amparam na proteção à identidade nacional e

no incentivo à produção nacional, que geraria um grande número de empregos diretos e indiretos. O

próprio  presidente  Lula  defendeu  o  PL  em seu  discurso  no  lançamento  do  Fundo  Setorial  do
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Audiovisual, no dia 05 de dezembro de 2008, no Rio de Janeiro: "A emenda 29 está pronta, ela está

acordada, está acertada e nós já queremos colocá-la em votação na semana que vem", disse Lula.  

Em audiência pública para discussão do projeto, as principais sugestões apresentadas foram:

a obrigatoriedade da veiculação de canais públicos por todas as empresas que operarem o serviço de

televisão por assinatura, independentemente da tecnologia; a transferência de parcela dos tributos

oriundos da prestação de serviço de TV por assinatura para o financiamento das emissoras públicas

e  produtores  independentes;  a  atribuição  da  responsabilidade  pela  fiscalização  da  programação

exibida pelas operadoras de televisão por assinatura para o Ministério da Justiça; o Estabelecimento

do princípio da rede de comunicação única e pública, mas com múltiplos operadores interligados.

(Lara, 2007, p.19).

Ainda sobre o PL 29/2007, a relatora afirma que a convergência tecnológica faz mais tênue

a  fronteira  entre  telecomunicações  e  radiodifusão,  afirmando  que  apesar  da  importância  da

discussão sobre as questões técnicas e estruturais do setor, deve-se dar a devida importância a temas

como a “liberdade de expressão, a repressão à concentração econômica no segmento e a garantia da

diversidade de informação”. Nesse sentido, ela destaca proposta do deputado relator Jorge Bittar

que  sugere  que  se  regule  por  camadas,  segmentando assuntos  referentes  a  infra-estrutura  e  de

conteúdos  em  camadas  diferentes,  com  ANATEL  e  ANCINE  se  ocupando  das  respectivas

fiscalizações (idem, p. 27). Concordando com o relator do PL 29/2007, a deputada Maria do Carmo

Lara afirma ser necessária a criação de uma política de cotas para o conteúdo da televisão paga e

aberta, estabelecendo também percentuais mínimos para produção regional e independente.

O relatório propõe também a criação de uma estrutura administrativa com capacidade para

acompanhar de modo permanente a prestação de serviços de radiodifusão, com a participação de

servidores do Ministério das Comunicações e  de entidades representativas da sociedade civil  e

comunidades locais. Há também a sugestão para a criação de um canal interativo para denúncias

feitas pelos cidadãos.

A agilidade no trâmite de propostas legislativas relativas à regionalização da programação,

convergência tecnológica, aperfeiçoamento dos critérios para outorgas de serviço de radiodifusão,

cotas  para  produção  independente  e  conteúdo  nacional  e  digitalização  da  radiodifusão  é  outra

proposta do relatório (Lara, 2007, p.29).

A relatora cita a pesquisa “Rádios Comunitárias – Coronelismo Eletrônico de Novo Tipo”,

como documento que revelou discrepância dos fatos com a Legislação Federal. A pesquisa aponta

que mais da metade das emissoras autorizadas pelo Poder Público a operar entre 1999 e 2004,

possuíam vinculações com grupos religiosos ou políticos, o que vem em desacordo com a lei 9.612
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de 1998. Em audiência, representante do Ministério das Comunicações diz ser difícil a fiscalização

da veracidade da documentação apresentada pelos interessados tendo em vista o grande número de

solicitações de outorgas (idem, p. 17).

Discutiu-se também na subcomissão e foi objeto do relatório a escolha do modelo a ser

adotado como padrão digital do serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens no Brasil. Neste

momento a relatora se limita a relatar algumas características do modelo americano de radiodifusão

digital. A deputada relata que é unânime o sentimento de que a tecnologia trará imensos benefícios

para  o  cidadão,  e  servirá  também como tábua de  salvação da  rádio  AM, hoje  em situação de

prejuízo diante da concorrência com outras mídias.

É  preciso  destacar  que  a  relatora  e  os  integrantes  da  subcomissão  levaram em conta  o

problema da concentração dos meios de comunicação no Brasil, e o texto do relatório aponta que o

avanço tecnológico propiciou às empresas de comunicação brasileiras instrumentos para a formação

de oligopólios no setor, contrariando a legislação em vigor. Nesse sentido, o relatório sugere uma

limitação à audiência de emissoras como um dos instrumentos capazes de barrar tal  oligopólio,

como determina o PL n.º 4.026 de 2004, de autoria do deputado Cláudio Magrão (PPS/SP), que

propõe que “a operação em rede de emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens não

poderá alcançar audiência efetiva, em nível nacional, superior a cinqüenta por cento dos lares, em

qualquer horário”. 

“As disposições da Lei nº 4.117, de 1962, modificada pelo
Decreto-Lei nº 236, de 1967, são a nosso ver insuficientes.
A lei é antiga e reflete uma realidade em que as emissoras
operavam  isoladamente,  ou  formavam  pequenas  redes.
Hoje, temos operações que cobrem todo o território nacional
e que alcançam uma audiência elevada. Há que se pensar em
alguma forma de administrar essa situação, delimitando o
poder de mercado dessas empresas. Ao avaliar alternativas
adotadas por outros países, observamos que a limitação ao
número de emissoras detidas por uma empresa não é o único
critério para restringir a concentração econômica. Os limites
à  audiência  também  representam  importante  mecanismo,
seja na lei norte americana, seja em outros países. Há, ainda,
em  alguns  países,  a  exemplo  da  França,  restrições  à
propriedade cruzada de veículos.” (Magrão, 2004, p.4)

A quarta parte do relatório apresenta uma série de propostas da Subcomissão. Entre elas

podemos destacar a necessidade de fiscalização periódica dos procedimentos aplicáveis a outorgas e

renovação de outorgas no âmbito do Ministério das Comunicações, ANATEL e Casa Civil como

manda o Ato Normativo n.º 1 de 2007.

Em relação ao Ministério  das  Comunicações  o  relatório  faz  indicação de  “medidas  que

poderão aperfeiçoar  os  mecanismos  instituídos  de  controle  social  sobre  as  outorgas  de  rádio  e
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televisão”. (Lara, 2007, p. 23-24). Neste sentido propõe a criação de uma estrutura administrativa

descentralizada para acompanhar a prestação de serviços de radiodifusão, com a participação de

entidades  da  sociedade civil  e  das  comunidades  locais,  além do Ministério  das  Comunicações.

Aponta-se  também  a  necessidade  de  um  canal  multimídia  no  Poder  Executivo  para  o

encaminhamento  de  denúncias  de  irregularidades  na  prestação  de  serviços  de  radiodifusão  e

sugestões  para  aperfeiçoamento  de  normas,  regulamentação  e  atos  pertinentes  à  radiodifusão

comercial e comunitária.

Quanto à digitalização da radiodifusão, outra questão abordada no documento, a relatora

aponta o PL 6.525 de 2006 de autoria do deputado Walter Pinheiro como uma semente para a

criação do “operador de rede”, agente responsável pela transmissão dos sinais para o telespectador,

sem vínculo com o programador  do conteúdo veiculado e,  destaca a  necessidade de “sensíveis

alterações no arcabouço jurídico para a instituição dos agentes como operador de rede e produtor de

conteúdo,  o  que  daria  eficiência  no  uso  do  espectro  de  radiofreqüências  e  diversidade  da

programação veiculada. O projeto 277/2007 do Deputado José Inocêncio também é destacado pela

relatora. Ele propõe que se reserve espaço no espectro do sistema digital para a TV Brasil, TV

Câmara, TV Senado, TV Justiça e Tvs de legislativos estaduais e municipais. A relatora encerra o

tema recomendando celeridade na aprovação das proposições.

As figuras do operador de rede e do produtor de conteúdo, inseridas pelo PL 6.525, poderão

ser  um  importante  instrumento  para  a  garantia  de  uma  programação  com  mais  pluralidade,

característica  inerente  a  programações  de  boa  qualidade  cultural  e  educacional.  Além disso,  a

criação de empregos na área será amplamente incrementada.  

A vedação à oligopolização dos meios de comunicação foi relatada baseada na afirmação de

que o Decreto lei n.º 236, de 1967, já não é capaz de normatizar a comunicação no Brasil devido ao

avanço tecnológico. Quando de sua promulgação não havia estrutura tecnológica suficiente para a

formação de grandes redes  que atingem grandes  áreas  do País.  Assim sugere-se  no relatório  a

limitação  de  audiência  e  a  restrição  da  propriedade  cruzada,  apontado  o  projeto  do  Deputado

Cláudio Magrão, já citado neste trabalho, como ferramenta de solução ao problema.

Por fim, o relatório sugere propostas de emendas à Constituição para regulamentar normas

que dizem respeito ao cancelamento e à renovação de outorgas de radiodifusão no Brasil, a exemplo

do artigo 223 da Constituição Federal, que, em seu parágrafo 4° diz que a permissão outorgada para

prestação de serviços de radiodifusão só pode ser cancelada, antes de vencido o prazo, por decisão

judicial. A norma pode ser objeto de discussão, pois a concessão deve ser avaliada durante toda a

sua vigência e não só no período de seu vencimento. Do modo como está, complica a atuação do
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poder concedente no caso de desrespeito às normas para a concessão dos canais. A exigência de

dois quintos de votos do Congresso Nacional, em votação nominal, é outra norma que dificulta

enormemente  que  se  cancelem  concessões  de  radiodifusão  no  Brasil.  Quais  ou  quantos

parlamentares votariam nominalmente contra grandes redes de comunicação? 

O relatório  da  subcomissão pode  ser  considerado  abrangente,  pois  trata  da  maioria  dos

problemas  relativos  à  regulamentação  da  radiodifusão  no  País.  O  texto  é  parte  integrante  da

discussão  feita  atualmente  sobre  o  tema  na  sociedade  brasileira.  A  ampliação,  através  da

participação dos cidadãos e da sociedade civil, e a continuidade da discussão são conseqüências

dessas iniciativas do Poder Legislativo. 
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Considerações Finais

Constata-se,  a  partir  dessa  breve  reflexão  sobre  a  legislação  brasileira  na  área  de

radiodifusão,  que,  desde  sempre,  no  Brasil,  comunicação  e  política  estiveram  juntos.  Bayma

esclarece que, entre o final do século XIX e o início do século XX, “o compadrio, a patronagem, o

clientelismo, e o patrimonialismo ganharam, assim, no Brasil, a companhia dos mais sofisticados

meios  de extensão do poder  da fala  até  então inventados  pelo homem:  o rádio e a  televisão”.

(Bayma, 2001, p.1).

O poder dos meios de comunicação foi logo sentido e trabalhado por governantes como

Getúlio Vargas, que via nesses meios uma ferramenta para o alcance de seus planos de integração

nacional, de fortalecimento dos ideais nacionalistas, bem como de melhoria de sua imagem pessoal

e da imagem de seu governo. 

No regime  militar,  a  estrutura  tecnológica  dos  meios  de  comunicação  foi  fortalecida  e,

mesmo favorecendo a radiodifusão comercial privada, atingiu metas, entre outras, de melhoria na

imagem dos  militares.  Nesse  intervalo,  as  empresas  comerciais  de  radiodifusão  –  que  também

investiram em aparatos tecnológicos, inclusive com ajuda internacional, e que colaboravam com os

objetivos dos governos militares – tiveram benesses das quais usufruem até hoje. Aproveitaram as

vantagens  aqueles  que  participavam ou  que  eram amigos  do  regime  militar.  Nesse  período,  a

concessão de canais de radiodifusão foi muito usada como moeda de barganha e de distribuição de

poder. 

Mas não apenas durante o regime militar. Infelizmente, mesmo após a redemocratização do

País, houve continuidade da política de concessões de canais de radiodifusão orientada por critérios

políticos  e  econômicos.  Da  mesma  forma,  sem  investimentos  na  estrutura  tecnológica  das

telecomunicações, emendou-se a Constituição Federal para possibilitar a privatização, seguindo o

modelo neoliberal, que prega que o mercado é capaz de resolver todos os problemas econômicos de

uma sociedade. 

No caso brasileiro, houve a privatização no setor de telefonia, anteriormente controlado pela

Embratel,  empresa estatal,  e  foi  criada a ANATEL para regular  a atividade das empresas e  os

embates entre os empreendedores,  o governo e os consumidores.  Enquanto isso,  a radiodifusão

permaneceu como estava antes: em teoria, sob a tutela do Estado, mas, na prática, entregue aos

investidores privados. A diferença é que os controladores da radiodifusão são nacionais, ao passo

que as empresas que dominam o ramo das telecomunicações são, em grande maioria, estrangeiras. 
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Entende-se que a regulamentação que permitiu a privatização e a participação de capital

estrangeiro nas telecomunicações no Brasil trouxe com ela mudanças significativas para o modelo

brasileiro  de  comunicação.  Sem fazer  juízo  sobre  o  processo  de  privatização  em si,  podemos

concluir que houve melhoria no que diz respeito à prestação do serviço, principalmente no caso da

telefonia fixa e móvel. O fato também chamou a atenção para a necessidade de regulação do setor

de radiodifusão, principalmente agora com a convergência tecnológica, quando os dois setores estão

praticamente atuando com o mesmo objeto de prestação de serviços. 

Quanto à programação dos meios de comunicação de massa do Brasil e à regulação desses

conteúdos pelo Estado, a questão da liberdade de expressão, um dos direitos fundamentais numa

democracia,  é sempre lembrada por aqueles que não desejam qualquer tipo de regulação. Com

liberdade de expressão, em teoria, a mídia deveria informar o cidadão, apresentar reportagens e

investigações jornalísticas, incentivar e abrir  espaço para a discussão política, dar voz às minorias e

grupos  sociais  e  funcionar  como  ferramenta  de  controle  do  poder  público.  Nesse  sentido,  é

obrigação do Estado democrático a garantia da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.

Entretanto, ao Estado e à política também se deve impor o papel de regular os meios de

comunicação com o objetivo de evitar a tendência à concentração. A falta de pluralidade dos meios

de comunicação tem efeitos danosos sobre a liberdade de expressão, uma vez que reduz a poucas

vozes a grande diversidade de opiniões existente na sociedade. Dessa forma, a mídia concentrada

nas mãos de poucos assume o poder de “criar consensos”, usando uma expressão de Venício Lima. 

Por esse motivo, acredita-se que o comprometimento com a difusão de opiniões críticas é

um problema a ser amplamente discutido dentro da conceituação do direito à comunicação nas

sociedades contemporâneas. 

A falta de regulamentação sobre a comunicação e a liberdade de imprensa leva, às vezes, à

criação do confuso conceito de “liberdade de empresa”. Sem barreiras regulatórias que impeçam a

censura  interna  nas  redações,  provocada  pelas  pressões  políticas  e  econômicas  a  que  estão

submetidos os meios de comunicação de massa nas sociedades capitalistas, e sem normas legais que

dêem garantias ao livre exercício dos profissionais de comunicação, o que prevalece é a liberdade

de empresa, na qual funcionários de confiança e seus patrões escolhem o que é pautado, como e

sobre o que se opina, nem sempre com valores voltados ao interesse público. (Pieranti, 2007, p.

113/114).

Pode-se considerar correta a consideração de Saravia ao apontar que, com a concentração da

mídia e a potencialização de seu poder pela liberdade de expressão, da forma como é hoje regulada,
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há  o  cerceamento  do  direito  da  maioria  da  população  de  se  expressar,  além da  formação  de

consensos  –  difundidos  pela  mídia  –  muitas  vezes  não  saudáveis  à  democracia.  “Daí  o  poder

legalmente concedido para regular a imprensa, entendendo-se por tal o conjunto de todos os meios

massivos de comunicação social” (Saravia, 2008, p.64).

Para Venício Lima, a ausência de normas eficazes que impeçam a propriedade cruzada na

mídia  é  uma  das  características  que  permitiram a  concentração  dos  meios  de  comunicação no

Brasil. “Na verdade, esse é um conceito que nem foi positivado em nossa legislação. (...) não houve

preocupação do legislador com a concentração da propriedade no setor.  Aqui  não há nenhuma

norma eficaz que limite ou impeça a propriedade cruzada e, portanto, a concentração”. (Lima, 2006,

p. 98-99).

Como  um  dos  questionamentos  principais  deste  trabalho  é  a  necessidade  ou  não  da

regulação dos meios de comunicação de massa, podemos usar também como uma das principais

justificativas da afirmação dessa necessidade o enunciado acima. A propriedade cruzada não ser

objeto de regulamentação já nos dá subsídios para a necessidade de ações legislativas nesse sentido,

pois é através da propriedade cruzada que se consolidam os grupos responsáveis pela concentração

dos meios de comunicação no Brasil. 

Segundo Veloso, o modelo de radiodifusão brasileiro tem sido homogêneo e voltado para o

gosto das grandes massas, com o objetivo de alavancar audiências. (...) Por outro lado, a diversidade

de conteúdos, se houvesse políticas públicas nesse sentido, poderia ser alcançada seguindo-se o

exemplo de outros países com legislações mais atuais, a exemplo do sistema de cotas mínimas para

veiculação  de  conteúdo  nacional,  regional  e  produção  independente.  (Veloso,  2008,  p.  132).

Normatizações, nesse sentido, sempre esbarraram em interesses mercadológicos, que resultam em

programação homogênea,  voltada para a grande audiência, em busca de resultados advindos da

publicidade.

Seguindo o atual modelo de programação de conteúdo adotado pelas emissoras brasileiras,

corremos o risco de termos conteúdos cada vez mais homogêneos em detrimento de conteúdos mais

diversificados, que colaborem com a formação de pensamentos e opiniões criticas e que orientem

culturalmente através da pluralidade. Uma regulamentação nesse sentido pode contemplar normas

que  pluralizem  a  programação  com  conteúdos  regionalizados,  por  exemplo.  As  dimensões

continentais do Brasil nos garantem uma enorme diversidade cultural, e uma programação feita com

tais conteúdos já traria muitas informações e fomento para formação de uma identidade nacional

mais fortalecida. 
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Os liberais pregam que, quanto menos regulação houver, mais o mercado funciona. Porém,

os seguidores do liberalismo verificaram que, em algumas situações, essa máxima não funcionava.

“Acabou-se percebendo que em alguns setores havia as chamadas falhas de mercado. Nesse sentido,

os diferentes governos e policy makers consideraram importante que se regulassem alguns setores

da economia e outros”. (“...) Os meios de comunicação de massa não atendem aos pré-requisitos e

às premissas que o liberalismo clássico colocava como fundamentais para que houvesse mercado,

ou seja, não há mercado, no sentido liberal, para o setor”. (GODOI, Concentração da mídia, 2004,

p.37-39).

A questão principal resultante desta tentativa de reflexão é: Por que regular a radiodifusão

no País? A resposta poderemos obter quando solucionarmos o dilema de como o cidadão brasileiro

é visto hoje e, para isso, uso a pergunta feita por Godói: Como vamos encarar os telespectadores ou

os leitores de jornal? Como cidadãos ou como consumidores? 

No Brasil sempre foi confusa a relação entre o que é público e o que é privado, e, em razão

disso, houve o que se chamou de apropriação do público pelo privado. No caso da radiodifusão, o

uso  do  espectro  magnético,  considerado  um  bem  público,  sempre  foi  gerido  por  regras  mais

voltadas para o lado mercantil, sem, no entanto, contemplar o interesse público. Ao se afirmar o

espectro como bem público, há que se afirmar também que esse bem público deve servir ao cidadão

em detrimento do consumidor, pois o cidadão não deve comprar o que já é seu por direito. 

Como mostra  o  relatório  da  Subcomissão   Especial,  objeto  de  análise  deste  trabalho,  é

necessário que se tornem matéria de reflexão e aprimoramento as diversas propostas relativas ao

tema  que  tramitam  no  Congresso  Nacional.  Além  disso,  é  necessária  a  criação,  em  trabalho

conjunto dos Três Poderes, de normas mais eficientes que gerenciem os processos de concessão,

renovação e cancelamento de outorgas de radiodifusão no Brasil.
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Anexos

ANEXO I:

ATO NORMATIVO N.° 1, DE 2007

(DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

Dispõe  sobre  as  normas  para  apreciação  dos  atos  de  outorga  e  de  renovação  de

concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e

revoga o Ato Normativo nº 1, de 1999, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e

Informática. 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática resolve: 

Art. 1.º A apreciação, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,

dos  atos  de  outorga  e  de  renovação  de  concessão,  permissão  ou  autorização  de  serviços  de

radiodifusão sonora e de sons e imagens obedecerá às formalidades e critérios enunciados nesta

norma. 

Art. 2.º O exame dos atos a que se refere o artigo anterior far-se-á à vista dos seguintes itens,

que deverão integrar o processo submetido à Comissão: 

I - quanto aos atos de outorga de radiodifusão comercial:

a) exposição de motivos do Ministro das Comunicações; 

b) cópia do edital que abriu a concorrência; 

c) cópia  de  todos  os  documentos  apresentados  pela  entidade  vencedora  da  concorrência,  em

atendimento  aos  termos  do  edital,  relativos  à  habilitação  jurídica,  qualificação  econômico-

financeira, regularidade fiscal e nacionalidade e outras exigências relacionadas com os sócios e

dirigentes; 

d) cópia das propostas técnica e de preço da entidade vencedora da concorrência; 

e) cópia da minuta do contrato ou termo de concessão ou permissão, e respectivos adendos; 
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f) extrato  da  tramitação  do  processo  no  Poder  Executivo  em  que  constem  as  seguintes

informações, entre outras: descrição sucinta das ações realizadas na tramitação do processo no

Ministério das Comunicações e na Presidência da República, bem como os respectivos prazos

de tramitação; resumo das eventuais denúncias apresentadas durante o processo licitatório e

providências  adotadas  pelo  Poder  Executivo  para  sua  apuração,  ou  a  declaração  da  não

existência de denúncias; pendências da emissora verificadas na tramitação do processo e prazo

de cumprimento das exigências; 

g) cópia dos recursos apresentados em todas as etapas do processo licitatório contra a entidade

vencedora,  bem  como  das  decisões  do  Ministério  das  Comunicações  que  opinaram  pelo  não

provimento aos recursos. 

II – quanto aos atos de renovação de radiodifusão comercial:

a) exposição de motivos do Ministro das Comunicações; 

b) documentação do processo de renovação desde a petição inicial até o parecer conclusivo do

Ministério das Comunicações e da Presidência da República; 

c) declaração da entidade de que não infringe as vedações do § 5° do art. 220 da Constituição

Federal; 

d) certidão  de  quitação  ou  prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  e  ao  Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

e) prova de regularidade: 

1. para com as Fazendas Municipal e Estadual;

2. para com a Fazenda Federal,  abrangendo certidão relativa a tributos,  fornecida pela Receita

Federal, e certidão quando à dívida ativa da União, de competência da Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional; 

f) cópia da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS; 

g) documentos atualizados revelando a composição acionária da emissora e eventuais alterações

havidas  em seu  contrato  social  durante  o  período  de  vigência  da  outorga,  ou,  no  caso  de

fundação, cópia atualizada do estatuto; 

h) cópia do contrato ou termo de concessão ou permissão, e respectivos adendos; 
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i) extrato  da  tramitação  do  processo  no  Poder  Executivo  em  que  constem  as  seguintes

informações, entre outras: descrição sucinta das ações realizadas na tramitação do processo no

Ministério das Comunicações e na Presidência da República, bem como os respectivos prazos

de  tramitação;  resumo  das  eventuais  denúncias  apresentadas  contra  a  emissora  durante  a

tramitação do processo e providências adotadas pelo Poder Executivo para sua apuração, ou a

declaração da não existência de denúncias; pendências da emissora verificadas na tramitação do

processo  e  prazo  de  cumprimento  das  exigências;  sanções  aplicadas  à  emissora  durante  a

vigência da outorga. 

III - quanto aos atos de outorga e renovação de radiodifusão educativa e da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios:

a) exposição de motivos do Ministro das Comunicações; 

b) cópia de todos os documentos integrantes do processo de outorga ou de renovação, desde a

petição inicial até o parecer conclusivo do Ministério das Comunicações e da Presidência da

República;

c) em  caso  de  outorga  ou  renovação  de  outorga  de  radiodifusão  educativa  para  fundação,

demonstração de vinculação entre a fundação e instituição de ensino; 

d) em caso de renovação de outorga de radiodifusão educativa para fundação, certificado expedido

pelo Ministério da Educação ou por instituição por ele autorizada que ateste o cumprimento das

finalidades educativas da outorga.

IV - quanto aos atos de outorga e renovação de radiodifusão comunitária: 

a) exposição de motivos do Ministro das Comunicações;

b) cópia de todos os documentos integrantes do processo de outorga ou de renovação, desde a

petição inicial até o parecer conclusivo do Ministério das Comunicações e da residência da

República; 

c) no caso de processo de outorga, relação das entidades que se candidataram, com a indicação da

vencedora e dos critérios adotados para a escolha; 

d) cópia  dos  recursos  apresentados  contra  a  entidade  vencedora,  bem  como  das  decisões  do

Ministério das Comunicações que opinaram pelo não provimento aos recursos. 
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Art. 3.º Constatada a falta de qualquer dos documentos previstos neste Ato Normativo, a

Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia,  Comunicação e  Informática  fará  publicar  Aviso  no Diário

Oficial da União, concedendo um prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para que a entidade

encaminhe a documentação necessária à apreciação da Câmara dos Deputados, e encaminhará carta

com aviso de recebimento com cópia do Aviso à entidade. 

Parágrafo  único.  Findo  o  prazo  previsto  no  caput,  e  estando  ainda  incompleta  a

documentação necessária à apreciação pela Câmara dos Deputados, o Presidente da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deverá imediatamente distribuir o processo para

relatoria, com recomendação pela não aprovação do ato de outorga ou de renovação de concessão,

permissão ou autorização, em razão do descumprimento das normas previstas neste Ato Normativo.

Art.  4.º  Ao  apreciar  o  ato  de  renovação  de  radiodifusão  comercial,  a  Comissão  deverá

avaliar a validade das certidões e demais documentos previstos nas alíneas ‘c’ a ‘g’ do inciso II do

art. 2.º de acordo com os seguintes critérios: 

I – Se o processo de renovação for recebido pelo Congresso Nacional nos três primeiros

anos  do  período  renovatório,  serão  consideradas  válidas  as  certidões  e  documentos  que  forem

apresentados durante a tramitação do processo no âmbito do Poder Executivo; 

II – Se o processo de renovação for recebido pelo Congresso Nacional após os três primeiros

anos do período renovatório, a Comissão deverá solicitar à emissora a atualização dos documentos e

certidões previstos nas alíneas ‘c’ a ‘g’ do inciso II do art. 2.º.

Parágrafo  único.  O  Presidente  da  Comissão  solicitará  à  administração  da  Câmara  dos

Deputados o estabelecimento de parcerias com os órgãos públicos responsáveis pela emissão das

certidões e demais documentos previstos nas alíneas ‘d’ a ‘f’ do inciso II do art. 2º que permitam à

Comissão aferir, a qualquer tempo, a regularidade das emissoras cujos atos de renovação de outorga

estejam submetidos à exame pela Câmara dos Deputados. 

Art. 5.º Decorrido o prazo regimental sem que o Relator do processo de apreciação do ato de

outorga ou renovação de concessão, permissão ou autorização tenha se manifestado sobre a matéria,

o Presidente da Comissão deverá adotar as seguintes providências: 

I  –  enviar  ofício  ao  Relator  informando-o  sobre  a  expiração  do  prazo;  

II – Caso o Relator não apresente argumentação fundamentada que justifique a ampliação do prazo

concedido, o Presidente avocará para si a relatoria do processo. 
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Art. 6.º Em caráter excepcional, o Relator do processo de apreciação do ato de outorga ou

renovação  de  concessão,  permissão  ou  autorização  poderá  requerer  a  realização  de  Audiência

Pública para tratar da matéria.

Parágrafo único. O autor do requerimento deverá justificar a conveniência e a oportunidade

da  realização  da  Audiência  Pública,  e  deve  fundamentá-lo  preferencialmente  com  base  nos

seguintes critérios:  interesse  público envolvido,  abrangência do serviço prestado,  penetração da

programação da emissora e existência de fatos ou indícios relevantes que justifiquem a realização

da Audiência. 

Art. 7.º A Comissão deverá determinar anualmente a realização, com o auxílio do Tribunal

de  Contas  da  União,  de  auditoria  de  natureza  operacional  no  Ministério  das  comunicações,

Presidência  da  República  e  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  referente  aos  processos  de

outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora e de

sons e imagens, em especial em relação à verificação dos seguintes aspectos:

I – Cumprimento dos dispositivos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes aos

processos  de  outorgas  e  renovações  de  outorgas  de  radiodifusão;  

II – Eficiência, impessoalidade, e transparência dos procedimentos adotados pelo Ministério, Anatel

e Presidência da República na análise dos processos de radiodifusão, bem como a razoabilidade e a

uniformidade  dos  prazos  praticados  pelo  Poder  Executivo  para  exame  dos  processos  e  para

cumprimento  de  exigências  pelas  emissoras;  

III - Procedimentos adotados pelo Ministério e pela Anatel para apuração de denúncias relacionadas

aos processos de radiodifusão; 

IV – Sanções aplicadas em caso de descumprimento dos dispositivos legais e infra-legais em

vigor;

V  –  Outros  aspectos  considerados  relevantes  relacionados  à  matéria.  

§1.º  A auditoria de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada em conformidade com o

disposto nos incisos IX a XI do art. 24 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. §2.º O

resultado da auditoria deverá ser publicado no sítio da Internet da Câmara dos Deputados. 

Art.  8.º  O Presidente  da  Comissão  providenciará  junto  à  administração  da  Câmara  dos

Deputados os meios para a criação e manutenção de sistema público de informações que permita

acesso  facilitado  a  dados  sobre  processos  de  apreciação  dos  atos  de  outorga  e  renovação  de

concessão, permissão ou autorização submetidos à apreciação da Câmara dos Deputados.



80

Parágrafo único. O sistema de que trata o caput deste artigo deverá permitir a pesquisa pela

Internet de proposições pelos seguintes argumentos, entre outros: nome da emissora, propriedade,

localidade de operação e modalidade do serviço prestado. 

Art. 9.º Este ato entra em vigor na data de sua aprovação. Parágrafo único. O disposto no art.

2.º, I, ‘e’; 2.º, I, ‘f’; 2.º, II, ‘h’; 2.º, II, ‘i’; 2.º, III, ‘c’; 2.º, III, ‘d’; e 4.º será aplicado somente aos

processos de outorga e renovação de outorga recebidos pelo Congresso Nacional a partir de 1.º de

julho de 2007. 

Art. 10. Revoga-se o Ato Normativo n.º 1, de 1999, desta Comissão. 

Sala da Comissão, 30 de maio de 2007

Deputado Julio Semeghini, Presidente
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ANEXO II

Cópia da rotina para análise dos processos de radiodifusão na CCTCI
Rotina para análise dos processos de outorga e renovação de outorga de
radiodifusão na CCTCI

Com a aprovação do Ato Normativo nº 1, de 2007, por decisão da Comissão de Ciência e

Tecnologia,  Comunicação  e  Informática,  existem duas  categorias  de  processos  de  outorga:  os

encaminhados  ao  Congresso  Nacional  antes  do  dia  1º  de  julho  de  2007;  aqueles  enviados  ao

Congresso  Nacional  após  o  dia  1º  de  julho  de  2007.  Fazem parte  do  primeiro  grupo  os  191

processos que estavam em estoque na comissão no dia da aprovação do ato, além dos que vierem a

ser encaminhados ao Congresso ao longo deste mês de junho. No segundo grupo estão todos os

processos que derem entrada no Congresso Nacional a partir do dia 1º de julho. Cada um desses

grupos está sujeito a

diferentes exigências documentais, abaixo descritas: 

A) Processos enviados ao Congresso Nacional antes do dia 1º de julho de 2007.

A1) Outorgas de radiodifusão comercial:

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;

- cópia do edital que abriu a concorrência;

- cópia de todos os documentos apresentados pela entidade vencedora da concorrência, em

atendimento  aos  termos  do  edital,  relativos  à  habilitação  jurídica,  qualificação  econômico-

financeira, regularidade fiscal e nacionalidade e outras exigências relacionadas com os sócios e

dirigentes;

- cópia das propostas técnica e de preço da entidade vencedora da concorrência;

A2) Renovação de outorgas de radiodifusão comercial:

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;

- documentação do processo de renovação desde a petição inicial até o parecer conclusivo do

Ministério das Comunicações e da Presidência da República;
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- declaração da entidade de que não infringe as vedações do § 5º do art. 220 da Constituição

Federal;

- certidão de quitação ou prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

- prova de regularidade para com as Fazendas Municipal e Estadual, para com a Fazenda

Federal (certidão relativa a tributos fornecida pela Receita Federal e certidão quanto à dívida ativa

da União);

- cópia da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;

-  documentos  atualizados  revelando  a  composição  acionária  da  emissora  e  eventuais

alterações havidas em seu contrato social durante o período de vigência da outorga, ou no caso de

fundação, cópia atualizada do estatuto.

A3)  Outorgas  e  renovações  de outorgas  de radiodifusão educativa e  da União,  Estados,

Distrito Federal e Municípios:

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;

- cópia de todos os documentos integrantes do processo de outorga ou de renovação, desde a

petição  inicial  até  o  parecer  conclusivo  do  Ministério  das  Comunicações  e  da  Presidência  da

República; A4) Outorgas e renovações de outorga de radiodifusão comunitária:

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;

- cópia de todos os documentos integrantes do processo de outorga ou de renovação, desde a

petição  inicial  até  o  parecer  conclusivo  do  Ministério  das  Comunicações  e  da  Presidência  da

República;

-  no  caso  de  processo  de  outorga,  relação  das  entidades  que  se  candidataram,  com  a

indicação da vencedora e dos critérios adotados para a escolha;

B)  Processos  enviados  ao  Congresso  Nacional  depois  do  dia  1º  de  julho  de  2007

(sublinhamos os itens acrescentados pelo Ato Normativo n.º 1, de 2007).

B1) Outorgas de radiodifusão comercial:

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;
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- cópia do edital que abriu a concorrência;

- cópia de todos os documentos apresentados pela entidade vencedora da concorrência, em

atendimento  aos  termos  do  edital,  relativos  à  habilitação  jurídica,  qualificação  econômico-

financeira, regularidade fiscal e nacionalidade e outras exigências relacionadas com os sócios e

dirigentes;

- cópia das propostas técnica e de preço da entidade vencedora da concorrência;

-  cópia  da  minuta  do  contrato  ou  do  termo  de  concessão  ou  permissão,  e  respectivos

adendos;

-  extrato  da  tramitação  do  processo  no  Poder  Executivo  em  que  constem  as  seguintes

informações,  entre  outras:  descrição sucinta  das  ações realizadas  na tramitação do processo no

Ministério das Comunicações e na Presidência da República, bem como os respectivos prazos de

tramitação; resumo das eventuais denúncias

apresentadas durante o processo licitatório e providências adotadas pelo Poder Executivo

para  sua  apuração,  ou  a  declaração  da  não  existência  de  denúncia;  pendências  da  emissora

verificadas na tramitação do processo e prazo de cumprimento das exigências;

-  cópia  dos  recursos  apresentados  em  todas  as  etapas  do  processo  licitatório  contra  a

entidade vencedora, bem como das decisões do Ministério das Comunicações que opinaram pelo

não provimento aos recursos. B2) Renovação de outorgas de radiodifusão comercial:

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;

- documentação do processo de renovação desde a petição inicial até o parecer conclusivo do

Ministério das Comunicações e da Presidência da República;

- declaração da entidade de que não infringe as vedações do § 5º do art. 220 da Constituição

Federal;

- certidão de quitação ou prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

- prova de regularidade para com as Fazendas Municipal e Estadual, para com a Fazenda

Federal (certidão relativa a tributos fornecida pela Receita Federal e certidão quanto à dívida ativa

da União);
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- cópia da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;

-  documentos  atualizados  revelando  a  composição  acionária  da  emissora  e  eventuais

alterações havidas em seu contrato social durante o período de vigência da outorga, ou no caso de

fundação, cópia atualizada do estatuto;

- cópia do contrato ou termo de concessão ou permissão, e respectivos adendos;

-  extrato  da  tramitação  do  processo  no  Poder  Executivo  em  que  constem  as  seguintes

informações, entre outras: descrição sucinta

das  ações  realizadas  na  tramitação  do  processo  no  Ministério  das  Comunicações  e  na

Presidência da República, bem como os respectivos prazos de tramitação; resumo das eventuais

denúncias apresentadas durante o processo licitatório e providências adotadas pelo Poder Executivo

para  sua  apuração,  ou  a  declaração  da  não  existência  de  denúncia;  pendências  da  emissora

verificadas na tramitação do processo e prazo de cumprimento das exigências;

B3)  Outorgas  e  renovações  de  outorgas  de  radiodifusão educativa  e  da  União,  Estados,

Distrito Federal e Municípios:

 Proibição de oligopólio ou monopólio na Comunicação Social 

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;

- cópia de todos os documentos integrantes do processo de outorga ou de renovação, desde a

petição  inicial  até  o  parecer  conclusivo  do  Ministério  das  Comunicações  e  da  Presidência  da

República;

- em caso de outorga ou renovação de outorga de radiodifusão educativa para fundação,

demonstração de vinculação entre a fundação e instituição de ensino;

- em caso de renovação de outorga de outorga de radiodifusão educativa para fundação,

certificado expedido pelo Ministério da Educação ou por instituição por ele autorizado que ateste o

cumprimento das finalidades educativas da outorga.

B4) Outorgas e renovações de outorga de radiodifusão comunitária:

- exposição de motivos do Ministro das Comunicações;
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- cópia de todos os documentos integrantes do processo de outorga ou de renovação, desde a

petição  inicial  até  o  parecer  conclusivo  do  Ministério  das  Comunicações  e  da  Presidência  da

República;

-  no  caso  de  processo  de  outorga,  relação  das  entidades  que  se  candidataram,  com  a

indicação da vencedora e dos critérios adotados para a escolha;

- cópia dos recursos apresentados contra a entidade vencedora, bem como das decisões do

Ministério das Comunicações que opinaram pelo não provimento aos recursos. Outra novidade é a

criação  de  um critério  de  aceitabilidade  para  os  documentos  e  certidões  que  fazem parte  dos

processos de renovação. Caso o processo seja recebido pelo Congresso Nacional nos três primeiros

anos do período de renovação, as certidões e documentos serão considerados válidos. Já se esse

tempo  for  excedido,  a  Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia,  Comunicação  e  Informática  deverá

solicitar à emissora a atualização desses documentos e certidões.

Importante ressaltar que o corpo técnico da Comissão e a Consultoria Legislativa irá realizar

uma análise prévia do cumprimento das exigências do Ato Normativo n.º 1, de 2007. Os relatores,

portanto,  receberão  em seus  gabinetes  processos  já  previamente  avaliados,  nos  quais  haverá  a

minuta  de  voto  pela  aprovação  no  caso  de  cumprimento  das  exigências  ou,  no  caso  de  seu

descumprimento, uma minuta com voto pela rejeição. Porém, em ambos os casos, a orientação da

Comissão é preparada com o intuito de fornecer subsídios para o relator, que poderá discordar da

recomendação e proferir parecer diferente do contido na minuta, de acordo com a sua opinião sobre

o tema.

Audiências públicas

O relator  do  processo  poderá  requerer  a  realização  de  audiência  pública  para  tratar  da

outorga ou da renovação de outorga de radiodifusão. Para tanto, deverá justificar a conveniência e

oportunidade da realização da audiência, fundamentando seu pedido com base no interesse público

envolvido, abrangência do serviço prestado, penetração da programação da emissora e existência de

fatos ou indícios relevantes de irregularidades, conforme estabelece o art. 6º do Ato Normativo nº 1,

de 2007. 

Prazos da relatoria

O relator tem um prazo regimental de 5 sessões para proferir seu parecer sobre o processo de

outorga ou de renovação de outorga de radiodifusão. Decorrido o prazo sem que o relator tenha se

manifestado,  o  Presidente  da  Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia,  Comunicação  e  Informática



86

enviará ofício ao relator informando-o sobre a expiração do prazo. Caso o relator não apresenta

argumentação que justifique a ampliação do prazo para proferir seu parecer, o Presidente poderá

avocar para si a relatoria do processo, segundo o que dispõe o art. 5º do Ato Normativo n.º 1, de

2007.
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ANEXO III

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

INDICAÇÃO N.º 584 , DE 2007

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)

Sugere ao Ministério das Comunicações a adoção de medidas para dar mais celeridade e

transparência aos procedimentos de análise dos processos de outorga e renovação de outorga de

radiodifusão no âmbito do Ministério.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunicações:

Os trabalhos desenvolvidos pela Subcomissão Especial “destinada a analisar mudanças nas

normas de apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão ou autorização de

serviço  de  radiodifusão  sonora  e  de  sons  e  imagens”  da  Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia,

Comunicação  e  Informática  revelaram  a  necessidade  de  aperfeiçoamento  dos  procedimentos

adotados pelo Poder Executivo para análise dos processos de rádio e televisão. 

Expositores das Audiências Públicas realizadas pela Comissão apontaram diversas medidas

passíveis  de  implementação  pelo  Ministério  das  Comunicações  no  sentido  de  conferir  maior

transparência, agilidade e impessoalidade aos trâmites relativos ao exame de outorgas e renovações

de outorgas de radiodifusão. Selecionamos as sugestões que entendemos ser  as  mais  relevantes

dentre as apresentadas, e as recomendamos para acolhimento pelo Ministério das Comunicações.

São elas:

1. Aperfeiçoamento  dos  instrumentos  disponíveis  para  acompanhamento  de  processos  de

radiodifusão na Internet, de maneira a permitir pesquisas por argumentos diversos, tais como

nome da emissora, localidade e propriedade;

2. Fixação, em regulamento,  de prazos razoáveis e uniformes para cumprimento de exigências

pelas emissoras;

3. Fixação, em regulamento, de prazo máximo para tramitação dos processos de radiodifusão no

Ministério das Comunicações; 

4. Reabertura das delegacias regionais do Ministério das Comunicações; 
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5. Estabelecimento de parcerias com os órgãos públicos responsáveis pela emissão das certidões

requeridas pelo Ministério como condição para expedição dos atos de renovação e outorga, de

tal  forma que o Poder Concedente possa aferir,  a  qualquer tempo,  a regularidade fiscal  das

emissoras; 

6. Instituição de dispositivo regulamentar que obrigue as emissoras a manterem regularidade fiscal

durante todo o curso da outorga;

7. Condicionamento  das  transferências  diretas  de  outorgas  à  apresentação  de  atestados  de

regularidade fiscal tanto da emissora que recebe a outorga quanto da que a cede;

8. Instituição de indicadores e mecanismos de controle social para aferição do cumprimento dos

dispositivos  constitucionais  e  legais  referentes  ao  controle  de  propriedade  dos  meios  de

comunicação,  princípios  relativos  aos  conteúdos  veiculados  pelas  emissoras,  classificação

indicativa, regionalização da produção e demais aspectos relacionados à prestação do serviço de

radiodifusão;

9. Homologação de entidades autorizadas pelo Ministério das Comunicações para realizar pré-

análise dos processos de radiodifusão submetidos à apreciação do Poder Executivo; 

10. Aumento do prazo de antecedência para que as emissoras se manifestem ao Poder Executivo

pela continuidade do serviço. Recomenda-se que esse prazo seja aumentado para dois anos;

11. Publicação periódica de Avisos de Habilitação para radiodifusão comunitária.

12. Simplificação dos processos de radiodifusão, por meio da diminuição do número de documentos

exigidos pelo Poder Executivo para expedição dos atos de outorga e renovação de outorga;

13. Extinção de eventuais duplicidades entre as tarefas executadas no Ministério das Comunicações

e na Casa Civil para exame dos processos de radiodifusão; 

14. Eliminação das barreiras regulamentares que obstam a autorização de outorgas para emissoras

vinculadas aos Poderes Legislativos Estaduais e Municipais; 

15. Criação  de  grupo  de  trabalho  interministerial,  com participação  do  Poder  Legislativo  e  de

representante dos radiodifusores, para a discussão de alterações na sistemática de apreciação de

processos  de  outorga  e  de  renovação  de  outorga  de  radiodifusão,  bem como na  legislação

vigente.
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16. Permissão para que os representantes legais das entidades tenham vistas dos seus processos de

outorga e de renovação de outorga durante sua tramitação no Ministério das Comunicações e na

Presidência da República.

Convictas de que contaremos com a máxima atenção de V. Exa. para o acolhimento das

sugestões apresentadas, oferecemos a presente Indicação para a sua elevada consideração.

Sala da Comissão, em de de 2007.

Deputado JULIO SEMEGHINI

Presidente
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ANEXO IV

Projeto de Lei baseado no Decreto n.° 2.108, de 24 de novembro de 2006.

Os principais pontos da proposição elaborada são:

· Fixação do prazo de seis meses para a abertura de processo licitatório para prestação de

serviços de radiodifusão, contado a partir da comprovação da viabilidade técnica e econômica da

sua exploração;

· Necessidade de consulta pública prévia ao processo de licitação para prestação de serviço

de radiodifusão;

·  Previsão, no edital de licitação, de percentuais mínimos de regionalização da produção

cultural,  artística  e  jornalística  e  de  produção  independente  a  serem  cumpridos  pela  emissora

vencedora;

· Aumento do peso relativo, nos processos licitatórios, do tempo destinado a: 

a) programas jornalísticos, educativos e informativos; 

b) serviço noticioso, e c) programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos e

gerados na própria localidade da outorga;

· Redução do peso relativo, nos processos licitatórios, do prazo para início da execução do

serviço objeto da outorga em caráter definitivo e do valor da oferta para a outorga;
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