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Apresentação

O processo de consolidação das leis visa, sobretudo, con-
gregar sistematicamente, em um único diploma legal, 
toda a legislação pertinente a uma mesma área temática. 

Busca-se, com isso, facilitar a consulta e a compreensão da maté-
ria, o que certamente trará consideráveis benefícios para o país. 
No contexto do processo de unificação da legislação pertinente 
ao setor de telecomunicações e de radiodifusão, a participação 
da sociedade, principalmente das entidades representativas dos 
agentes que atuam nessa esfera, é de vital importância para a 
formação da opinião dos interessados, especialmente em relação 
aos parlamentares que terão influência direta na consolidação 
dos dispositivos legais dessa área.

Dessa forma, na qualidade de coordenador do Grupo de Tra-
balho de Consolidação das Leis (GTCL) e de relator do Projeto 
de Lei nº 3.516/08, que visa consolidar a legislação brasileira de 
telecomunicação e de radiodifusão, envidei todos os recursos ao 
meu alcance com vistas a realizar um amplo debate sobre esse 
tema de repercussão nacional. Nesse sentido, o seminário As 
Leis da Comunicação e sua Consolidação, realizado na Câmara 
dos Deputados no dia 10 de novembro de 2009, com ampla 
participação de profissionais da comunicação, estudantes, cida-
dãos interessados, além de várias autoridades e órgãos ligados 
às atividades relacionadas ao setor de comunicações, fomentou 
o debate público sobre o assunto, assim como oportunizou ao 
Grupo de Trabalho colher sugestões e críticas que favorecessem 
o aprimoramento do texto destinado a unificar a referida legis-
lação. Durante o seminário, foram debatidos assuntos de notá-
vel relevância para o mencionado processo, abrangendo os se-
guintes temas: as oportunidades de atualização e modernização 
da legislação brasileira de radiodifusão; o papel do Legislativo 
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nas necessidades de modernização da legislação de telecomuni-
cações e radiodifusão; e as oportunidades de modernização da 
legislação brasileira do ponto de vista empresarial.

Assim, na intenção de fazer chegar ao conhecimento do maior 
número possível de interessados as ideias, pensamentos e opini-
ões manifestadas durante a realização do seminário, sirvo-me da 
presente edição, certo de que, com isso, ampliar-se-ão as opor-
tunidades para que seja fornecido, até a definitiva aprovação do 
projeto de lei em questão, o maior número de contribuições pos-
síveis com vistas a disponibilizar para a sociedade uma singular 
legislação sobre as comunicações. A partir dessa consolidação, 
o poder público e a sociedade brasileira encontrar-se-ão melhor 
aparelhados para promover, mediante o devido processo legisla-
tivo, alterações em seu conteúdo com vistas ao aprimoramento 
dessa legislação. Haja vista que um diploma legal único e atuali-
zado sobre o tema consiste em nosso principal anseio, sentir-me-
ei honrado com seu pleno alcance.

Deputado JOSÉ MENTOR
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Programação do Seminário As Leis da 
Comunicação e sua Consolidação

Auditório Freitas Nobre
Câmara dos Deputados
Brasília – DF
10 de novembro de 2009

Abertura 

(9 horas)

Painel 1 – As Oportunidades de Atualização 
e Modernização da Legislação Brasileira de 
Radiodifusão 

(das 9h30 às 12h)
– Marcelo Bechara de Souza Hobaika

Consultor jurídico do Ministério das Comunicações
– Vanda Jugurtha Bonna Nogueira

Advogada e especialista em Radiodifusão

Moderador: Deputado José Mentor 

Painel 2 – O Papel do Legislativo nas Necessidades 
de Modernização da Legislação de Telecomunicações 
e Radiodifusão 

(das 14h às 15h30)
– Deputado João Almeida 
– Deputado Paulo Bornhausen 
– Deputado Gilmar Machado
– Deputado Fernando Ferro

Moderador: Deputado Mauro Benevides
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Coffee Break 

(15h30) 

Painel 3 – As Oportunidades de Modernização da 
Legislação Brasileira, Uma Visão Empresarial

(das 16h às 18h)
– Rodolfo Machado Moura

Diretor jurídico da Abert – Associação Brasileira de Rádio e 
Televisão

– Fernando Freitas
Diretor de Relações Institucionais da Telefônica

– João de Deus Pinheiro de Macedo
Diretor de Planejamento Executivo da Oi

– Paulo Tonet Camargo
Diretor-geral do Grupo RBS em Brasília / diretor jurídico do 
grupo RBS

– Paulo Miranda
Vice-presidente da ABCCOM – Associação Brasileira de Canais 
Comunitários

– José Luiz do Nascimento Sóter
Coordenador executivo da Abraço – Associação Brasileira de 
Radiodifusão Comunitária

Moderador: Deputado Milton Monti 

Encerramento

(18 horas)
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Abertura

O SR. APRESENTADOR (Paulo Otaran) – Senhoras e se-
nhores, autoridades presentes, bom dia a todos.

Inicia-se neste momento a solenidade de abertura do 
seminário As Leis da Comunicação e sua Consolidação.

Este evento é promovido pelo Grupo de Trabalho de Consoli-
dação das Leis da Câmara dos Deputados, que tem como finali-
dade eliminar os preceitos ultrapassados da legislação brasileira 
de telecomunicações e radiodifusão, revisando, organizando e 
atualizando a legislação existente.

Chamamos para compor a Mesa de trabalho o Exmo. Sr. Coor-
denador do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis da Câma-
ra dos Deputados, deputado José Mentor; o Dr. Marcelo Bechara, 
consultor jurídico, representando neste ato o Exmo. Sr. Ministro 
de Estado das Comunicações, Hélio Costa; a Dra. Vanda Jugurtha 
Bonna Nogueira, advogada especialista em Radiodifusão.

Este cerimonial passa a palavra neste momento ao Exmo. Sr. 
Deputado José Mentor, para que conduza os trabalhos em toda a 
extensão deste seminário.

Bom seminário a todos. Muito bom dia.
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Bom dia a 

todas e a todos.
Agradeço, em especial, a presença dos nossos convidados e la-

mento que as condições do tempo em Belo Horizonte, São Paulo 
e Rio de Janeiro tenham impedido que um dos nossos convida-
dos esteja presente, mas o Dr. Bechara está aqui, com toda a boa 
vontade, apesar da limitação de tempo, para nos ajudar. 

Este seminário tem como objetivo promover o debate entre 
parlamentares, representantes de órgãos e entidades das áreas 
de telecomunicação e radiodifusão, operadores de Direito e a 
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sociedade brasileira sobre a legislação nacional referente aos se-
tores de telecomunicação e radiodifusão. 

Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença ao Dr. 
Marcelo Bechara, consultor jurídico do Ministério das Comu-
nicações, que, além de representar o ministro Hélio Costa, será 
um dos nossos palestrantes, assim como à Dra. Vanda Noguei-
ra, advogada especialista em radiodifusão, que será também 
conferencista no primeiro painel deste seminário, cujo tema é  
As Oportunidades de Atualização e Modernização da Legislação 
Brasileira de Radiodifusão.

O Projeto de Lei nº 3.516, de 2008, de autoria do deputado 
Bruno Rodrigues, que consolida a legislação brasileira de teleco-
municações e radiodifusão, oportuniza ao país uma visão inte-
gral da legislação federal sobre o tema, mediante a sua consoli-
dação, ou seja, por meio da reunião das diversas leis aplicáveis a 
esse setor em um único texto.

Portanto, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho 
de Consolidação das Leis e de relator da matéria nesse colegiado 
técnico, destaco a relevância do referido projeto, que objetiva 
reunir em um único diploma legal a legislação brasileira perti-
nente aos setores de telecomunicação e radiodifusão. 

Nesse sentido, requeri a realização deste seminário, para que 
a Câmara dos Deputados, juntamente com a sociedade brasilei-
ra, os representantes desses setores e os operadores de Direito, 
analise as oportunidades de atualização e modernização dessa 
legislação.

O tema do Painel 1, portanto, é As Oportunidades de Atuali-
zação e Modernização da Legislação Brasileira de Radiodifusão; 
do Painel 2, O Papel do Legislativo nas Necessidades de Moder-
nização da Legislação de Telecomunicações e Radiodifusão; e do 
Painel 3, As Oportunidades de Modernização da Legislação Bra-
sileira, Uma Visão Empresarial.

Vou imediatamente dar início aos debates pedindo ao Dr. Mar-
celo Bechara que faça as suas considerações iniciais.
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Painel 1

As Oportunidades de Atualização e 
Modernização da Legislação Brasileira 
de Radiodifusão

Pronunciamento do Sr. Marcelo Bechara de Souza 
Hobaika – consultor jurídico do Ministério das 
Comunicações – e respectivo debate

O SR. MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA – Pri-
meiramente, bom dia a todos.

Em especial, agradeço ao deputado José Mentor pela 
realização do evento e pelo convite ao Ministério das Comunica-
ções para dele participar. Trago aqui a palavra do ministro Hélio 
Costa, que deseja a realização de um bom trabalho, boas discus-
sões, e que ao final, se possível, deputado, sejam encaminhadas 
a ele, ao seu gabinete, as conclusões, as discussões, as apresen-
tações feitas ao longo do dia, que eu tenho certeza serão muito 
importantes para nós, neste momento em que a comunicação é 
muito discutida.

É muito interessante o primeiro tema, as oportunidades de 
atualização e modernização da legislação brasileira de radiodi-
fusão. Acho que o tema não podia ser mais adequado, porque, 
quando falamos de oportunidades de atualização, significa que 
estamos colocando aqui algumas questões que podem e devem 
ser consideradas em relação àquilo que todo mundo já sabe. Nós 
temos uma legislação de radiodifusão que merece uma atuali-
zação em relação às novas realidades que se avizinham e que já 
estão presentes.
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Eu trouxe uma apresentação para que, rapidamente, façamos 
uma contextualização desse marco regulatório. Eu vou tentar ser 
bem objetivo e rápido, no sentido de mostrar um pouco do ce-
nário que estamos vivendo. 

(Segue-se exibição de imagens.)
O conceito de serviço de radiodifusão está previsto no Decreto 

nº 97.057. É um conceito clássico, que ainda está como moda-
lidade dos serviços de telecomunicações. Por que estou dizendo 
isso? Porque, na verdade, a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
é conhecida como Código Brasileiro de Telecomunicações, mas de 
telecomunicações não tem nada ou quase nada. As telecomunica-
ções tiveram um processo de modernização na década de 1990, 
com a privatização, que deu origem à Lei n° 9.472, conhecida 
como LGT. A partir da Emenda Constitucional nº 8, tivemos a 
separação dos serviços de radiodifusão e de telecomunicações. 

É muito interessante, porque, tecnicamente, radiodifusão 
continua sendo uma espécie de telecomunicações. Na verdade, 
foi uma separação jurídica que surgiu com a Emenda Constitu-
cional nº 8, para viabilizar o processo de privatização do setor de 
telecomunicações, e deu origem à Lei de 1995, depois à própria 
LGT, e, em 1998, tivemos a privatização do sistema Telebrás. 

O interessante é que nós estamos discutindo justamente hoje 
convergência, ou seja, cada vez é mais difícil apontarmos as 
fronteiras entre determinados tipos de serviços. É como se tivés-
semos partido para outro caminho e estivéssemos voltando para 
o caminho inicial. É bem interessante isso. 

O conceito de radiodifusão é internacional, não é uma ino-
vação brasileira. O serviço livre é aberto para o acesso público 
em geral – no caso do Brasil, um serviço gratuito. Em países 
como a Inglaterra paga-se uma taxa para o recebimento, por 
exemplo, da BBC. Então, já não é um serviço gratuito, na sua 
essência, na Inglaterra.

Só para fazer uma contextualização histórica, o primeiro ato 
normativo de comunicação sem fio no Brasil foi de 1917, do pre-
sidente Venceslau Brás, mas o primeiro ato de norma que esta-
beleceu o conceito da radiodifusão foi do governo Vargas. Aliás, 
o governo Vargas produziu muitas normas na área de radiodi-
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fusão, lembrando que, nessa época, radiodifusão era rádio. Em 
1930, não tínhamos de forma estabelecida a televisão, que ainda 
não era uma realidade. Por isso, muita gente pergunta por que 
na legislação brasileira não se fala em rádio educativa e temos a 
televisão educativa. Porque a rádio, no Brasil, nasceu educativa – 
o conceito dela é educativo desde o seu nascedouro. 

Observa-se que o conceito de radiodifusão é serviço de in-
teresse nacional e de finalidade educativa. Tivemos, no Rio de 
Janeiro, a Rádio Roquette Pinto e algumas outras rádios que nas-
ceram nessa época, com finalidade educativa, mas é um serviço 
que, dentro de um modelo, como acontece nos Estados Unidos, 
teve desde o princípio a participação da iniciativa privada, que 
atuava diretamente na prestação de serviços. 

O marco legal vigente é ainda o mesmo de 1962, o Código 
Brasileiro de Telecomunicações. Boa parte dele já foi revogada 
pela LGT, mas é o que está vigente. É uma lei ruim? Não, não 
é uma lei ruim. É uma lei que ainda consegue atender a uma 
série de demandas do serviço de radiodifusão, mas nós temos a 
consciência de que é uma lei que merece reparos. Eu acho que 
essa já é uma grande questão colocada aqui. Mais importante 
do que a consolidação das normas – é importante haver uma 
consolidação, porque, quando há consolidação de determinado 
segmento, fortalece-se a legislação – é a modernização, a atuali-
zação. Essa é a grande questão que merece ser colocada quando 
nós estamos falando de setor que tem dinamismo e evolução 
tecnológica muito grandes.

Aqui são alguns conceitos da radiodifusão em que eu não pre-
ciso entrar, mas gosto de deixar destacado, só para se perceber 
que é um emaranhado de normas. Isto a Dra. Vanda conhece 
muito bem: a dificuldade que nós, advogados, temos em relação 
a isso. Muitas vezes, na verdade, para alguns advogados, se me 
permitem falar assim – eu, como advogado, posso dizer –, não é 
nem tão ruim que haja um emaranhado de normas, porque aí, 
sem dúvida, acabamos tornando-nos um pouco mais importan-
tes e necessários no processo.

A Constituição brasileira, no Título VIII, Capítulo V, Da Comu-
nicação Social, trouxe o conceito de radiodifusão para dentro de 
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um conceito maior de comunicação social. A comunicação so-
cial, pelo que se extrai da Constituição hoje, dos arts. 220 a 224, 
não apenas a radiodifusão, mas também os jornais e revistas, está 
dentro desse mesmo conceito. No caso da radiodifusão, diferen-
temente do jornal, em que não se precisa de autorização, é preci-
so ter uma autorização, que, na verdade, chamamos de outorga.  
E aí há três modalidades: concessão, permissão e autorização. 
Nesse caso, o ato jurídico propriamente dito emana do Poder 
Executivo, mas ele é referendado, ele passa a ter os seus efeitos 
legais apenas no Congresso Nacional. 

Eu sempre brinco nas minhas palestras que a radiodifusão nas-
ce no Executivo, cresce no Legislativo e só morre no Judiciário.  
Por quê? Porque esse capítulo da Constituição, especialmente o 
art. 223, que está na apresentação, diz exatamente: “Compete ao 
Poder Executivo outorgar e renovar”. O § 3º diz que “somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso”. E, fi-
nalmente, o § 4º diz que “o cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial”.  
Ou seja, o Congresso Nacional pode não renovar uma conces-
são, mas, durante a vigência, só quem cancela ou cassa, como di-
zem – que bom que a palavra “cassação” não está mais presente 
no nosso ordenamento jurídico, e, em que pese haver algumas 
pessoas que ainda gostam de dizê-la, eu abomino a palavra “cas-
sação”, porque acho que ela é de outro tempo, que queremos 
esquecer –, é o Poder Judiciário.

Isso tudo estou dizendo para mostrar a complexidade desse 
serviço. É um serviço complexo, não tenho dúvida disso. E o 
ato de concessão de outorga no serviço de radiodifusão é um 
ato complexo. Além do serviço de radiodifusão propriamente 
dito, nós temos ainda os serviços ancilares, como as retransmis-
soras e repetidoras. Então, as retransmissoras de televisão não 
são serviços de radiodifusão propriamente ditos. São serviços 
ancilares ao serviço de radiodifusão. Por isso, retransmissoras e 
repetidoras não passam pelo Congresso Nacional. São atos de 
portaria do próprio ministro das Comunicações. E ainda temos 
os auxiliares, que são os SARCs – serviços de ligações, reporta-
gens externas, enlaces, links, essenciais para a boa prestação dos 
serviços de radiodifusão.
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Tivemos uma mudança interessante, através da Emenda 
Constitucional nº 36, que permitiu a participação de até 30% do 
capital estrangeiro em sociedades empresárias de radiodifusão. 
Lembro que para os brasileiros natos e naturalizados há mais de 
10 anos permanece a prerrogativa da programação, da responsa-
bilidade sobre a programação. Isso não pode ser para estrangeiro, 
mas o estrangeiro pode ter participação societária da ordem de 
até 30%. Isso veio com a Emenda Constitucional nº 36 e foi re-
gulamentado pela Lei 10.610, de 2002.

Finalmente, entramos na Televisão Digital, que foi implan-
tada no Brasil em 2006, mas cuja discussão iniciou em 2003. 
O Sistema Brasileiro de Televisão Digital, através do Decreto  
nº 4.901, de 2003, era muito mais, naquela época, um sistema de 
consórcio, um esforço concentrado entre governo, academia e 
empresários para se obter um resultado, que foi obtido em 2006, 
quando então o Sistema Brasileiro de Televisão Digital deixou de 
ser uma instituição decisória e passou a ser a implantação efetiva 
de um sistema único brasileiro, que está em implantação.

Lembramos que, em 2 de dezembro deste ano, faz dois anos 
apenas que os primeiros sinais comerciais foram transmitidos 
a partir de São Paulo. Portanto, há menos de dois anos temos 
o primeiro sinal comercial e oficialmente levado ao ar em São 
Paulo. Já estamos presentes em 16 capitais e em pelo menos cin-
co cidades-polo. Essa velocidade de transição não aconteceu em 
lugar nenhum do mundo como tem acontecido no Brasil.

Não só esse grande resultado está sendo obtido com a implan-
tação da Televisão Digital, mas também o sucesso internacional 
obtido pela televisão digital nipo-brasileira, agora com a partici-
pação de vizinhos, como Argentina, Chile, Peru, Venezuela. E te-
nho certeza de que outros países em breve vão aderir ao sistema, 
não apenas os do Cone Sul e da América Latina, mas também 
países da África, que já estão muito interessados no padrão bra-
sileiro. Aliás, é um padrão que está deixando de ser brasileiro e, 
inclusive, de ser japonês e está tornando-se um padrão interna-
cional. Esse é o grande mérito do SBTVD, no caso, ISDB.

A seguir, a ordem legal vigente. É claro que nem todas as nor-
mas estão presentes. Se eu as colocasse, passaria o resto do dia 
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fazendo apresentação de normas e leis da área de comunicação. 
Relacionei as principais, começando pelo Código de 1962, pas-
sando por algumas normas importantes, como a Lei nº 9.472, a 
LGT, e passando também por todas essas normas que mencionei.

Essa é uma fotografia interessante da realidade que estamos vi-
vendo. Muitas dessas normas poderiam estar dentro de uma con-
solidação, mas qual é a grande questão que temos que observar 
em relação à consolidação? Geralmente codificações, em relação 
ao Código Brasileiro de Telecomunicações, tendem a ser normas 
mais perenes. É o caso, por exemplo, do Código Penal, que é de 
1940. Tivemos o Código Comercial, do Império, e já foi basica-
mente revogado pelo novo Código Civil, sobre o qual houve dis-
cussão longa, porque o Código Civil anterior, que estudei ainda 
na faculdade, era um código de praticamente 100 anos, quer dizer, 
chegou a fazer 70, 80 anos. Então, são codificações mais perenes.

Tenho receio de não conseguirmos ter a mesma eficiência de 
codificar normas da área de comunicação, porque a comunica-
ção tem na sua base a tecnologia, que é dinâmica. Mesmo as leis 
recentes na área de comunicação e de tecnologia, de modo geral, 
já são consideradas por alguns leis obsoletas. A Lei nº 8.977, de 
1995, a Lei do Cabo, já é obsoleta. Se não fosse obsoleta, esta 
Casa não estaria discutindo o famoso PL nº 29.

Por que o cuidado do legislador e do formulador de políticas 
públicas em relação à área tecnológica merece um olhar atento? 
Vou entrar na questão da convergência em breve, mas, manten-
do uma fotografia do setor, que acho importante, o que é radio-
difusão? Qual é o tamanho disso hoje? Os dados são de maio 
deste ano. Então, já houve algumas alterações. Aliás, na área de 
radiodifusão comunitária já houve muita alteração.

As rádios comunitárias hoje já são maioria no país – o que 
mostra a preocupação deste governo do presidente Lula e da ges-
tão de Hélio Costa em relação a esse serviço –, mas também as 
rádios comerciais, principalmente as das licitações realizadas de 
2002 a 2007, estão sofrendo grande desburocratização. Essa tam-
bém foi a gestão que mais outorgou rádios privadas, no senti-
do de que desburocratizou as licitações que estavam paradas. As 
rádios privadas são muito importantes porque geram emprego, 
difundem publicidade comercial.
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A Constituição estabeleceu o princípio da complementarida-
de do público, privado e estatal. Os três modelos devem coexistir, 
nenhum é mais importante ou melhor do que o outro, e eles têm 
que ser complementares. A proposta da radiodifusão privada é 
diferente da radiodifusão pública, que é diferente, por sua vez, 
da estatal. A TV Câmara é um exemplo de radiodifusão estatal, 
no sentido de o Estado levar a comunicação e dar transparência 
a seus atos. Isso é muito importante. São uma grande conquista 
da sociedade brasileira as TVs legislativas, não só a da Câmara, 
mas também a do Senado e as das Assembleias.

O caso da televisão pública é uma discussão mais recente, tem 
um olhar diferente. A TV pública não se propõe a ser um am-
biente para manifestação de atos do Estado ou para que sejam ali 
colocadas informações do Estado. Não, ela passa informações de 
interesse público que não merecem atenção do Estado e não são 
veiculadas pela iniciativa privada.

A iniciativa privada cumpre a importante missão de levar 
informação, educação e entretenimento. Costumo dizer que o 
direito ao lazer também é um direito constitucional. O direito à 
informação é um direito constitucional, o direito à comunicação 
é um direito constitucional, e o direito ao lazer também é um 
direito constitucional.

O entretenimento, em que pese haver no Brasil muita confu-
são entre os conceitos de comunicação e de entretenimento, é, 
sim, um serviço importante a ser prestado pela radiodifusão pri-
vada. O povo brasileiro, o cidadão brasileiro, tem direito a isso. 
Acho que tem que haver alternativas para todos os tipos.

Aqui é um cenário das possibilidades da TV digital, da recep-
ção em alta definição móvel portátil. Em Brasília, já temos qua-
tro ou cinco canais digitais no ar, que podem ser captados pelos 
equipamentos portáteis celulares. Existem dois ou três no mer-
cado apenas com essa capacidade, mas, nos próximos anos, as 
políticas industriais estarão focadas no sentido de que a televisão 
digital esteja presente nos equipamentos.

No próximo ano, televisões com mais de 30 ou 33 polega-
das, alguma coisa assim, serão obrigadas a vir com os conver-
sores embutidos. O próximo ano é de Copa do Mundo, quan-
do o brasileiro gosta de fazer um upgrade nos equipamentos de 
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audiovisual, o que é natural, e com isso temos expectativa de 
crescimento interessante da televisão digital.

O ponto principal quando falamos de modernização e atuali-
zação da legislação na área de comunicação é a convergência tec-
nológica. O que é isso? O processo de digitalização de conteúdos 
permitiu que determinado tipo de conteúdo, determinado tipo 
de informação, antes limitado a determinado tipo de transmissão 
e de recepção, passasse a ser transmitido por várias plataformas. 
Existem alguns equipamentos conhecidos de alguns, outros talvez 
conheçam todos, mas o que isso quer dizer? Que o conteúdo digi-
tal pode trafegar em todas essas plataformas.

Esta é uma apresentação que sempre faço porque coloca de for-
ma muito clara o que aconteceu até meados da década de 1990. 
Havia, na verdade, plataformas verticalizadas. Essas plataformas 
significam que, para acessar determinado tipo de conteúdo, por 
exemplo, conteúdo de som, de áudio, é preciso haver uma infraes-
trutura de comunicação de rádio, que pode ser por frequência mo-
dulada, ondas curtas, ondas tropicais, OM, e é preciso haver um 
receptor específico, comumente conhecido como rádio. Assim é 
também com a televisão, a voz através da telefonia, etc. 

Com o processo de convergência digital, principalmente com 
a utilização de uma plataforma IP (Internet Protocol ou Protoco-
lo de Internet), o processo passou a ser diferente. Independen-
temente do tipo de plataforma que se usa, independentemente 
do tipo de recepção que se tenha, é possível fazer com que esses 
conteúdos trafeguem de forma tecnicamente possível, seja den-
tro de um computador, seja dentro de um celular que recebe 
essas informações. Ou seja, eu passo a ter não apenas a conver-
gência na recepção, mas também a convergência na transmissão, 
principalmente das plataformas. 

O caminho que estamos seguindo hoje é: não posso ou não 
preciso ter uma Lei do Cabo. A própria Lei do Cabo já define a 
plataforma. Quer dizer, eu posso ter acesso a um conteúdo de tele-
visão por assinatura com a mesma qualidade por outras platafor-
mas. Então, a partir do momento em que as plataformas passam 
a competir entre si, ou seja, passam a ser um substitutivo natural, 
se, por exemplo, não tenho acesso ao cabo, eu vou para o DTH, a 
fim de ter aquele conteúdo de televisão por assinatura. Então, não 
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importa se vou receber por satélite, se vou receber por cabo, se vou 
receber por micro-ondas. O que importa é que aquele conteúdo 
seja recebido. Esse é o grande diferencial da divergência.

Por que gosto de botar sempre essas moedinhas, esse dinhei-
ro? Porque entendemos que convergência é um momento de 
oportunidades para todos. O governo entende que a convergên-
cia tem de ser colocada como um ambiente de oportunidades 
para todos os players. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Aqui são algumas diferenças muito claras entre esses dois mun-

dos, vamos chamar assim, no qual vivemos: o mundo analógico, 
em que há distribuição em massa, controle da oferta do conteúdo, 
limitação da singularidade dos receptores, restrições espaciais, a 
questão do espectro, o espectador caution protector, o espectador 
passivo; e o mundo em que há uma distribuição personalizada, 
passa-se a ter a possibilidade de multiprogramação, uma oferta 
muito maior de conteúdos, com mais terminais, com mobilidade 
e portabilidade, em que se possa receber essas informações em 
qualquer lugar e que esse consumidor passe a interagir com elas. 

É outra realidade para a qual estamos caminhando. 
Com isso, a grande oportunidade que vivenciamos hoje da 

atualização da legislação de radiodifusão é exatamente esta: como 
esse setor, legislado por um Código de 1962, vai se comportar 
dentro de uma nova realidade. É claro que a radiodifusão não está 
esperando – e não tem que esperar – a mudança da legislação para 
prestar determinado serviço. A televisão digital é uma realidade 
porque o serviço é o mesmo. Não é porque a tecnologia é digital 
que o serviço tem de ser diferente. O serviço de radiodifusão con-
tinua sendo o mesmo: serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
ou de radiodifusão sonora. Surge agora outra possibilidade, no 
caso a tecnologia digital. Entramos numa fase de transição que só 
irá terminar em 2016. O que vai ficar para a posteridade? O que 
vai ficar para depois ou mesmo antes de 2016?

Esta é a grande questão da radiodifusão. E isto não isola as 
telecomunicações de uma reflexão – ela existe – em relação ao 
processo de convergência tecnológica. A convergência atinge 
toda a comunicação. 
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Não poderia, obviamente, deixar de dizer que a Conferência 
Nacional de Comunicação também é uma oportunidade não de 
atualizar, mas de discutir a atualização. Aliás, o tema da confe-
rência é Comunicação: Meios para a Construção de Direitos e de 
Cidadania na Era Digital. 

Então, está dado o tom da conversa. Temos de discutir, dentro 
da comunicação como um todo, não apenas a radiodifusão, não 
apenas as telecomunicações, mas todas as possibilidades midi-
áticas de conviverem e de serem, efetivamente, serviços presta-
dos que atendam aos anseios desse novo usuário, desse novo 
ser, que tem fome de informação e que quer também participar 
do processo de construção dessa informação, porque isso mu-
dou. O consumidor quer produzir, o consumidor também quer 
ser protagonista desse processo de construção de conteúdos.  
A internet é um grande exemplo disso. 

Espero que esta Casa e o Congresso Nacional, e a Câmara dele 
faz parte, que estão dentro da própria estrutura da comissão or-
ganizadora também discutindo, possam dar contribuições im-
portantes, a fim de que tenhamos realmente, nas próximas dis-
cussões legislativas, sinalizações e tendências que nos permitam 
ter uma norma que promova o desenvolvimento do setor e não 
uma norma que tenhamos, daqui a cinco, sete anos, de realizar 
mais quatro, cinco seminários para discutir o que precisamos 
fazer para atualizar e modernizar a próxima legislação.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Quero 

agradecer ao Dr. Marcelo Bechara pela exposição.
Vou mudar um pouco a sistemática, porque o Dr. Bechara tem 

de se ausentar em seguida.
Aquele que quiser fazer qualquer indagação ou consideração 

ao Dr. Bechara poderá se inscrever com o Caio, que está à minha 
direita, enquanto eu faço algumas considerações rápidas.

Só para registrar que o Dr. Bechara foi preciso. 
Este grupo de trabalho tem o intuito de consolidar leis.  

No caso das telecomunicações há 18 leis e um decreto-lei.  
O projeto do deputado Bruno Rodrigues vem exatamente orga-
nizar, simplificar, dirimir dúvidas e propor a revogação daquilo 
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que se tornou impertinente, ou seja, vem consolidar o Direito Po-
sitivo. A consolidação não pode inovar, não pode criar normas, 
estabelecer novo Direito. Ela não pode fazer isso. Mas é nela que 
se baseiam as propostas novas, e estamos às vésperas da Confe-
rência Nacional de Comunicação. 

Então, o importante é enxergarmos o Direito posto, hoje o 
Direito Positivo, aquele Direito que está colocado para ser cum-
prido hoje, e observar quais as mudanças, quais as perspectivas 
e alterações necessárias. 

Dr. Bechara, não me preocupo tanto com as questões mais 
técnicas. O importante aqui, como V.Sa. bem disse, são os direi-
tos. A conferência vai debater – espero que com muita profundi-
dade – os direitos novos.

Eu disse há pouco que não vou antecipar o seu tema. (Risos.)
Então, vamos agir dessa maneira.
Se houver alguma indagação, alguma pergunta, alguma dúvi-

da, venham aqui para a frente e usem este microfone, por favor.
O SR. LUIZ ANTONIQUE – Bom dia. Sou Luiz Antonique, 

da Abert.
Evidentemente, vamos fazer uma nova lei. Segundo entendo, 

vamos reunir todas essas normas, um decreto-lei, um ato, uma 
lei, um decreto, e vamos construir uma nova lei. Tecnicamente, 
como fica isso? Revogo tudo aquilo que se tinha antes? Como 
funciona o processo de construção dessa nova lei, que irá con-
templar a telecomunicação e a radiodifusão em separado?

O senhor disse também que, embora o sinal da TV aberta na 
Inglaterra seja aberto e captado pelo ar, ele deve ser pago, e a 
BBC cobra. 

Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais.
Obrigado.
O SR. MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA – A con-

solidação, na verdade, é um instrumento de organização. Ou 
seja, há uma legislação esparsa, pulverizada, porosa, distribuída. 
Daí por que é preciso organizá-la de forma mais objetiva. É um 
processo de consolidação. 
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Dentro dessa consolidação legal caberiam as leis e os decretos-
leis, porque decreto-lei tem força de lei. Decretos não caberiam, 
porque são atos de outro Poder. Na verdade, haveria uma legisla-
ção com as mesmas expressões, os mesmos textos, só que de for-
ma organizada. Mudariam os artigos, os números da lei maior, 
mas o conteúdo da consolidação, o essencial, permaneceria o 
mesmo – se estamos falando apenas de consolidação –, para que 
se faça uma reunião daquilo que é essencial naquela legislação. 
É isso que se propõe. 

Alguém poderia me perguntar se isso tem efetividade. Tem. 
As consolidações são instrumentos legítimos e muito impor-
tantes quando se precisa fazer essa reunião. A consolidação é 
bem-vinda, mas – como eu já havia dito – também é muito 
importante pensar, mais do que na consolidação, na própria 
atualização das normas. 

Esta Casa já vem fazendo isso. Há discussões muito avançadas 
nesse sentido.

Eu quis colocar o conceito de radiodifusão porque temos, às 
vezes, a mania de dizer que o conceito de radiodifusão é livre 
e aberto para o público em geral. Realmente, no Brasil, ele é 
livre, aberto e gratuito, mas esse conceito é para a recepção do 
público em geral; a gratuidade, em que pese seja um modelo 
da radiodifusão mantido na televisão digital, a expressão “gra-
tuita”, constante do Decreto nº 5.820, não é necessariamente 
acompanhada. 

No caso da recepção do sinal de radiodifusão da televisão pú-
blica inglesa, a BBC, se você provar que não está recebendo o 
sinal, que não está assistindo, que não tem interesse, você fica 
isento do pagamento da taxa. É uma sinalização que você tem e 
é uma forma de financiar a televisão pública. 

A BBC é tida como um modelo reconhecido, conforme aquilo 
que os ingleses conhecem, até porque eles dela se orgulham mui-
to. A BBC foi um instrumento de reação do povo inglês durante 
a Segunda Guerra Mundial. A história da BBC surge a partir daí. 

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Chamo 
o Sr. Francisco Pereira para usar a palavra. Queira se apresentar, 
por obséquio.
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O SR. FRANCISCO PEREIRA – Eu sou Chico Pereira. Escrevi 
ali Chico Pereira. Tem Chico Buarque mas não pode ter Chico 
Pereira. O deputado me chamou de Francisco, mas quando me 
chamam de Francisco eu não sei se sou eu.

O Marcelo Bechara, e somos velhos conhecidos nessa etapa 
de construção da Conferência de Comunicação, está aqui para 
presidir uma reunião no ministério, da qual também participarei.

Sou da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empre-
sas de Radiodifusão e Televisão (Fitert), e o que eu queria saber do 
Marcelo Bechara, muito rapidamente, é se o ministério, a infra-
estrutura interna dessa relação, ao mesmo tempo em que há essa 
evolução, está preparado para absorver essa nova relação. Vem 
a digitalização, tem as rádios comunitárias e toda essa estrutu-
ra. A minha impressão é que o ministério continua do mesmo 
tamanho, às vezes até menor, se olharmos para os estados nessa 
relação, porque antes havia delegacias, etc. A minha pergunta ob-
jetivamente é esta: o ministério, a sua infraestrutura, vem acom-
panhando ou também precisa evoluir? 

O SR. MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA – Obriga-
do pela pergunta, Chico. 

Se acompanharmos a evolução das normas, vamos entender 
o que aconteceu. Tínhamos o Código Brasileiro de 1962, onde 
telecomunicações e radiodifusão estavam unidas de forma um-
bilical, com uma estrutura que deveria dar conta desse processo 
como um todo. Tínhamos o Contel, o Dentel, uma série de or-
ganismos vinculados ao Ministério das Comunicações, além das 
delegacias espalhadas por todo o país, etc. 

Veio o processo de separação, com a Emenda Constitucional 
nº 8, de 1995. A privatização do serviço de telecomunicações 
promoveu uma separação não só do ponto de vista jurídico, mas 
do ponto de vista de competências. A LGT é clara quando esta-
belece a competência do ministério, ou seja, radiodifusão, e a 
competência da Anatel. Diz que radiodifusão não é competência 
da Anatel. Está muito claro. 

Mas era preciso construir a agência. Ela nasceu do zero.  
Fez 12 anos esta semana passada, eu acho, mas ela começou do 
zero. Então, parte da estrutura da agência foi a custo da Telebrás 
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– ainda há funcionários da Telebrás lá – e outra boa parte do 
próprio ministério. Tinha gente no ministério que cuidava só de 
telecomunicações. Como houve esse deslocamento, o pessoal 
do ministério diminuiu de forma substantiva. 

Em 2002, foram fechadas as delegacias regionais, um grande 
erro, na verdade. Não é que o ministério não deveria ter diminu-
ído; deveria ter diminuído, porque se as telecomunicações não 
estavam mais lá... Não deveriam ter fechado as delegacias. Com 
o fechamento das delegacias, quem ficou sacrificado foi o radio-
difusor. Quando falo do radiodifusor não me refiro apenas ao 
radiodifusor privado, mas ao radiodifusor comunitário e ao edu-
cativo. Por quê? Porque ele passou a ter que contar só com Brasí-
lia. Tudo é Brasília. Não se tem um filtro. Das coisas mais singelas 
até as mais complexas, tudo vem para o ministério em Brasília.

De repente, através da convergência – por isso que eu disse que te-
mos de acompanhar as leis, para entender o que está acontecendo –,  
o ministério começou a crescer de uma forma, do ponto de vista 
das suas responsabilidades, muito grande. Agora, temos que do-
brar a planta de analógico para digital, as duas têm que conviver 
juntas, não tem um departamento só para cuidar disso. Estamos 
tentando, estamos fazendo concurso. O Ministério do Planeja-
mento teve sensibilidade e nos deixou fazer concursos públicos. 

Voltamos a ter quatro delegacias: Belo Horizonte, Rio de Janei-
ro, São Paulo e Florianópolis. Essas quatro delegacias vão usar o 
espaço dos Correios. Não temos mais aqueles espaços das nossas 
delegacias. Vamos ter de usar o espaço de uma empresa pública 
vinculada a nós, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

É preciso ter um olhar atento sobre isso. O setor de comu-
nicações precisava ser considerado um pouco mais estratégico 
do ponto de vista do desenvolvimento. O ministro Hélio Costa 
conseguiu colocar de novo o Ministério das Comunicações no 
mapa da Esplanada dos Ministérios. Ele estava um pouco apa-
gado, mas acho que isso se deve também à própria gestão que 
assumiu a responsabilidade de uma série de discussões, como é 
o caso da inclusão digital. Acho que muito disso coube à própria 
gestão. Ela disse: “isso aqui é importante e temos o que dizer”. 
Ou seja, colocou-se de forma bem ativa na televisão digital, na 
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banda larga nas escolas e, como está fazendo agora, no Plano 
Nacional de Banda Larga.

Essa tendência só demonstra a importância do ministério, 
que tem de atender o cidadão. Não é para me atender, para aten-
der o servidor público e para ter mais estrutura, que também é 
importante, mas para atender o cidadão, o usuário final do servi-
ço, este sim o grande beneficiário.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Se alguém 
mais quiser se inscrever, o Caio está aguardando. É só levantar a 
mão para ele se dirigir até aí a fim de registrar a pergunta. 

O Sr. Luís Queiroz fez uma pergunta por escrito? 
O SR. MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA – Luís 

Queiroz, jornalista, companheiro e amigo, vamos à pergunta. 
Cadê o Queiroz? Letra de...

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Por isso 
que eu passei para você ler. 

O SR. MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA – ...de 
médico. 

O ministério vê com bons olhos e apoia a restrição ao capital 
estrangeiro nos provedores de internet, ou defenderia o fim das 
empresas de radiodifusão?

Eu desconheço o posicionamento do ministério sobre isso. 
O Ministério das Comunicações não se posicionou. Posso falar 
pelo Marcelo Bechara, até porque é um assunto que será discuti-
do amanhã, ou na quinta-feira, aqui, na Câmara dos Deputados, 
salvo engano. Estarei presente – não sei, parece que na Mesa –, 
fui chamado para falar desse assunto. 

O que eu posso dizer é que existe uma legislação na área de ra-
diodifusão já relativamente flexibilizada. É a Emenda Constitu-
cional nº 36. Ela estabelece a participação de capital estrangeiro 
nas empresas de radiodifusão, 30% do capital até hoje. É o que 
consta da legislação. 

No caso das empresas de provimento de internet, há dois ti-
pos de provedor de internet: o de acesso e o de conteúdo. Então, 
tem que separar as duas coisas. Muitas vezes, esses provedores 
atuam das duas formas. 
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Em relação ao provedor de acesso, aquele que só cuida do aces-
so, não sei por que ter qualquer tipo de regulação ou de controle 
sobre esse provedor. Se não fossem os provedores de acesso, a 
internet não teria crescido da forma que cresceu. O provedor de 
acesso não é regulado, nem precisa de autorização da Anatel para 
prover o acesso. Agora, se ele quiser ser um pequeno prestador 
de serviços de telecomunicações, fazer serviços de comunicação 
multimídia, aí, sim, ele terá de passar pelo órgão regulador da 
Anatel, e acho que isso já foi resolvido.

O que está em jogo aqui é o conteúdo. Agora, falamos de ou-
tra coisa: de provedor de conteúdo. Em relação a esse provedor, 
só faço uma observação: legislações aplicadas à internet só deve-
rão ser consideradas se exequíveis. 

Se houver exequibilidade e um enforcement em relação a de-
terminada legislação na internet, acho que dá para começar a 
conversar. Agora, não dá para fazer uma legislação e não conse-
guir nada. O que tem demonstrado a regulação, ou a tentativa 
de regulamentação da legislação da internet, é que a rede tem 
buscado outros caminhos. É uma rede, não é uma ilha. A partir 
do momento em que se isola, ela passa a buscar caminhos alter-
nativos. Isso acontece em todos os segmentos.

Talvez seja o ponto principal de discussão, o que esteja atra-
sando o projeto de lei de crimes informáticos. Ele ficou com 
uma marca negativa. O projeto não é negativo em si. Aqueles 
que atuam na internet deverão ser penalizados se não agirem 
com responsabilidade, se houver crime na utilização da internet.  
O problema do projeto foi tentar segurar alguns conceitos.

Primeiro, veio uma ideia lá do passado, que graças a Deus 
espero tenha sido limada: pedir a identidade do usuário para 
navegar na internet. Pensaram até em ele ir ao cartório, com 
a carteira de identidade, para receber a autorização. Brinquei e 
falei que tinha de tirar a carteira de motorista para navegar na 
internet. Seria uma Rais virtual para navegar na internet. Não 
dá. Isso não funcionará.

Se observarmos, por exemplo, países com regime totalitário, 
caso do Irã e da China, em que houve burla à internet. O caso 
do Irã foi emblemático. Quando houve o questionamento do re-
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gime eleitoral, em que as pessoas apareciam na televisão dando 
o número do proxy, nos Estados Unidos, porque a internet não 
funciona no Irã. Através desse número proxy, elas se conectavam 
a um protocolo IP de um servidor nos Estados Unidos e conse-
guiam colocar, muito lentamente, mas colocavam, suas mani-
festações através do Twitter. O Twitter, nessa época, bombou de 
gente no Irã protestando e encaminhando conteúdos de texto, 
o que cabe no Twitter, em relação ao que estava acontecendo.  
Foi o quê? Foi uma burla.

Então, os legisladores, quando forem analisar qualquer nor-
ma sobre a internet, têm que se perguntar: conseguiremos fazer 
essa lei ser aplicada? Ou será letra morta? No Brasil, ainda existe 
aquele fenômeno, deputado, da lei que pega e da lei que não 
pega. Eu, como operador do Direito, fico extremamente frustra-
do ao saber que existe uma lei que não pegou, e, acredito, para o 
legislador também, porque ninguém faz uma lei para não pegar. 
As leis são para pegar.

Esta é a grande discussão: como fazer com aqueles provedores, 
por exemplo, colocados num servidor fora do país, que vêm fa-
zendo conteúdo nacional, transmitindo para usuário brasileiro? 
Eles estariam submetidos? Se estiverem submetidos, qual seria 
a eficácia sobre esses conteúdos? Nós teríamos uma conta? Ou 
trataríamos somente daquelas empresas estabelecidas no Brasil? 
Aí, estaríamos trabalhando e sabendo que esses provedores de 
conteúdo são empresas de comunicação social, de comunicação 
social eletrônica. 

O que faríamos com os blogueiros? Faz-se um blog a cada 1,4 
segundos no mundo. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz 
que não. Para fazer conteúdo jornalístico não precisa mais de di-
ploma, porque a liberdade de manifestação do pensamento não 
tem barreiras.

Não dá, numa convergência, ter um ou outro segmento esma-
gado pelo excesso ou pela falta de regulação. É isso que não pode 
acontecer. Se há excesso de regulamentação sobre a radiodifusão, 
vamos discutir. Por que não? Se o caso é esse, vamos discutir. A 
conferência tem que discutir isso. Se falta regulamentação para 
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determinadas atividades na internet, vamos discutir. Ela será 
exequível?

Esse é o caminho que temos de começar a debater, e que 
bom que está começando a ser debatido. Estava demorando 
para o Brasil enfrentar esse assunto de vez. A internet é o cami-
nho, um caminho sem volta, uma realidade, e cada um tem um 
papel a cumprir.

Os radiodifusores são os grandes produtores de conteúdo. A 
internet é mais individualizada, mais personalizada. Não pode-
mos perder aquele momento em que as pessoas assistem a gran-
des eventos, com transmissão em alta definição, com qualidade, 
como Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos de grande repercus-
são, em que as pessoas se reúnem. Isso não é ainda a proposta 
da internet. Ela tem uma proposta diferente, uma proposta com 
mais dinamismo de informação, de conteúdos personalizados. 
Era o que eu estava dizendo ali. 

Espaço existe para todos. Empresas de radiodifusão já colo-
caram seu sinal na internet. Posso falar abertamente o nome de 
uma rede de TV, porque todo mundo conhece. Você pode aces-
sar e ver o conteúdo. A TV Câmara, por exemplo. Se eu quiser 
assistir ao conteúdo da TV Câmara agora, neste exato momento, 
posso acessar pelo computador. 

A internet pode ser uma grande oportunidade para os radiodi-
fusores terem seus conteúdos – e seriam conteúdos de qualidade 
– valorizados e colocados de forma interessante, levando publi-
cidade a um local onde antes não havia. 

A radiodifusão na internet tem sido extremamente interes-
sante. Várias rádios estão disponibilizando conteúdos. Conheço 
pessoas que moram fora do Brasil e que querem acompanhar 
os jogos de futebol do seu time. Entram na internet e ouvem as 
rádios que fazem a transmissão. O sinal, e não é o sinal, através 
de um portal, está chegando num lugar onde não chegava antes. 
Isso tem uma dimensão importante porque potencializa o alcan-
ce do conteúdo de radiodifusão. 

Todas essas questões precisam ser estudadas. 
Obrigado. 
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O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Indago se 
há mais alguém que queira fazer uma indagação. (Pausa.)

Quero agradecer imensamente ao Dr. Marcelo Bechara pela 
presença, até pela circunstância em que ocorreu. O Dr. Édio 
Henrique não pode comparecer em função de problemas com 
voos de Belo Horizonte para cá. Agradeço imensamente a V.Sa. 
a presença. As conclusões deste trabalho serão encaminhadas 
ao ministério.

Muito obrigado. 
O SR. MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA – Eu que 

agradeço imensamente pela participação. Desejo a todos melhor 
continuidade nos trabalhos. 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Vou passar 

então a palavra à Dra. Vanda Nogueira, advogada especialista em 
Radiodifusão. 

Pronunciamento da Sra. Vanda Jugurtha  
Bonna Nogueira – advogada e especialista  
em Radiodifusão – e respectivo debate

A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – Bom dia. 
Agradeço ao deputado José Mentor pela oportunidade de uma 

técnica vir falar aos senhores. Cumprimento todos os presentes. 
Vamos iniciar os nossos trabalhos. 
O Dr. Marcelo Bechara já adiantou o histórico da radiodifu-

são, mas vou fazê-lo sob outro prisma. Vou listar o nosso or-
denamento jurídico e comentar o que existe, mostrando nossa 
opinião sobre a necessidade de modernização. 

A radiodifusão no Brasil, como disse o Dr. Marcelo, funciona 
como serviços recebidos direta e livremente pelo público em 
geral. A finalidade da radiodifusão comercial e como um todo 
é educativa e cultural, mesmo em seus aspectos informativos e 
recreativos. Então, a radiodifusão nasceu como veículo de edu-
cação. Em todos os seus programas, ela tem a finalidade de edu-
car. Este é o conceito. 

(Segue-se exibição de imagens.)
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Quais são os serviços de radiodifusão? De sons, ondas médias, 
FM, ondas curtas e ondas tropicais. Existem a radiodifusão co-
munitária e a de sons e imagens, a televisão. 

Na realidade, temos seis serviços de radiodifusão. 
Ela pode ser ainda educativa e comercial quanto ao conteúdo da 

programação.
O Código Brasileiro de Telecomunicações foi criado em 1962 

e tratava de telecomunicações como um todo. Telecomunica-
ções seria o gênero e radiodifusão uma das espécies.

Atualmente, com a Constituição de 1988, radiodifusão e tele-
comunicações foram separadas juridicamente. O art. 21, ao tratar 
das competências da União, fez a separação em diversos incisos. 

No inciso XI, por exemplo, “explorar, diretamente ou me-
diante autorização, concessão ou permissão, os serviços de te-
lecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a orga-
nização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais.” E no inciso XII, “explorar, diretamente 
ou mediante autorização, concessão e permissão:”– aí vem a alí-
nea a – “os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens.” 

Antigamente tudo era telecomunicações. A partir de 88, te-
lecomunicações passou a ser um serviço e radiodifusão outro. 
O art. 22, inciso IV, diz que compete privativamente à União 
legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e 
radiodifusão. 

Então, juridicamente, telecomunicações e radiodifusão foram 
definitivamente separadas. Tecnicamente, os engenheiros da 
área continuam a afirmar que telecomunicações e radiodifusão 
são a mesma coisa. Afirmam ser a radiodifusão uma espécie de 
telecomunicação, mas juridicamente são dois serviços distintos, 
com ordenamentos jurídicos distintos. 

O que são serviços de telecomunicações? São serviços presta-
dos por empresas a terceiros, consistindo no transporte, origem 
e destino de comunicação de qualquer natureza, voz, dados, 
imagens, estáticas ou dinâmicas, telegrafia e outras, utilizando-
se espectros de frequência, radioelétrica ou meios físicos, poden-
do ser prestado a assinantes mediante pagamento. 
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A LGT (Lei Geral de Telecomunicações), que versa sobre tele-
comunicações, determinou as seguintes competências do órgão 
regulador no que tange à radiodifusão: a fiscalização direta, a co-
brança do Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações), e 
a administração de frequências. 

A Anatel administra as frequências não só para os serviços de 
telecomunicações como também as destinadas aos serviços de 
radiodifusão. 

A própria LGT, no seu art. 215, manteve, no Código Brasileiro 
de Telecomunicações, de 1962, a competência residual da radio-
difusão. Vários artigos que tratavam de telecomunicações hoje 
são aplicados à radiodifusão. 

Então, a competência é residual. Apesar de o nome do códi-
go ser mantido como Código Brasileiro de Telecomunicações, 
hoje o código brasileiro é de radiodifusão. Todos os artigos que 
tratavam de telecomunicações foram revogados, e os artigos per-
tinentes à radiodifusão foram mantidos, assim como os concei-
tos pertinentes à radiodifusão. A palavra telecomunicações só 
foi mantida no nome do código, mas passou a ser um código 
brasileiro de radiodifusão. 

Vamos agora para um ponto importante: a convergência. 
Ela designa a utilização de uma única infraestrutura tecnoló-

gica para promover serviços que antes requeriam equipamentos 
e canais de comunicação, protocolos e padrões independentes, 
promovendo ao usuário o acesso às informações de qualquer lu-
gar e, através de qualquer meio de comunicação, por uma inter-
face única.

O que é a convergência? A convergência é meio, é transporte 
único. É como se fosse um ônibus com passageiros: radiodifusão, 
TV a cabo, SCM. É o transporte, é a plataforma. Os serviços com 
conteúdo usarão aquela plataforma, que poderá ser recebida 
pelo público através da televisão, da internet e de outros meios 
capazes de fazer a ligação. Por exemplo, posso levar ao serviço de 
SCM o meu sinal de radiodifusão; o serviço de SCM pode levar 
serviços de comunicação ponto a ponto entre estabelecimentos 
pertencentes a minha empresa. São vários tipos de serviço por 
um meio só. 
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O entendimento da convergência hoje está muito ligado ao 
conteúdo. Convergência é tecnológica e conteúdo está separado 
de convergência.

O capítulo XV da Constituição trata de empresas jornalísticas 
de radiodifusão. Hoje em dia, surgiu um novo serviço de comuni-
cação social: os serviços jornalísticos prestados via portais de inter-
net. Ele não é livre e gratuito, nem é jornal, revista, imprensa es-
crita. Ele é escrito e também tem a parte jornalística sem qualquer 
compromisso regulatório, sem nenhuma responsabilidade edito-
rial, sem nenhum compromisso com percentuais de nada. Não 
existe. É dito o que for dito. A notícia é dada da maneira como o 
responsável resolver dar e é recebida, cada vez mais, por um públi-
co maior, principalmente a partir da democratização da internet. 

O ministro das Comunicações tem compromisso com a de-
mocratização do acesso ao mundo da informática, tornando 
cada vez mais fácil o acesso à internet e, com ela, aos portais.

Se, de um lado, temos a radiodifusão, como irão ver os senho-
res, hiper-regulamentada, de outro lado temos um jornalismo, 
uma programação, um conteúdo na internet sem nenhuma re-
gulamentação. 

Não quero dizer com isso que ninguém segue a regulamen-
tação pelo fato de usar o meio da internet. Por exemplo – um 
amigo me lembrou disso –, os bancos fazem operações bancárias 
pela internet, mas seguem as normas do Banco Central. A com-
pra e venda feita pela internet segue o Código do Consumidor, 
mas o jornalismo não segue nada. A programação produzida por 
ele não segue nada. Não há nenhum compromisso. É livre.

Há uma semana, eu aguardava, nervosa, por uma notícia. Es-
tava vendo o Jornal Nacional, quando a minha filha disse: “Mãe, 
eu já puxei no portal tal e a notícia é essa: blablablablablá”.  
Eu digo: eu sou muito antiga. Eu ainda fico esperando as 8 horas 
da noite para ouvir o Jornal Nacional, sair correndo e ouvir a no-
tícia. Em cinco minutos, eu tinha a notícia. 

Então, o Jornal Nacional, o jornal do SBT, o jornal da Bandeiran-
tes, todos ótimos jornais, vejam os senhores o que eles têm que 
seguir: a hiper-regulamentação. A programação, o conteúdo da ra-
diodifusão é muito regulamentado. 
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Aqui, podemos ver o ordenamento jurídico da radiodifusão. 
Está no Capítulo V, Da Comunicação Social, no Código Brasi-
leiro das Telecomunicações, na Lei Geral de Telecomunicações, 
na Lei nº 10.610, na Lei nº 5.785, no Decreto-Lei nº 236/67, no 
Decreto nº 52.026, que aprova o Regulamento Geral do CBT, 
no Decreto nº 52.795, de 1963, que regulamenta os serviços de 
radiodifusão, no Decreto nº 88.066, que trata de renovação, no 
Decreto nº 5.271, que regulamenta os serviços de retransmissão, 
além de diversas normas técnicas e procedimentais.

Eu adoro a Lei Geral de Telecomunicações. Eu amo a Lei 
Geral de Telecomunicações. Só uma lei muito boa, muito boa, 
pode sobreviver durante 40 anos a toda essa tecnologia. É velha?  
Não acho tão velha. Eu sou ainda do tempo da radiodifusão an-
tes do satélite. Ela é muito boa, e, pensem bem, o Código Civil 
durou quase 100 anos. Foram feitas agora algumas moderniza-
ções, com termos de pessoas jurídicas e alguns novos conceitos, 
mas o divórcio continua sendo o mesmo, o inventário continua 
sendo o mesmo. Mudou. Agora é o domicílio do falecido, mas 
tudo continua. A tecnologia, não. Ela é obsoleta em dois anos, e 
o código tem 40. É um código quase cinquentão e ele não repri-
miu nenhum avanço tecnológico. Ele não serviu de empecilho 
para nada. Ele é uma proeza legislativa. Claro, podemos dar-lhe 
nova roupagem, mas os conceitos não devem ser de forma al-
guma mexidos. A conceituação do código, no meu entender de 
técnica, é perfeita. Recepção livre e gratuita, as definições conti-
das neles, os preceitos são muitos bons.

O Decreto-Lei nº 236 tem uma história atrás dele. Ele foi cria-
do na vacatio legis da Lei de Imprensa. 

Com o advento da Revolução de 31 de março de 1964, o 
governo revolucionário decidiu alterar a Constituição Federal 
de 1946 e elaborar uma nova Lei de Imprensa, ampliando sua 
abrangência para incluir, na sua esfera de ação, as emissoras de 
rádio e televisão, bem como as agências de notícia que estavam 
sem regulamentar o conteúdo. Para tanto, enviou ao Congresso 
Nacional um projeto de lei que recebeu o número 23 e que deve-
ria ser discutido no exíguo prazo de 30 dias. Transformou-se na 
Lei 5.250, promulgada em 9 de fevereiro de 1967, e entraria em 
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vigência no dia 14 de março do mesmo ano. O que aconteceu? 
Ela foi promulgada e iria entrar em vigência no outro mês. Caiu 
num buraco chamado juridicamente de vacatio legis. O que fez o 
governo da época? O espaço de tempo entre a data da promulga-
ção da nova lei e sua entrada em vigor se tornou um incômodo. 
Assim, para acabar com esse vácuo legal, foi promulgado o De-
creto-Lei nº 236/67, que, em seu bojo, além de transcrever vários 
artigos da Lei de Imprensa, imprimiu nos demais dispositivos a 
tônica daquele cenário.

O Decreto-Lei nº 236 carece de desregulamentação em alguns 
dos seus artigos, outros devem ser mantidos. O Supremo Tribu-
nal Federal decidiu que a Lei de Imprensa não tem mais eficá-
cia, colide com a livre manifestação de pensamento. Como no  
Decreto-Lei nº 236 os arts. 53 e 71 transcrevem a Lei de Impren-
sa, entendo que perderão a eficácia na data da publicação do 
acórdão. Os demais artigos deverão ser mantidos.

Lei no 10.610, de 2002.

Com o advento da emenda constitucional que permitiu a en-
trada do capital estrangeiro nas empresas jornalísticas de radio-
difusão, foi promulgada a Lei nº 10.610, que admite o máximo 
de 30% de moeda estrangeira no capital total e votante. No seu  
art. 7º, que deu nova redação ao art. 38 do CBT, veio a desregula-
mentação. Isso foi importantíssimo para a radiodifusão brasileira!  
O que ela fez? Antigamente, qualquer alteração contratual de 
uma empresa de radiodifusão, como, por exemplo, mudar o en-
dereço da sede, tinha que ser submetida ao Ministério das Co-
municações para aprovação. A nova redação do art. 38 terminou 
com essa autorização para qualquer alteração, tornando obriga-
tória a anuência prévia do poder concedente somente em qua-
tro casos: a alteração dos objetivos sociais, transferência direta e 
indireta da concessão, permissão ou autorização, a alteração do 
quadro diretivo e a mudança do controle societário. 

Então, somente nestes quatro momentos existe a necessidade 
da anuência prévia do Ministério das Comunicações quando da 
alteração contratual ou estatutária. Isso foi de uma eficácia enorme 
no que tange à desregulamentação. Você agora realiza a alteração 
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contratual ou estatutária e tem o prazo de 60 dias para comunicar 
ao ministério. Fantástico! Simplificou muito a vida do radiodifusor.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão é composto de 
definições, classificações, outorga, instalação, funcionamento, 
transferências, infrações e penalidades. Pode também ser desre-
gulamentado. Muita coisa pode ser enxugada dentro do regula-
mento, como, por exemplo, a autorização de nome de fantasia, 
necessitando também ser incluída em seu corpo a regulamentação 
da Lei nº 10.610. Modernizar não é só retirar; modernizar é tam-
bém regulamentar o que não foi regulamentado, e a Lei nº 10.610 
precisa ser regulamentada. 

Agora, vou até ficar de pé. 
Quero mostrar como a radiodifusão brasileira é excessiva-

mente regulamentada, como o conteúdo de uma rádio e de uma 
televisão é comprometido com o poder concedente! As pessoas 
veem a programação e pensam que os diretores e os responsáveis 
pela emissora não possuem compromisso com o conteúdo. É ab-
surdo! O que sobra para a emissora produzir dela é muito pouco! 
Tudo deve seguir percentuais.

As emissoras de radiodifusão são obrigadas a destinar 5% do 
horário de sua programação diária para a transmissão de serviço 
noticioso. Serviço noticioso são notícias factuais. Não é serviço 
jornalístico, cultural, educativo. Ainda é obrigatório limitar, no 
máximo, 25% do horário de sua programação diária para comer-
ciais. Eu, de vez em quando, gosto de abrir os sites de algumas 
instituições que comentam a legislação de radiodifusão. Às vezes, 
irritam-me um pouco, principalmente quando eu leio informações 
dizendo assim: “O órgão fiscalizador não verifica que as emissoras 
de televisão estão ultrapassando 25% do horário de sua programa-
ção diária”. Eu fui 20 anos fiscal de conteúdo no Ministério das Co-
municações. Hoje em dia, um comercial longo tem 30 segundos, 
vinte e cinco por cento são seis horas. Seis horas são 360 minutos. 
Se levarmos em consideração um comercial de 30 segundos, temos 
que ter, num dia, 720 comerciais. Nós fizemos essa conta, crono-
metramos, e a maioria das emissoras não ultrapassa este limite em 
sua grade de programação, principalmente as rádios.
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Integrar gratuitamente as redes de radiodifusão, quando 
convocadas pela autoridade competente; obedecer às instru-
ções baixadas pela Justiça Eleitoral – propaganda partidária e 
propaganda eleitoral; irradiar a denominação de fantasia auto-
rizada previamente pelo Ministério das Comunicações; irradiar 
o indicativo de chamada e denominação autorizada em confor-
midade com as normas baixadas pelo Ministério das Comuni-
cações; irradiar diretamente os boletins e os avisos de serviço 
meteorológico; irradiar, semanalmente, programação de maté-
ria educativa ambiental; reservar cinco horas semanais para a 
transmissão de programas educacionais, e a radiodifusão sono-
ra ainda tem o programa A Voz do Brasil. 

Senhores, na sua programação, a emissora deve obedecer a es-
ses preceitos.

Com os editais de concorrência, desde 1997, o proponente 
que quiser tirar 100 pontos na proposta técnica e não perder 
pontuação na proposta de preço deve aumentar seus compro-
missos de conteúdo de programação. Nos editais de 1997 a 2000, 
deveriam assinar o seguinte compromisso – fora aqueles que já 
existem no regulamento e aqueles que já existem na lei, os per-
centuais que acabei de ler para os senhores: são obrigados a 12% 
da programação diária, que dá 172 minutos e 8 segundos (três 
horas) de programas jornalísticos, educativos e informativos, de 
caráter geral; 12% (mais três horas) de programas de serviço no-
ticioso de caráter geral; 6% de programas culturais artísticos e 
jornalísticos produzidos e gerados na própria localidade de exe-
cução do serviço ou no município ao qual pertence a localidade 
e o objeto do serviço; 6% de programa noticioso produzido e 
gerado na própria localidade de execução do serviço ou no mu-
nicípio a que pertence. 

A regionalização é obrigatória desde 1997. Quem vence o cer-
tame, quem comprou uma outorga a partir de 1997, tem a obri-
gatoriedade de percentuais altíssimos de compromisso, mais de 
seis horas de programação, fora todos aqueles outros percentu-
ais. É um absurdo. É um engessamento. É quase uma programa-
ção imposta. 
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Vamos ver o que sobra, porque vem um programa de jorna-
lismo como Globo Rural, SBT Rural, Fale com o Campo, aquilo já é 
produzido na localidade objeto de outorga; tem que ser produzi-
do se a emissora obteve outorga a partir de 1997.

Existem vários projetos de lei transitando nesta Casa, neste 
Congresso, sobre programas produzidos e gerados na localidade 
de outorga. Isso já existe; isso é uma realidade. Estando no texto 
editalício, o compromisso vale por lei. O Ministério das Comu-
nicações pode propor a cassação da outorga no caso do não cum-
primento das disposições. 

A partir dos editais de 2000 a 2002, diminuíram esses percentu-
ais que compõem a proposta técnica dos editais. Para quem com-
prou outorga de 2000 a 2002, o compromisso é de: 8% de progra-
ma geral jornalístico, 8% de serviços noticiosos de caráter geral, 
4% produzido na localidade e mais 4% de programa noticioso na 
localidade. Verifica-se uma redução de três horas de percentuais. 

Os editais de 2009, quem for participar dos editais que come-
çam semana que vem e os que participaram ano passado verifi-
caram novos percentuais; são eles: 8% de programas jornalísti-
cos, educativos e informativos, 8% de serviço noticioso, 8% de 
programas culturais artísticos e jornalísticos produzidos e gera-
dos na localidade ou no município ao qual pertence a localidade 
objeto da outorga. 8% correspondem a 115 minutos e 20 segun-
dos, que somados chegam a quase seis horas de programação.

Isso tem de ser desregulamentado. Porque o senhor veja o 
cenário que nos apresentam. Nós temos portais fazendo jornalis-
mo sem regulamentação alguma, nada; free to fly. 

De outro lado, temos a radiodifusão, com a regulamentação le-
gal e regulamentar e mais todas as imposições editalícias. Sou da 
opinião de que os portais devem ser considerados comunicação 
social com regulamentação própria. E por outro lado desregula-
mentar a radiodifusão, de maneira a que se chegue a um denomi-
nador comum, porque o peso regulamentatório da radiodifusão 
é enorme, é absurdo. 

Para concluir, o que seria a modernização? 
Atendendo a V.Exa., antes de falar da modernização, gostaria 

de falar sobre a consolidação.
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Na consolidação proposta, todas as leis de telecomunicações e de 
radiodifusão vão fazer parte de um só documento. Esse documento 
terá um corpo próprio e serão criados capítulos de telecomunica-
ções, de radiodifusão, de televisão a cabo, de rádio comunitária. 

Tudo será condensado sem mexer no conteúdo e na redação, 
só consolida; não revoga nem se dá nova redação. Pega-se tudo, 
bota-se num documento só, renumera-se e colocam-se novos 
títulos e novos capítulos. Isso é a consolidação. A consolidação 
é fazer um banquete de todas as sobremesas e comidas e colocar 
numa mesa só ao invés de servir aos poucos, já se sabe o que se 
vai comer olhando para a mesa. 

Portanto, a consolidação é isto, é uma aglutinação de tudo 
sem mexer no conteúdo. Não pode mexer no conteúdo; não 
pode criar, não pode alterar, não pode modificar: é apenas trans-
crever, numa ordem lógica. 

Modernização. O primeiro passo para a modernização: ade-
quação às novas leis. Existem novas leis que tratam de radio-
difusão e devem fazer parte do Código Brasileiro de Teleco-
municações. Elas passarão a fazer parte do texto do Código 
Brasileiro de Telecomunicações.

Regulamentação de novas leis. Existe, por exemplo, a  
Lei 10.610, que nunca foi regulamentada. O Ministério das 
Comunicações tem um procedimento de praxe, mas essa lei 
não foi regulamentada. Ela precisa ser regulamentada. Ela mu-
dou conceitos. Não existe mais a transferência indireta da ou-
torga; passou a ser alteração do controle societário. Ela traz 
novas regras, novas nomenclaturas, então precisa ser regula-
mentada. O administrador, o radiodifusor tem que saber que 
documentos apresentar. As suas obrigações estão dispostas em 
atos, portarias e resoluções desta Casa e do Senado, e o radio-
difusor fica perdido nesse turbilhão de documentações que 
tem que obedecer. 

Tenho até um exemplo muito bom de desregulamentação, do 
ministro Hélio Costa, quando senador. O projeto de lei de sua 
autoria propôs que as rádios com potência de até 50 quilowatts 
e as emissoras de tevê que não são cabeças de rede possam ser 
vendidas sem autorização do Poder Executivo e do Congresso, 
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desde que não possuam acionista estrangeiro. Essa é uma forma 
de desregulamentar, de tirar os excessos. Claro que, depois de 
promulgada, necessitará de regulamento que determinará os pro-
cedimentos necessários.

E desburocratização. Eu vou contar uma história triste. Deixe-
me pegar minha agenda, porque até anotei. Eu vou contar para 
vocês como é que é para se obter, por exemplo, a outorga de uma 
rádio FM classe C. 

A outorga de uma rádio convencional FM classe C é oriunda 
de concorrência pública, a outorga não é obtida como a rádio co-
munitária, como a rádio educativa e como a televisão educativa, 
que são oriundas da escolha discricionária do poder concedente. 

Bom, imagine que eu quero uma FM classe C, cujo valor mí-
nimo é de cento e poucos mil reais. Primeiro espero a publicação 
do edital. Sendo autorizada a localidade por mim pretendida, 
acesso a internet, imprimo o texto do edital e preparo a minha 
documentação de habilitação, seguindo a Lei nº 8.666, a propos-
ta técnica e ofereço um valor com ágio enorme. 

Existe rádio FM classe C cujo valor mínimo é de 75 mil que sai 
por 700 mil, dependendo da cidade. Em capital, sai por 1 milhão 
e 800 mil, 2 milhões. 

Depois de pegar todas as economias, ganhei. Primeiro, fui à 
Comissão de Licitação, entreguei as propostas; abriram, exami-
naram minha documentação, aceitaram minha proposta técnica, 
eu prometi todos aqueles percentuais, vou produzir jornalismo 
local e vou conseguir tudo e depois dou o preço. Então, eu come-
ço no Ministério das Comunicações pela Comissão de Licitação. 

Ganhei. Aí, o meu processo vai para a Secretaria de Serviços de 
Comunicação Eletrônica. Ali é preparado o ato da outorga. É exa-
minado tudo de novo e elaboram um ato de outorga – outorga à 
Vanda Ltda., uma FM, etc. Dali, vai para a Consultoria Jurídica, 
para o Dr. Marcelo, que analisa tudo de novo. Em seguida vai 
para o ministro. O ministro assina a outorga, que é publicada no 
Diário Oficial. Eu tenho a outorga? Não tenho não. Todo o mun-
do acha que nesse momento tem a rádio, mas não tem não. Se 
não tiver a ratificação desta Casa, eu não tenho nada.
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O ministro faz uma exposição de motivos, assina e manda 
para a Presidência da República. Na Presidência da República, vai 
para a Casa Civil. Da Casa Civil vai para a Subchefia de Planeja-
mento e Ações Governamentais – eu não sei o que eles analisam 
lá, eu nunca vi qualquer documento oriundo dessa subchefia; 
faço vista em processos e não vejo qualquer ato. De lá, vai para 
a Subchefia de Assuntos Jurídicos, que analisa tudo de novo.  
Da Subchefia de Assuntos Jurídicos, vai para a Subchefia Parla-
mentar. Ali fazem a mensagem do presidente para esta Casa en-
caminhando o processo para ratificação. Aí, chega a esta Casa, 
vai para a Mesa da Câmara dos Deputados. A Mesa da Câma-
ra dos Deputados manda para a Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática. Ali é designado um relator.  
O relator analisa tudo de novo, o relator vai à comissão, os de-
mais parlamentares votam e o meu processo vai para a Comissão 
de Constituição e Justiça. É designado outro relator, que estuda 
tudo de novo. De novo submete o relatório à consideração, etc. 

E eu estou pulando os setores burocráticos. V.Exa. está saben-
do que estou pulando os setores burocráticos desta Casa. 

Terminada a tramitação, volta para a Mesa da Câmara. A Mesa 
da Câmara encaminha para a Mesa do Senado. Chega à Mesa do 
Senado, ela encaminha para a nova Comissão de Comunicação. 
Chega lá, é designado o relator, que estuda tudo de novo. Nisso 
já se passaram seis, sete anos.

Eu sofri um acidente, a minha perna foi amputada; minha 
mulher morreu; eu perdi tudo, não tenho mais dinheiro para 
pagar, porque eu tive de pegar tudo o que tinha e gastar com a 
prótese. Já se passaram anos, anos e anos do dia em que eu fiz 
aquela maldita oferta daquela maldita quantidade de dinheiro 
que eu não tenho mais. E eu não tenho direito à prorrogação de 
prazo porque, em nove meses, eu tenho que estar no ar, instala-
da, porque eu prometi isso para ganhar os 100 pontos.

E agora, como eu vou cumprir? De repente, sai o decreto legis-
lativo dizendo que está ratificando a outorga de uma FM classe 
C, que mal cobre o meu município.

Terminando isso, volta o assunto ao Ministério das Comunica-
ções; volta para a Secretaria de Serviço e Comunicação Eletrônica, 
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que estuda tudo de novo, porque agora quer saber se o dirigen-
te, depois de cinco anos – as minhas certidões todas obsoletas –,  
ainda é uma pessoa digna e viva.

Eu vou contar uma história de uma rádio que acompanho, 
cujo dirigente estava no World Trade Center. O dirigente morreu, 
sumiu. Foi para Nova York e nunca mais apareceu. Calcula-se 
que ele estava no World Trade Center; calcula-se. O que aconte-
ceu? Tivemos que ir correndo ao juiz, entrar com uma ação no 
Judiciário para que o juiz determinasse que o sócio remanescente 
fosse o dirigente. 

O Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Ele-
trônica, visando à elaboração do contrato, analisa tudo de novo, 
pede novas certidões, faz a minuta do contrato de concessão, 
no caso de televisão, e, no da minha pequena FM, um termo de 
adesão da permissão, e aí tenho que pagar a metade do dinheiro 
que prometi. Pago a metade, apresento o cheque administrativo, 
pago no banco, pego o boleto, levo e assino o contrato. Não ter-
minou, ainda tem um passo. Aí o extrato do contrato tem que 
ser publicado no Diário Oficial. Só assim eu poderei entrar com o 
projeto técnico; só assim eu posso instalar a minha rádio.

Isso não pode ser mais, Excelência. Não existe isso. Eu fico 
imaginando... Não sou conhecedora de todas as concessões e 
permissões de serviços públicos, mas fico imaginando: se fosse 
uma concessão de serviço aéreo, na hora em que o avião fosse 
levantar voo, ninguém iria mais querer embarcar; o avião seria 
da Segunda Guerra Mundial.

Por que as outras outorgas, tão importantes, de serviços de 
telecomunicações, como a telefonia, são vencedoras no ranking 
de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor? Por que 
ninguém se preocupa? Por que são renovadas as concessões de 
um serviço tão importante quanto esse e não tem isso tudo?  
A Anatel renova; apresenta a documentação, é renovada.

Essa história, a que dei até um tom de comicidade, não acon-
tece nas outras outorgas. Só acontece também com a pobrezinha 
da rádio comunitária. Ela segue tudo isso. Uma rádio de três qui-
lômetros de abrangência segue tudo isso. Isso não seria moderni-
zar. Modernizar não seria desburocratizar?
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Acho que modernizar não é introduzir tecnologia na lei. A lei 
não segue tecnologia. A lei é a lei; ela tem que ser genérica para 
que a tecnologia aconteça e ela não seja alterada. A lei é genéri-
ca. O regulamento se aproxima mais da tecnologia, mas também 
não pode estar amarrado à tecnologia.

Já pensou se, para passar de TV em preto e branco para TV em 
cores, se tivesse que mudar o código; de TV analógica para digi-
tal, se tivesse que mudar o código? O código tem que sobreviver 
à tecnologia, tem que ser genérico.

Modernizar é desregulamentar e desburocratizar, principal-
mente desburocratizar.

Não entendo como esta Casa poderia não ratificar a outor-
ga de uma empresa sendo originária de concorrência pública.  
A única forma de não ratificar essa outorga seria levantar suspei-
ção sobre a concorrência, dizer que houve irregularidades, prática 
de crime dentro da concorrência, porque não tem outra forma! 

Além do mais, Excelência, fora tudo isso, temos o Tribunal 
de Contas da União, órgão subordinado a este Congresso que 
fiscaliza o procedimento licitatório. Temos também o Ministé-
rio Público, que fiscaliza o Ministério das Comunicações, que 
agora tem até um setor para responder ao Ministério Público 
com três advogados – que não fazem nada a não ser responder 
ao Ministério Público – e a própria imprensa. A própria empresa 
de radiodifusão é sempre oficiada a prestar esclarecimentos ao 
Ministério Público!

Então, como esta Casa pode não ratificar uma outorga oriun-
da de processo licitatório? Sempre vem para cá, segue toda a 
tramitação e sempre é ratificada a outorga! Não tenho nenhuma 
notícia de não ratificação. É um trâmite cujo fim já conheço. 

Já sei qual é o fim dessa tramitação. Sei que começa com 
entrega da proposta; sei que esta Casa vai ratificar e sei que o 
Senado vai ratificar, porque, se houver alguma irregularidade 
dentro da concorrência, o Tribunal de Contas pega, o Ministé-
rio Público pega, V.Exas. mesmos pegam. Mas o fim do filme é 
sempre o mesmo.

Então, não entendi. Acho que foi política, nem técnica nem 
jurídica, a entrada dessa competência a mais, que não é uma com-
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petência de legislar; não é uma competência originária de Con-
gresso Nacional estudar processo, ler processo, ver documento 
de pessoas jurídicas privadas. O Congresso Nacional pode fisca-
lizar, pode inquirir, pode chamar, mas analisar processo deveria 
ser algo revisto também em termos de emenda constitucional.  
Não diria que é inócua em termos jurídicos. V.Exa. me entenda, 
não estou colocando em termos políticos. Mas, em termos jurídi-
cos, é um desgaste, sem falar na renovação da outorga.

Digo que vou publicar um livro sobre o árduo caminho de 
uma outorga porque, quando abro esses sites, vejo que todo o 
mundo quer piorar, colocar ainda mais empecilhos, mais con-
sulta pública, mais itens e mais alguma coisa. Eu fico sufocada 
com essa democratização.

Por que a sociedade já se manifesta sobre a renovação de uma 
empresa de radiodifusão. A sociedade já está representada! O se-
nhor representa seu reduto eleitoral, é este que vota pela reno-
vação, o senhor está representando a sociedade; o senhor é um 
digno representante da sociedade eleito publicamente por voto 
direto. Além disso, por que criar dentro deste cenário audiências 
públicas para a sociedade decidir se a outorga deve ser renovada 
ou não, quando já foi analisada por seu representante?

Excelência, devo ter passado do meu horário, mas é um assun-
to que me angustia um pouco, posto que acompanho o dia a dia 
do radiodifusor. Não estou fazendo o radiodifusor de vítima. Em 
termos legais, em termos procedimentais, particularmente, não 
conheço nenhuma outorga tão trabalhosa. Já trabalhei na área 
de minas e metalurgia, de prospecção, de lavra e de pesquisas, e 
nenhuma dessas outorgas chegou à metade dos procedimentos 
burocráticos a que se submete uma outorga de radiodifusão.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Agradeço 

à Dra. Vanda Nogueira e indago se alguém deseja fazer questio-
namentos. O Chico Pereira. 

Solicito ao Ricardo ou ao Caio que me ajude nas inscrições.  
O Ricardo está aqui. Quem desejar se inscrever, levante a mão 
que ele vai anotar o nome.

Com a palavra o Chico Pereira.
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O SR. FRANCISCO PEREIRA – Para quem chegou depois, 
sou Chico Pereira, da Federação Interestadual dos Trabalhado-
res em Empresas de Radiodifusão e Televisão. Então, sou do mo-
vimento social que pensa um pouco invertido do que a Dra. 
Vanda Bonna se referiu. 

O deputado José Mentor é também advogado, e advogado é 
perigoso. Sou jornalista e radialista.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Mais pe-
rigoso ainda.

O SR. FRANCISCO PEREIRA – É. (Risos.) Para vocês verem. 
De forma bastante elegante, porque não vou polemizar, 

quando se fala da desburocratização e da desregulamentação, 
concordo em parte. Não podemos, sob o argumento da desburo-
cratização, desregulamentar a ponto de exagerar na dose e dei-
xar a boiada solta. Então, tem que ser exatamente na proporção 
fina necessária. É isso. Acho que a Vanda também fala e não 
quer: “Opa, solta uma rádio aí!” Não é isso.

A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – Também 
não, também não! (Risos.)

O SR. FRANCISCO PEREIRA – Não é isso também. Sei da sua 
inteligência e competência.

Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Temos de ir 
exatamente na proporção certa. 

Então, quando nós, movimento social – essa vai ser uma bri-
ga boa na Conferência de Comunicação –, pleiteamos, inclusive 
antes das renovações de outorgas, que isso seja submetido a uma 
audiência pública, o bicho começa a pegar, como se diz na histó-
ria. Nosso problema todo é esse.

É verdade toda essa canseira. Imaginem as pobrezinhas das 
rádios comunitárias que não têm, por trás, o nível de organiza-
ção que temos hoje, e as saudamos por existirem, como a Abert 
e tantas outras. Se não fossem as organizações... 

Quando falamos em movimento social, a Abert também é 
um movimento social, tanto empresarial como não empresarial. 
Colocamos no mesmo campo, só que com essa diferença.
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Para reduzir, a proposta é a seguinte. Como estamos tratando 
da consolidação... Gostei demais da sua fala quando interpreta o 
que é consolidação, que vejo ser o maior presente porque dimi-
nui exatamente conflitos de textos. Então, desde a presidência 
anterior, com o líder Vaccarezza, até agora, com o deputado José 
Mentor, está em boas mãos, ficamos torcendo. 

Então, consolidação, sim; desburocratização, sim; mas numa 
proporção não tão exagerada a ponto de desregulamentar. Des-
regulamentação em parte. Tudo isso faz bem à saúde. 

Como sou do Piauí e também uso figuras de linguagem, embo-
ra não seja um Lula, que é de Pernambuco, digo que a burocrati-
zação é como a saliva. É via saliva que a gente pega a maioria das 
doenças, mas se a gente acabar com a saliva, não engole nada. 
Então, é preciso que exista a saliva, e é preciso que exista a buro-
cratização na proporção necessária. 

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Com a pa-
lavra a Sra. Vanda Jugurtha Bonna Nogueira.

A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – Concor-
do plenamente com o senhor. Sua colocação foi bastante inteli-
gente. Quando peço desburocratizar, refiro-me aos excessos, por-
que o equilíbrio, o meio é a razão de tudo – nem tão barro, nem 
tão tijolo. Então, o correto é tirar os excessos, é enxugar, porque 
é muito cansativo. Só para se ter uma ideia, há empresas de rádio 
cuja outorga é de 10 anos, que já está nos segundos 10 anos e o 
primeiro ainda não foi renovado. Então, há excessos. 

Claro que tem que regulamentar, como comecei a dizer, por-
que desregulamentar é sempre tirar o excesso e regulamentar é o 
que está faltando. O item 2 é regulamentar. Então, regulamentar 
o que está faltando, desregulamentar o excesso e desburocratizar 
o excesso. Os senhores, que são as cabeças pensantes, poderão 
chegar ao meio termo, tirando os excessos e deixando aquilo 
que a sociedade acha que deve permanecer. 

Esse excesso hoje em dia é prejudicial, é pernicioso, é cansativo, 
é moroso. Tem gente que chega no meio e diz assim: “O pior, dou-
tora, é que eu nem posso vender minha rádio, porque ninguém 
quer comprar rádio que não está nem renovada. Eu não tenho 
concessão, nem permissão, nem autorização. Não tenho nada. 
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Não posso vender, não posso pedir um empréstimo no BNDES, 
porque eu não tenho minha concessão renovada. O banco não 
dá empréstimo para mim.” Quer comprar um transmissor digital 
e não pode comprar. Qual é o banco que vai financiar uma pessoa 
jurídica que não tem outorga? Ela está funcionando por força de 
lei, por força de um decreto que diz que, enquanto não for reno-
vada, ela pode continuar executando o serviço, mas ela não tem o 
alicerce, o patamar, que é a outorga. A outorga está em suspenso. 

O senhor tem toda a razão e tem o meu maior apoio. Se nós 
formos fazer uma regulamentação, faremos juntos.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Eu tenho 
aqui a pergunta da Andreza Matias, da Folha de S.Paulo, que diz 
o seguinte: o que a senhora espera da Confecom? 

Vou introduzir uma outra perguntinha aqui: o que a conso-
lidação pode ajudar na conferência? Essa consolidação que nós 
estamos fazendo aqui.

A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – Bom, 
vou começar pela pergunta do senhor. 

Pode ajudar muito, até em termos físicos. Em vez de o senhor 
levar uma enorme quantidade de papel, vai levar só uma quan-
tidade de papel. Claro, vai facilitar muito.

Todo o mundo, quando fala em consolidação, sempre lembra 
da Consolidação das Leis do Trabalho. Todo o mundo lembra da 
CLT. A CLT passou a ser uma consolidação das leis de trabalho, e 
tudo que alterar já passa para a consolidação, para a CLT, de uma 
maneira rápida. Faz parte daquilo.

A consolidação é uma necessidade, uma modernização, que 
traz tanto ao usuário como ao legislador muita facilidade em ter-
mos de visualizar, de uma maneira clara e única, toda a legislação. 

O senhor está sempre de parabéns por causa dessa consolidação. 
O que eu acho da Confecom?
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – O que a 

senhora espera?
A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – O que 

eu espero? Olha, você conseguiu me deixar sem palavras. Não 
sei, não estou participando da Confecom. Não sei por onde estão 
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os pensamentos. Acompanho pelos sites. Existem coisas com as 
quais realmente concordo, mas existem outras de que discordo 
violentamente, porque acho mais destrutivas do que construtivas. 

Sim, sou a favor da participação social, mas, como tudo tem 
um limite dentro do limite do senhor, a participação social tam-
bém tem que ter limite. 

A televisão comercial é uma atividade comercial. É como o 
McDonald’s, é como uma loja; quero ganhar dinheiro. É uma 
atividade comercial a radiodifusão comercial. Temos que lembrar 
disso. Ela tem que crescer, ela tem que se expandir, ela tem que 
vender. Ela é um estabelecimento comercial, uma pessoa jurídica 
com finalidade comercial. Então, é preciso haver vazão, oportuni-
dade para que eu comercialize o meu negócio. É o meu negócio.

As pessoas olham muito a televisão com a visão de uma tele-
visão educativa, cuja finalidade é outra, não a de ganhar dinhei-
ro, mas televisão comercial é um negócio como outro qualquer. 
Em alguns países, o horário eleitoral é pago. Barack Obama pa-
gou uma nota preta para entrar naquela rede. É pago, porque 
querem ganhar dinheiro! Ninguém abre um comércio para fazer 
doações. A televisão comercial é um comércio. Então, é preciso 
partir do princípio de que é um comércio. 

Ganha-se muito dinheiro ou pouco dinheiro? Uma coisa eu 
digo aos senhores: ganha muito menos do que uma telefônica; 
muito menos. Muito, muito, muito, muito menos. E eu não vejo 
fóruns, eu não vejo nada disso em outros serviços de comunicação. 

A radiodifusão é sempre o alvo de tudo. Estou nessa área há 
35 anos, os anos vão passando e eu vejo que as ideias mirabolan-
tes, umas maravilhosas e outras completamente perniciosas, são 
sempre, eu diria 70%, direcionadas à radiodifusão.

Eu não posso lhe responder. Eu não sei o que eu posso esperar 
da Confecom. Eu espero que seja para o bem da coletividade, da 
sociedade e do empresário – espero, porque eu não tenho nem 
rádio pirata, não sou dona nem de rádio pirata. Então, espero 
que o resultado seja o mais positivo possível. Espero, mas eu não 
sei. É uma esperança, mas, se você me perguntar em que ela é 
baseada, eu não vou saber lhe responder. Para mim, vai ser uma 
surpresa. Tudo o que sair de lá será uma surpresa. Mas nomeio 
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o senhor, que está participando ativamente, meu representante 
dentro dessa esperança.

Respondi em nada, mas é o que realmente penso.
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Quero 

chamar o Sr. Edilberto de Paula Ribeiro, presidente da Aesp, para 
usar a palavra. (Pausa.)

O SR. EDILBERTO DE PAULA RIBEIRO – Bom dia a todos os 
senhores. Eu estava aqui ouvindo a explanação da Dra. Vanda e 
quero dizer aos senhores que muita coisa é dada, mas às vezes nós, 
radiodifusores, temos algumas dúvidas, como vocês também têm. 

Existe um assunto chamado telecomunicação e outro, radio-
difusão. Não são a mesma coisa. Um tem uma legislação, outro 
tem outra legislação.

Como foi dito aqui, a telefonia pode vender, compor. Por 
exemplo, a Oi pode compor com a Claro, compor com a Vivo, 
fazer qualquer coisa e, depois, comunica, solicita, tal, e está tudo 
certo; tudo se compõe. Alteram-se os contratos sociais e só é pre-
ciso, depois, ser ratificado pelo Congresso Nacional, pelo Minis-
tério das Comunicações. A rádio, não. A rádio pequena tem que 
passar por todo esse trâmite que está aí.

Além disso, existe um outro problema. Ela hoje está com suas 
outorgas vencidas, como disse a Dra. Vanda. Em nosso caso, por 
exemplo, em 2008 recebi autorização porque a minha outorga 
de 1994 de 2004 estava renovada. Isso em 2008. Recebi a carta do 
Congresso Nacional, do ministério. Resultado: já estava vencida 
e me autorizou em 2008, dizendo que a minha outorga até 2004 
estava autorizada.

Fora isso, as certidões que você tem que encaminhar são as que 
qualquer setor pode tirar por meio de qualquer computador. Mas 
nós entregamos a documentação, certidão de Fundo de Garan-
tia, aquelas certidões burocráticas, válidas por 90 dias, 180 dias. 
Quando elas vencem, o ministério solicita nova documentação. E 
vamos nós, de novo, trazer toda essa documentação. Anos e anos 
trazendo essa mesma documentação. Às vezes, trazemos três, qua-
tro, cinco vezes os mesmos documentos, sendo que, aqui dentro 
da Casa, poderia ser apertado um simples botão para consegui-
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los, porque as certidões estão todas disponíveis pela internet para 
qualquer pessoa, e não precisaria de todo esse trabalho.

Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui, deputado 
José Mentor, é que, lá atrás, para serem dadas as outorgas, era le-
vada em consideração a condição socioeconômica do município, 
população versus condição socioeconômica. Hoje isso não aconte-
ce mais. As concessões são dadas de acordo com a vontade políti-
ca, vamos dizer assim, do ministério ou de qualquer outro órgão.

Isso é ruim porque existem cidades com 60 mil habitantes 
com oito emissoras de rádio e mais duas comunitárias. Como 
sobrevive isso? Arrendando para o pastor? Dando para alguém? 
Fazendo o quê? Qualquer situação política? Nós não concorda-
mos com isso. A radiodifusão tem que ter uma linha, uma regra 
específica. Isso não é certo. Porém, politicamente, isso acontece 
em inúmeras cidades, e eu digo para os senhores porque isso 
acontece dentro do estado de São Paulo.

Para as outorgas das rádios comunitárias também não foi levada 
em consideração essa situação. O atual governo prejudicou muito 
as emissoras de rádio porque, em uma cidade do interior, onde ha-
via uma ou duas emissoras em AM e nenhuma em FM, as comu-
nitárias chegaram em FM. Com isso, tirou-se a audiência da emis-
sora comercial em AM, já que a qualidade de som da FM é muito 
melhor. E ela comercializa – ela comercializa! –, não estando de 
acordo com a lei. Não cumpre aquilo que é determinado pelos Srs. 
Deputados e, com isso, cria esse obstáculo todo na nossa legislação.

Na minha opinião, nós temos que ter uma legislação for-
te; nós temos que rever os atos, colocarmos tudo isso em pau-
ta. Uma concessão tem que levar em consideração a condição 
socioeconômica porque, senão, teremos problemas. Mas isso 
sempre existiu e nós achamos que estava na hora de ser revisto 
e ser colocado no texto como responsabilidade social.

Falando aqui também um pouquinho de responsabilidade so-
cial, se V.Exas. me permitem, vamos falar somente desse último 
governo, que está aí com três anos. Eu fiz um levantamento em 
São Paulo, e as emissoras de rádio e televisão do estado doaram, 
nesses três anos, 1 bilhão de reais em mídia para ações sociais 
– 1 bilhão de reais! No Brasil, esse valor chega a mais de 3 bi-
lhões de reais; são relatórios que nós vamos encaminhar aos Srs.  
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Deputados, ao governo federal –, fazendo trabalho social: tra-
balho de combate ao câncer, trabalho a favor da captação de 
sangue, enfim, achando papagaio perdido, cachorro perdido, 
porque, no interior, se faz isso. Existem muitas ações. 

Nenhuma entidade particular doou tanto dinheiro em 
nenhum setor, e nós temos isso documentado e registrado. 
Não estamos levando aqui em consideração nenhuma gran-
de campanha como Criança Esperança ou Teleton. Nada disso. 
Estamos levando em conta simplesmente as campanhas locais 
feitas pelas emissoras de rádio e televisão no estado de São 
Paulo. São mais de 1 bilhão de reais.

Então, não é verdade que a radiodifusão não tem seu cunho 
social. Tem, e muito forte. E cada um doa o que tem. Se o empre-
sário doa qualquer tipo de atividade, se a agricultura doa arroz, 
feijão, milho, a radiodifusão doa espaço, pois ela vive disso.

Então nós precisamos rever, sim, toda essa regulamentação que 
está aí. Eu acho que a legislação é muito boa, mas é muito antiga. 
Ela foi boa, pois, para vocês verem, nem a Revolução de 64 a al-
terou. Ela fez algumas pequenas alterações, mas não modificou o 
aspecto da lei, que era de 1962. Mas está na hora de revê-la, e fazer 
isso com os olhos focados em dois pontos: a sociedade e a situação. 

Quanto à Confecom, a radiodifusão não pode participar dessa 
conferência. O rádio não pode participar da Confecom porque ele 
foi excluído no próprio texto: é a Conferência Nacional de Teleco-
municações na era digital. O rádio ainda é analógico. O governo 
não decidiu o padrão digital para o rádio. Como é que nós pode-
mos sentar em uma mesa de negociação e discutirmos se somos 
analógicos? Como é que nós vamos discutir multiprogramação? 
Nós não temos multiprogramação. Como é que nós podemos dis-
cutir transporte de dados? Nós não podemos transportar os da-
dos; nós somos analógicos. Então, para sentarmos na Confecom, 
eu posso sentar em meio banco só – eu sou aquele que fala sobre 
televisão. Na hora que falarem de rádio, eu tenho que sair. 

Por determinação conjunta com a Abert, nós estamos fora da 
Confecom. Discuta-se o que quiserem, depois nós vamos levar 
os nossos argumentos aos Srs. Deputados e aos Srs. Senadores, 
infelizmente. Gostaríamos que todos estivéssemos na mesma li-
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nha e nas mesmas condições de trabalho. Não podemos discutir 
o que nós não temos capacidade.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Dra. Vanda.
A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – É uma 

colocação da Aesp, fundamentada pelo seu presidente. Eu 
não tenho nada a acrescentar, a não ser lamentar alguns fa-
tos e ser solidária.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Há aqui 
uma indagação, Dra. Vanda. Pedem o comentário da senhora 
sobre A Voz do Brasil, a propaganda eleitoral e partidária e a pro-
paganda em horário religioso utilizado na comunicação.

A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – O programa 
A Voz do Brasil é um programa institucional criado por lei. Trata-se 
de um programa que no passado teve uma relevante importância 
social. Quarenta anos após carece de flexibilidade. A modernização 
estaria na flexibilização do horário da transmissão. 

Apesar de a grande maioria entender que o programa A Voz do 
Brasil não é mais necessário, antes de tomar uma posição como le-
gislador de revogar o dispositivo legal pertinente à matéria, neces-
sário seria ouvir a sociedade e fazer pesquisa sobre a sua audiência. 

A necessidade desta flexibilização está no horário da trans-
missão, que é coincidente com a hora do rush, em que primor-
dialmente as rádios orientam os seus ouvintes quanto ao trânsi-
to. Além disso, existe o problema de fusos horários, agravado na 
época do horário de verão, e resenhas de futebol que também 
utilizam parte do horário.

Existem dois tipos de programas políticos. O programa elei-
toral (na época das eleições) e o programa partidário. Ambos 
poderão ser transmitidos em rede ou não, sendo locais, regionais 
ou nacionais. 

No Brasil a radiodifusão é obrigada a transmitir esses tipos de 
programas de forma gratuita. A única benesse está no concer-
nente ao fisco.

Entendo que essa transmissão deveria ser remunerada pelos 
partidos políticos.
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Quanto à última pergunta gostaria que fosse esclarecido se a 
programação religiosa é referente às emissoras que transmitem 
esse tipo de programação religiosa apenas à noite ou são progra-
mações de estações pertencentes a entidades religiosas. 

A SRA. VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA – Na rea-
lidade, sabemos que elas compram, mas não existe essa com-
pra. Não tem como comprovar o arrendamento porque é proi-
bido pela legislação de radiodifusão arrendar. Por quê? Porque 
a legislação de radiodifusão controla a propriedade, quem é o 
dono, quem dirige. O dirigente é aprovado pelo Ministério das 
Comunicações. O procurador, com poderes de gerência e admi-
nistração, também é aprovado. Por isso que não é permitido ar-
rendar, porque, quando se arrenda, passa a existir uma terceira 
pessoa responsável administrando o horário.

O dirigente aprovado pelo Ministério das Comunicações 
passa a não administrar aquela parte da programação. A lei não 
permite isso. Então, todos esses arrendamentos são mascarados 
em contratos de compra de programação em troca de horários 
dos intervalos comerciais. Dessa forma não tem como provar o 
arrendamento. 

Quanto ao conteúdo da programação religiosa em massa, não 
existe na legislação brasileira a programação segmentada. Apesar 
de existirem algumas emissoras que já estão fazendo isso, não é 
permitido. Toda a programação deve ter notícia, cultura e entre-
tenimento, elaborada como um mosaico cumprindo as finalida-
des da radiodifusão. Falta um pouco de fiscalização em relação a 
isso. Chama-se de fiscalização de conteúdo. 

Não podem existir excessos. Não tem como impedir a existên-
cia de uma emissora de cunho religioso, seja católica, seja evan-
gélica, seja de qualquer culto. Ela tem liberdade de participar de 
um edital de licitação. Ela pode comprar, mas tem de seguir os 
preceitos da radiodifusão, de uma programação variada. Ela não 
pode segmentar a programação, como também não pode mas-
sificar a programação de comerciais, como também não pode 
ter programação só de música. A emissora de radiodifusão é jor-
nalismo, notícia, entretenimento, educação e cultura. É esse o 
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princípio da radiodifusão. Então, falta fiscalização de conteúdo, 
mas não há como impedir o programa de cunho religioso. 

E não há como provar o arrendamento. O ônus da prova cabe 
a quem acusa. Para fundamentar uma denúncia, seria necessário 
estar de posse do contrato de arrendamento. A única forma de 
coibir os excessos é obrigar e fiscalizar o conteúdo da programa-
ção sob o prisma das finalidades da radiodifusão.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Indago se 
há alguma pergunta a ser formulada. (Pausa.)

Quero lembrar a todos que às 14 horas realizaremos outro de-
bate. De acordo com as perguntas aqui feitas, a “pimenta” ficou 
para o período da tarde, porque vão estar presentes os deputados 
João Almeida, do PSDB da Bahia; Paulo Bornhausen, do DEM 
de Santa Catarina; Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, e 
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Vão falar S.Exas. sobre o 
papel do Legislativo na necessidade de modernização da legisla-
ção de telecomunicações e de radiodifusão.

Em seguida, haverá o terceiro painel, com as seguintes pre-
senças: Sr. Rodolfo Machado Moura, diretor jurídico da Abert; 
Sr. Fernando Freitas, diretor de Relações Institucionais da Telefô-
nica; Sr. João de Deus, diretor de Planejamento da Oi; Sr. Paulo 
Tonet Camargo, diretor-geral do Grupo RBS; Sr. Paulo Miranda, 
vice-presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários 
(ABCCOM); e Sr. José Luiz do Nascimento Sóter, coordenador exe-
cutivo da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço). 
Eles vão discutir o tema As Oportunidades de Modernização da 
Legislação Brasileira, uma Visão Empresarial.

Agradeço ao Sr. Marcelo Bechara e à Sra. Vanda Nogueira a 
qualidade do debate promovido no primeiro painel. Foi muito 
importante ouvir da senhora a respeito de uma praticidade que 
muitos de nós desconhecem.

A democracia representativa, que no Parlamento buscamos 
exercer, completa-se com debates como este que ora realizamos, 
em que pessoas que têm conhecimento de causa, que trabalham 
no dia a dia e que exercitam suas profissões e as suas atividades, 
trazem contribuições inestimáveis.
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Eu tive um professor de Direito Civil chamado Agostinho 
Neves de Arruda Alvim. No segundo ano da faculdade, ele di-
zia que, quando há uma pessoa imaginando como se faz uma 
norma jurídica, há 500 pensando como se burla. Então, é muito 
importante saber como as coisas realmente acontecem. Esse é o 
sentido da democracia direta. 

Há a democracia representativa, mas vimos aqui, com o de-
bate, que uma audiência pública pode ser construtiva, um semi-
nário pode ser construtivo, uma conferência nacional pode ser 
muito importante, um plebiscito pode ser muito relevante.

Então, nosso debate foi valorizado. Agradeço à senhora a pre-
sença, mais uma vez, e convido todos para aqui estarem presen-
tes às 14 horas. 

Muito obrigado. (Palmas.)
Está encerrada a presente reunião.
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Painel 2

O Papel do Legislativo nas Necessidades 
de Modernização da Legislação de 
Telecomunicações e Radiodifusão

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Boa 
tarde a todos. Está aberto o segundo painel do Grupo de 
Trabalho para Consolidação das Leis.

Quero me desculpar pelo atraso e dar uma informação pre-
liminar. Teremos uma Mesa um pouco diferente agora à tarde. 
Primeiro, porque o deputado Mauro Benevides vai coordená-la, 
e eu, assistir, na qualidade de relator. Está havendo várias ativi-
dades na Câmara. Eu e o deputado Bornhausen temos compro-
misso com a votação dos projetos do pré-sal; os deputados João 
Almeida e Mauro Benevides, com o dos precatórios; o deputado 
Fernando Ferro está em comissão que discute a PEC dos Agentes 
Comunitários de Saúde; e o deputado Gilmar Machado está na 
Comissão de Orçamento. Então, ora haverá um dos deputados 
na Mesa, ora dois ou três. Veremos o que fazer para podermos 
cumprir nossas responsabilidades e, ao mesmo tempo, partici-
parmos do seminário.

O tema deste segundo painel é: o Papel do Legislativo nas Ne-
cessidades de Modernização da Legislação de Telecomunicações 
e Radiodifusão. 

Desde já, agradeço aos deputados João Almeida e Paulo Bor-
nhausen a presença. Daqui a pouco chegará o deputado Fernan-
do Ferro e, logo em seguida, o deputado Gilmar Machado.

Peço ao deputado Mauro Benevides que assuma a moderação 
do debate.
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O SR. MODERADOR (Deputado Mauro Benevides) – Confor-
me anunciou nosso coordenador-geral, nobre deputado José Men-
tor, vamos iniciar praticamente agora o debate, dentro desse linea-
mento que foi traçado pelo próprio coordenador, reunindo, neste 
debate, figuras da maior expressão na Câmara dos Deputados.  
Os dois primeiros expositores estão aqui, os nobres deputados 
João Almeida e Paulo Bornhausen.

Todos os expositores, naturalmente, dispõem-se a transmi-
tir os respectivos pontos de vista para que a coordenação-geral 
possa reunir como subsídios preciosos as opiniões que forem 
emitidas a fim de que, afinal, concluamos quanto à necessidade 
de se unificar essa legislação, que é dispersa. O nosso objetivo é 
exatamente condensá-la em algo que unificadamente possa ex-
pressar o pensamento de uma área neurálgica como é essa área 
da comunicação.

Portanto, vamos iniciar, neste momento, já com algum retar-
damento, porque as terças e as quartas-feiras são dois dias em 
que a Câmara mais intensivamente realiza os seus trabalhos, o 
que não significa dizer que nos outros dias também não se le-
vem a efeito trabalhos que estão diretamente vinculados ao povo 
brasileiro. Mas sobretudo o acúmulo de reuniões nas comissões 
especiais e nas comissões ordinárias faz com que se concentre 
praticamente nas terças e quartas-feiras a maior mobilização de 
parlamentares para esse trabalho de comissões. Nos dias subse-
quentes, o desempenho em plenário é exatamente a tarefa mais 
fascinante, até porque todos precisam transmitir aquelas impres-
sões que os identifiquem com as respectivas comunidades.

Vamos iniciar o debate. O primeiro a se manifestar será o 
nobre deputado João Almeida, a quem ofereço a oportunidade, 
para sua intervenção. Aliás, o deputado Paulo Bornhausen pede 
que se lhe garanta essa prioridade, porque um compromisso ime-
diato o compelirá a deixar este plenário após o debate, natural-
mente depois de conhecidas as suas iniciativas nesse campo da 
unificação da legislação na área de comunicação social.

Portanto, com a palavra o deputado Paulo Bornhausen.
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Pronunciamento do Sr. Deputado Paulo  
Bornhausen e respectivo debate

O SR. DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN – Obrigado, depu-
tado Mauro Benevides.

Agradeço ao deputado João Almeida a gentileza, e ao depu-
tado José Mentor, o convite, pela importância desse trabalho de 
consolidação das leis na área de comunicação.

Como somos oposição, e minoria, temos de fazer o trabalho 
de vários. Então, quando um sai para almoçar, outro o cobre na 
comissão. Eu nem sairei para almoçar. Almoço não terei. Vou 
voltar à comissão para cobrir o próximo que for almoçar.

Para mim, é uma grata satisfação ser convidado a participar, e 
agradeço ao deputado José Mentor.

Eu venho acompanhando o tema telecomunicações na Câ-
mara dos Deputados, no debate diuturno desse tema, sendo 
membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática. Quando aqui cheguei, em 1995, em meu primeiro 
mandato de deputado, que foi interrompido por oito anos – en-
tão, estou no segundo mandato –, àquela época, havia grandes 
discussões sobre o setor de telecomunicações e de comunicação 
no Brasil. Houve a quebra do monopólio, a privatização do sis-
tema Telebrás, o início de um processo de renovação da missão 
do sistema de telecomunicações no Brasil – nova forma, novo 
jeito –; rompeu-se com anos de práticas que deram certo em de-
terminado momento, mas, como tudo na vida, foram mudan-
do, foram se aprimorando, em nome de um bem que é público 
e, principalmente, da satisfação do cidadão, que necessita de 
bons serviços, que quer realmente participar e que vê um elo 
muito forte entre as comunicações e o viver bem no dia a dia.

Especificamente quanto à legislação, vemos que, em grande 
parte, no Brasil, há um acúmulo de leis – exatamente isto deve 
ter chamado a atenção do deputado Mentor, o volume de legisla-
ções. Leis que não são mais utilizadas, que caducaram ao longo do 
tempo, permanecem, mesmo quando já não as utilizamos, quan-
do não são mais necessárias à nossa vida. Por outro lado, outras 
que precisariam ser colocadas no arcabouço jurídico acabam não 
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existindo, ora por falta de interesse, ora pela falta de posição mais 
firme do Poder Legislativo e também do Executivo; ou porque o 
debate se perde em questões menores, e não se consegue avançar.

Quero citar um exemplo muito claro do que estou falando. 
Provavelmente entrará no processo de consolidação das leis na 
área tecnológica a chamada convergência, assunto em pauta no 
mundo, que depende de governos. Será um avanço para a tecno-
logia e a sociedade como um todo, através de pesquisa, desen-
volvimento e inovação. Aponta-se para um futuro muito próxi-
mo a convergência, no sentido amplo da palavra: a comunicação 
inteira vai se reunir aqui ou ali e vamos ter a interatividade, a 
comunicação, a produção. Basicamente, um único instrumento 
de tecnologia vai nos permitir ter acesso a tudo.

O lado bom disso é que ganha o cidadão, se bem utilizado. 
Mas há o lado ruim. Os governos – incluídos todos os poderes, 
o Judiciário, o Legislativo e o Executivo –, por uma questão his-
tórica, geralmente andam atrás das inovações, não conseguem 
andar ao lado. A legislação tem dificuldade em acompanhá-las.  
Nas décadas de 40, 50, 60 e 70, o sujeito que saía do trabalho para 
ir almoçar em casa – old good times, tempo bom de vida – hoje 
não o faz mais. As coisas se modificaram, não só essa questão do 
almoço, mas também e principalmente a velocidade com que as 
inovações tecnológicas chegam ao setor. Tudo o que tínhamos 
em termos de conhecimento virou de cabeça para baixo. Tudo 
aquilo que era verdade passou a ser dúvida, e esse é o presente 
em que estamos vivendo.

Observando a linha do tempo daqui para trás, ela nos mostra-
rá que antes as leis eram feitas para durar um longo tempo, de-
pois é que se fazia outra. Nós inclusive mergulhávamos, à seme-
lhança de pequenos artesãos, nos detalhes da lei, para podermos 
regulá-la. Havia debates infindáveis sobre o assunto. Mas o tem-
po aguardava, de certa forma, essas decisões, porque a tecnologia 
andava a passos mais lentos. Neste momento não há mais isso.

Este momento é crucial, deputado José Mentor. V.Exa. tem 
toda a razão. Precisamos fazer isso e mais um pouco. Precisamos 
cuidar de determinados arcabouços, porque a realidade é dura. 
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E para nós, legisladores, assim como para o Executivo, enfim, para 
aqueles que exercem função pública, é pior ainda.

Quando não se consegue andar junto com a inovação tecno-
lógica, a primeira reação é tentar se proteger contra ela, criam-se 
legislações protecionistas que acabam não funcionando e fica 
aquela frustração. Quando não se abre a porta de forma ade-
quada para que as inovações entrem de forma organizada, elas 
entram pelas frestas e pelas janelas e se transformam em verda-
deiros monstros que acabam fazendo assimetrias econômicas e 
sociais. Quer dizer, há que se ter essa questão muito clara.

No primeiro dia desta legislatura, eu propus, no âmbito da 
convergência, o Projeto de Lei nº 29, exatamente sob o enfoque 
tecnológico, a fim de que se pudesse atender, de forma rápida, 
com discussão consistente, todos os atores das áreas de comu-
nicação, telecomunicações e produção. Mas havia que ser algo 
consensual, para que pudéssemos rapidamente ter uma legis-
lação mínima básica que nos permitisse atualizá-la em parte.  
A partir daí, teríamos um marco regulatório para podermos en-
frentar os novos avanços da tecnologia.

O que aconteceu? O projeto, que tinha essa visão, acabou 
atraindo para a discussão vários setores que ao longo dos últimos 
30 a 40 anos represaram ideias que, na sua maioria, certas ou er-
radas, haviam sido ultrapassadas pela linha do tempo e pela tec-
nologia; setores que, portanto, trouxeram para o âmbito do PL 
nº 29 uma discussão de conteúdo que poderia atender ao desejo 
de parte da população, desejo até de preparo de muitos que estão 
discutindo o assunto. Porém, do lado prático da questão, poderá 
causar realmente um atraso muito grande ao país e uma assime-
tria social e econômica.

A minha intenção ao apresentar o PL nº 29 era trabalhar sob 
a visão da tecnologia, mas estamos discutindo conteúdo, cotas. 
Na minha opinião, esse assunto deveria estar apartado do as-
sunto principal, não porque eu seja contra ou a favor; porque 
vamos produzir mais um arcabouço jurídico que vai transfor-
mar-se num peso, em vez de apontar um caminho claro para a 
sociedade seguir, em vez de gerar avanços que cheguem à vida 
das pessoas, a fim de que elas possam continuar investindo.
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Isso vai cair na sua mão, provavelmente, e não será um traba-
lho fácil. Essa lei já estará editada antes do final do seu trabalho, 
espero, para que V.Exa. possa incorporá-la ao arcabouço jurídico. 
Mas já vou dizendo: vamos ter de propor modificações logo em 
seguida, porque muitos temas que estão sendo tratados não terão 
praticidade e onerarão o cidadão brasileiro, criarão dificuldades.

Há um fato fundamental – quero encerrar com isso, Sr. Pre-
sidente: o sistema de radiodifusão nacional é patrimônio dos 
brasileiros. A verdadeira universalização das comunicações no 
Brasil deu-se por radiodifusão, com a cobertura de 100% do ter-
ritório nacional por rádio e televisão. Ainda que fosse discutível 
o formato do sistema antes de modificada a legislação, o que 
fez com que fossem licitadas as concessões, posso dizer – todos 
aqui somos políticos – que a profusão de rádios que cobrem 
o Brasil, inclusive as pequenas rádios existentes ao longo das 
fronteiras em todo o território nacional, é fundamental para a 
democracia em nosso país. As rádios é que levam a informação, 
junto com as televisões de sinal aberto, à população brasileira, 
com custo e risco para o empreendedor e para aqueles que pa-
trocinam o pagamento para que as informações e o entreteni-
mento cheguem às pessoas.

Então, todo o processo de convergência precisa proteger esse 
patrimônio nacional, e a consolidação das leis, quando for fei-
ta, precisará atentar também para o preceito constitucional da 
radiodifusão nacional. É necessário que se faça isso. E o digo na 
condição de presidente da Frente Parlamentar da Radiodifusão, 
portanto na condição de alguém que não tem aversão à tecnolo-
gia. Não acho que ninguém queira dominar meu país por meio 
de um embate tecnológico. Acho que temos de absorver, criar e 
desenvolver tecnologias e, ao mesmo tempo, preservar aquela 
que é, sim, um patrimônio nacional, a radiodifusão.

Essa é a observação final que faço, numa postura de parti-
cipante, crítico e colaborador no âmbito do sistema de teleco-
municações, numa posição de entusiasta do entendimento de 
V.Exa., deputado José Mentor, da comissão e daqueles que estão 
aqui para debater, o Srs. Deputados Fernando Ferro, João Almei-
da e Mauro Benevides. Espero que tenhamos logo o seu trabalho 
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feito e possamos nos orgulhar de dar um passo à frente. A nossa 
herança portuguesa é pesada quanto às leis escritas. Não temos 
a boa mania de simplificar. Mas esse é o nosso jeito. O país dá 
certo assim também. Precisamos, entretanto, nos policiar mui-
to mais, para termos a certeza de que vamos acertar à frente.  
Os erros do passado não podem ser apenas os erros do passado; 
eles têm de ser a base para os acertos do futuro.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. MODERADOR (Deputado Mauro Benevides) – A Presi-

dência pergunta ao nobre deputado Paulo Bornhausen, embora 
saiba de seus compromissos, a serem imediatamente cumpridos, 
se aceita a interpelação sobre matérias expostas no seu pronun-
ciamento, e ao auditório, se deseja interpelar S.Exa.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Eu queria 
apropriar-me um pouco do conhecimento do Paulo, e que todos 
possam fazê-lo.

Esse trabalho de consolidação que estamos tentando relatar 
o deputado conhece bem. Estamos às vésperas da Conferência 
Nacional de Comunicação – a data mudou para 17 de dezem-
bro. Indago de V.Exa. quais destes três assuntos gostaria de ver 
em debate nessa conferência: a comunicação? Os meios para a 
construção de direitos? Ou a cidadania na era digital? São esses 
os principais assuntos.

O SR. DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN – Primeiro, eu sou 
membro da Conferência Nacional e represento o Parlamento. Há 
pessoas aqui que já foram membros da conferência, importante 
instrumento de debate e de orientação do Legislativo nacional, 
para o qual ela vai gerar seu produto final, mas as empresas de 
comunicação acabaram saindo das preparatórias. Acho que fui 
prejudicado pela proximidade do processo eleitoral. Essa era a 
primeira observação que gostaria de fazer.

Segundo, os temas importantes são basicamente aqueles que 
versam sobre o futuro: o que queremos, para onde vamos e como 
vamos seguir por esse caminho. Há muitas visões divergentes, 
mas eu não arriscaria mencionar três, porque ficaria difuso.  
Eu citaria uma que, na minha opinião, é crucial.
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Acompanho os debates em outros parlamentos do mundo 
que discutem a comunicação e o futuro da convergência das 
comunicações e telecomunicações. O tema em debate é a banda 
larga. Esse é o tema crucial, é o caminho para a convergência. 
Na grande disputa pelo ouro tecnológico, é isso que vai pro-
porcionar a inserção das sociedades, a manutenção do Estado 
de Direito e da democracia. E mais: vai proporcionar a geração 
de novas oportunidades de emprego para as futuras gerações, o 
que já vem fazendo em grande escala.

Se a conferência se ativesse a esse ponto em profundidade, cha-
maria ao debate o governo, que neste momento discute o tema difu-
samente em diversos ministérios. Volta e meia vemos essa discussão.

Tivemos a oportunidade de participar de uma discussão em 
São Paulo com várias entidades, principalmente o FCC america-
no, que recebeu uma encomenda do congresso americano e de-
verá apresentar um pré-projeto de convergência digital em feve-
reiro, o qual será examinado e poderá se transformar em projeto 
de lei, após 12 meses de discussão com a sociedade americana. 
Será um projeto muito bem feito, que terá, tenho certeza abso-
luta, um grande resultado e poderá gerar um subproduto muito 
bom para as discussões em outros países.

Nem tudo o que se faz na América não é bom para o Brasil. 
Dependendo do tipo e da forma como a discussão for encami-
nhada, é importante que absorvamos as boas experiências, se-
jam de que país forem. E diria que essa me impressionou.

Então, se eu pudesse dizer à conferência em que tema deve-
mos nos concentrar, diria: “Eu me concentraria no tema do futu-
ro”. As discussões de um passado mal resolvido ou as discussões 
que já estão no passado para alguns, mas ainda estão no presente 
para outros, podem tirar a conferência do prumo, na minha opi-
nião. Mesmo assim, acredito no bom encaminhamento.

Se eu pudesse dar o meu palpite, como disse outras vezes, 
eu me concentraria no tema que é a espinha dorsal do futuro e 
do presente, que vai mexer com todos os outros temas ligados 
às telecomunicações, à comunicação em si, à radiodifusão, em 
todo espectro de telecomunicações e de comunicações que pos-
samos imaginar.
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O SR. MODERADOR (Deputado Mauro Benevides) – Desejo 
registrar a presença neste plenário do Dr. Paulo Tonet Camargo, 
diretor da sucursal da RBS em Brasília, Distrito Federal, e seu con-
sultor jurídico; e do nosso debatedor deputado Fernando Ferro, 
que logo mais participará da discussão.

Indago se alguém do auditório deseja questionar o deputado 
Paulo Bornhausen sobre a exposição que ele acaba de proferir, 
com o brilho habitual. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN – São os seus 
olhos, Sr. Presidente, e a sua boa vontade comigo.

Quero agradecer mais uma vez ao deputado José Mentor a 
gentileza em me ligar e convidar para vir aqui. Estou muito hon-
rado. (Palmas.)

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Eu é que 
agradeço a V.Exa. a dedicação.

O SR. MODERADOR (Deputado Mauro Benevides) – A Mesa 
agradece ao deputado Paulo Bornhausen a presença. Apesar de 
seus compromissos hoje nesta Casa, S.Exa. fez questão de cum-
prir essa tarefa, e o fez com um brilho que lhe é proverbial.

Hoje é um dia extremamente complexo nas atividades parla-
mentares. Por isso, também eu, que vou participar da conclusão 
da Comissão dos Precatórios, na sua redação final, devolvo a pre-
sidência ao nosso coordenador José Mentor, a fim de que ele, na-
turalmente numa conjugação de atribuições, prossiga e conduza 
os trabalhos, permitindo-nos que ouçamos os dois debatedores 
presentes, João Almeida e Fernando Ferro.

Muito obrigado.
O SR. COODERNADOR (Deputado José Mentor) – Concedo a 

palavra ao deputado Fernando Ferro.

Pronunciamento do Sr. Deputado Fernando Ferro  
e respectivo debate

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Caro deputado 
José Mentor, coordenador da Mesa, deputado João Almeida, 
minhas senhoras e meus senhores que participam deste deba-
te, quero me desculpar porque estamos, como sempre, nessa 
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agenda múltipla na Câmara dos Deputados, que requereria um 
processo de clonagem. Como não é bom clonar deputado, acho 
melhor ficarmos como estamos.

Estão sendo expostas algumas opiniões com relação ao tema 
das comunicações, que considero ser um dos temas centrais no 
debate do nosso projeto de nação.

A nossa insuficiência em debater esse tema tem a ver com o que 
eu acredito ser um processo de construção da nossa democracia. 
Somos um país com uma democracia recente, tênue, frágil, com 
muitas debilidades, entre as quais a necessidade de reformular 
políticas em vários segmentos de interesse da sociedade, entre as 
quais a política de comunicação, que necessita urgente alteração.

Temos um marco legal atrasado, superado pelo próprio pro-
cesso histórico. E, evidentemente, frente às exigências da nova 
tecnologia, das novas mídias, as mídias digitais, temos de fazer 
um esforço de adequação, de modernização e de atualização.

Não entendo que a nossa principal preocupação deva ser, neste 
momento, os aspectos técnicos, os instrumentos tecnológicos da 
comunicação, mas, sim, os aspectos ligados à política. Esse é um 
tema eminentemente político, não apenas técnico. Ele tem seu 
componente técnico, mas é um tema eminentemente político.

O que é a mídia hoje? A mídia faz parte dos grandes negó-
cios globais. Ela é, assim, o espaço de negócios que tenham a 
ver com a informação, com a formação social, com a garantia 
do direito à informação democrática e justa. Portanto, estamos 
discutindo a consolidação da nossa formação de sociedade, a 
nossa formação democrática.

O Brasil tem uma experiência interessante no âmbito da sua 
estrutura de comunicação e demonstra ter competência técnica 
nessa área. Porém, o assunto merece debate, para que se torne, 
como todas as responsabilidades sociais, um instrumento de 
distribuição de conhecimento, renda e riqueza, de melhoria da 
qualidade de vida, enfim, de construção de cidadania.

A minha preocupação vai na seguinte linha: não estamos 
discutindo a possibilidade apenas do direito à comunicação; es-
tamos discutindo grandes negócios que envolvem interesses e 
responsabilidades, que têm repercussão na vida de cada um de 
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nós. Essa é a minha preocupação em relação ao tema, a qual se 
revelou em várias tentativas de debate.

Há uma certa blindagem ao redor do debate sobre comunica-
ção. A própria tentativa de se discutir uma conferência de comu-
nicação encontra resistência de vários grupos sociais e empresa-
riais. E há, de fato, um ambiente de aprendizado democrático 
desses atores que estão a discutir a questão da comunicação.

O afastamento recente de algumas empresas da conferência 
tem um significado óbvio: demonstra quem e como se quer con-
duzir esse debate.

Pergunto aos senhores e às senhoras por que há esse silêncio 
tão grande dos nossos meios de comunicação sobre essa con-
ferência de comunicação. Por que não queremos debater esse 
tema? Ou, se queremos debater, desejamos fazê-lo nas nossas 
aldeias ou nas nossas tribos? E por que, de um lado, há os mo-
vimentos sociais que podem construir uma comunicação comu-
nitária como única expressão da comunicação e, de outro, há os 
que acham que isso não tem importância.

Estamos diante de um esforço no sentido de trazer os atores 
da comunicação para um debate, e creio que ganharemos mais à 
medida que tivermos capacidade de ouvir uns aos outros.

Tenho sérias restrições ao comportamento da mídia no Brasil. 
Se observamos os jornais de hoje, há um impressionante para-
doxo. O pensamento único na mídia dos regimes totalitários, 
que se criticava, de certa maneira foi disseminado na mídia do 
Brasil. Às vezes pego os principais jornais do país e saio lendo 
as manchetes do dia. Encontro semelhanças no conteúdo, nas 
ideias, na política e na ideologia. Há uma espécie de pensamento 
único na mídia hoje, no Brasil. Infelizmente, estamos diante de 
um quadro de congelamento de certos aspectos da mídia e isso 
está tendo consequências. Não é à toa que estão surgindo novas 
possibilidades de comunicação, o que temos de saudar.

Acho que a interatividade, a interação que se está atingindo, por 
exemplo, com as mídias digitais, a internet, está provocando uma 
mudança na própria característica da nossa comunicação, dos nos-
sos jornais, da televisão. A crescente interação que esses órgãos bus-
cam com as pessoas é uma coisa positiva. Sou otimista nesse aspec-
to. Estamos, de certa maneira, forçando uma participação popular.
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Nesse sentido, quero expressar minha alegria em ver surgirem 
tantas maneiras, tantas formas de falar neste país. Vejo, por exem-
plo, a expansão das rádios comunitárias. E são muitas. Eu fui um 
dos que debateram nesta Casa a comunicação comunitária e às ve-
zes tenho surpresas desagradáveis com o comportamento de algu-
mas rádios comunitárias. Mas, no geral, acho que elas trouxeram 
a possibilidade de comunicação, no sentido pleno da palavra, para 
áreas da sociedade que a ela não tinham acesso, historicamente.

Sinto muita alegria ao ver, por exemplo, rádios comunitárias 
voltadas para as comunidades da periferia, porque os pobres des-
te país, na mídia tradicional, são sempre instrumentos de tragé-
dia, de miséria ou de desgraça. Eles raramente são apresentados 
como cidadãos. Ou são mortos pela polícia ou são assaltados. En-
fim, são parte de alguma tragédia. E o espaço que a comunicação 
comunitária dá a essas pessoas me autoriza a ter certo otimismo. 
Existia de fato um mercado que estava ausente da comunicação.

O governo federal, o governo do presidente Lula, fez despertar 
o mercado interno para algumas áreas como a da comunicação co-
munitária. Acho, portanto, que uma efervescência vai levar à cons-
tituição de uma comunicação que não vai ser essa. Nela também 
encontro, em alguns momentos, sérios vícios, deformações, distor-
ções quanto ao que concebemos como comunicação comunitária, 
repetição de mazelas que condenamos em muitos instrumentos 
de comunicação; manipulação religiosa, política e ideológica se re-
petem. Mas isso é natural. Afinal, somos seres humanos. Entendo 
que essas contribuições fazem parte do processo de aprendizado.

Portanto, estou convencido de que estamos diante de oportu-
nidades interessantes com essa conferência. Diferentemente do 
que alguns pensam, ela nem vai resolver o problema da comuni-
cação do Brasil, nem vai trazer qualquer mudança significativa; 
ela vai abrir o debate, vai provocar um dos setores da sociedade 
a se manifestar e a falar sobre determinados temas, assim como 
as Conferências do Idoso, do Meio Ambiente, da Educação e da 
Saúde. Chegou a hora de iniciarmos esse debate sobre a comuni-
cação no Brasil, que considero extremamente positivo.

Creio que depois dessa conferência teremos novos horizontes, 
novas possibilidades, iniciando ou, talvez, retomando o debate 
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sobre a comunicação no Brasil, agora em sentido mais amplo, 
apropriado não apenas a setores privilegiados do meio empresa-
rial, intelectual, acadêmico; setores que, de uma maneira ou de 
outra, já têm possibilidade de falar sobre esse tema.

Começamos a introduzir as pessoas no processo de comunica-
ção porque a vida nos mostrou e tem indicado que a comunica-
ção neste país sofre, aprende e muda com a política. Com o pro-
cesso de abertura democrática e a consolidação da democracia, 
sentimos que o povo foi se apropriando dos seus instrumentos 
de comunicação, foi passando a ter mais familiaridade com eles 
e também a interferir com mais cidadania nesses aspectos. Digo 
isso porque temos uma estrutura de comunicação que precisa 
ser repensada desde o seu processo de concessão, desde os seus 
processos de controle, mando e comando.

Ninguém de sã consciência pode achar que é normal um país 
com as dimensões do nosso ter os meios de comunicação sob 
controle ou comando de tão poucas pessoas, famílias ou em-
presas. Também não é possível achar natural essa dificuldade de 
sairmos de um regime de censura, de cerceamento da informa-
ção, e passarmos para outro tipo de estrutura de censura – que, 
infelizmente, temos no país.

Falamos em liberdade de expressão no Brasil, mas vejo que te-
mos aqui um projeto de lei que fala sobre direito de execução, 
oportunidade de execução, o Projeto de Lei Antijabá, que fez sur-
gir uma grita generalizada no meio artístico, de produtores da 
cultura, de trabalhadores da cultura que se dizem incapazes de 
frequentar esse ambiente da comunicação no Brasil, que em algu-
mas situações elege, conduz e comanda o destino de artistas, de 
pessoas que não têm possibilidade de divulgar, porque não têm 
recursos materiais – grana, dinheiro! – para veicular a produção 
popular. Isso existe. O tema que incomoda, mas existe. 

Estamos diante de uma censura de caráter econômico, que pri-
va. Por exemplo, ouvi o nosso glorioso e saudoso Jamelão, grande 
compositor, dizer que não tinha a possibilidade de cantar, de apa-
recer nos meios de comunicação; que, como outros, era sistema-
ticamente apagado dos meios de comunicação. Então, o debate 
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sobre comunicação que não levar em conta essa realidade não vai 
ser um debate correto, democrático, justo, honesto.

Devemos ter capacidade e tolerância para nos abrirmos para 
essa discussão e reconhecermos a necessidade desse debate.

Giordano Bruno, à beira da fogueira da inquisição, chega final-
mente à conclusão de que não se pode pedir o poder aos pode-
rosos. Portanto, o poder é um processo de conquista, de disputa.

Então, gostaria que houvesse o estabelecimento de uma co-
municação democrática neste país, porque ouvimos muitas 
críticas ao cerceamento de liberdade de expressão – que, infe-
lizmente, alguns governos, ainda não acostumados com isso, 
exercitam –, mas também vemos o cerceamento da liberdade de 
expressão empresarial por meio de certas práticas que vedam e 
vetam; práticas ideologicamente dirigidas para a disputa políti-
ca que acontece no país.

Acho que o momento é apropriado para refletirmos sobre 
isso. Ninguém é dono da verdade. Ninguém, evidentemente, vai 
construir uma política de comunicação no país sozinho, tam-
pouco ela será imposta por meios autoritários. Felizmente, a hu-
manidade está diante de imensas oportunidades.

Eu sou um dos parlamentares do PT – e, particularmente, te-
nho preocupação em acompanhar a mídia. Em levantamento 
que fizemos, pudemos identificar que há um dirigismo político, 
como muitos falam, em determinadas candidaturas e pretensões 
políticas, realizado pelos meios de comunicação do Brasil. Se pre-
valecesse essa orientação política em editoriais e outros meios de 
comunicação, o presidente Lula não seria presidente do Brasil, te-
ria sido derrotado. Na verdade, ele venceu porque conseguiu se 
comunicar por outros meios, outros modos, e teve outras possibi-
lidades. Em virtude da nossa legislação eleitoral e dos canais que 
criamos, terminou prevalecendo a vontade do povo brasileiro.

Eu sei que existem formadores de opinião, mas estes formam 
opinião para segmentos, não para o Brasil inteiro. Até porque 
este é um país plural, diversificado, bastante diferenciado cultu-
ralmente. Muita gente usa uma determinada linguagem numa 
região e acha que está sendo compreendida, mas muitas vezes 
não está, porque as referências políticas, ideológicas, culturais e 
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históricas são ricas e variadas. Essa é a graça que recai sobre esta 
nação, este povo, este país, do qual tenho muito orgulho.

A nossa política de comunicação deve ter essa característica.
Portanto, com essa fala, pretendo expressar muito menos 

preocupações e mais otimismo em que esta Casa e os diversos 
atores que há na sociedade brasileira estarão empenhados em 
construir uma comunicação à altura de uma democracia de 200 
milhões de habitantes. Democracia que, nos últimos anos, vem 
surpreendendo o mundo, pela sua capacidade, pela sua dinâmi-
ca, pelos seus negócios, pelas suas empresas, pelo seu povo, por 
tudo o que estamos vendo.

Independentemente das nossas divergências políticas e ideoló-
gicas, sabemos que estamos construindo uma grande nação, que, 
como tal, precisa efetivamente de ter uma comunicação à altura 
da cidadania que resulta desse embate, desse confronto. Porque é 
nisto que se caracteriza a democracia: em espaço de divergência, 
de diferenças, de confronto, de debates e de discussão.

Sou, portanto, otimista: com instrumentos e momentos como 
estes, creio que poderemos aprender um pouquinho mais a ser 
tolerantes, respeitosos, mas firmes na defesa dos nossos argumen-
tos, das nossas opiniões. Assim é que, efetivamente, construire-
mos uma democracia, um país que caminha para ser uma das na-
ções mais respeitadas e importantes na história do mundo, que 
não seja apenas o nono, oitavo ou sexto maior PIB na economia 
mundial, mas o sexto colocado em cidadania. É o que queremos 
para efetivamente construirmos uma democracia na nossa nação.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Nós vamos 

agora passar às perguntas. Eu faço ao deputado Fernando Ferro a 
mesma que fiz ao deputado Paulo Bornhausen: na Conferência 
Nacional de Comunicação, se tivesse de escolher três assuntos da 
maior importância, quais seriam eles?

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Primeiro, gostaria 
de discutir a política de concessões nos meios de comunicação 
no Brasil.

Vivemos um fato curioso. Realizar concessão de usina hi-
drelétrica demora 30 anos, e depois há um processo em que se 
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discute nova concessão dessa hidrelétrica ou usina. Mas a con-
cessão para meios de comunicação é feita por procedimentos 
extremamente volúveis – para não dizer outra palavra.

Eu acho muito relaxada essa política de concessão. É preciso 
mais controle social.

A segunda questão importante a debatermos nessa Conferên-
cia de Comunicação é que devemos construir instrumentos de 
controle social e debate. Acho que o papel do Conselho de Co-
municação Social precisa ser novamente discutido, para que te-
nhamos uma comunicação democrática no país.

Há, portanto, que se pensar em fazer uma política e um deba-
te sobre o Conselho de Comunicação Social.

A última temática que gostaria de ver aprofundada são as mí-
dias digitais e as possibilidades de comunicação no Brasil, tanto 
no plano da comunicação comunitária quanto da expansão de 
oportunidades na internet e em outras variações de mídia capa-
zes de construir rotas de comunicação e de interação, que serão 
definitivas para os novos tempos, alterando inclusive a nossa 
comunicação tradicional: nossos jornais, nossas televisões, nos-
sas rádios. Eles estão ficando muito mais interativos e acessíveis 
à opinião da população. Hoje vemos que em alguns programas 
pergunta-se a opinião das pessoas, interagindo com elas e de 
certa forma construindo um processo de participação que, na 
minha opinião, caminha para cada vez mais democratizar esses 
acessos e possibilitar a comunicação comunitária no Brasil.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Deputado 
Fernando Ferro, para atender ao deputado João Almeida, vou 
dar a palavra a S.Exa. agora e em seguida faremos as perguntas a 
ambos, está bem? 

Com a palavra o deputado João Almeida. 

Pronunciamento do Sr. Deputado João Almeida  
e respectivo debate

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Boa tarde a todos. Quero 
cumprimentar o nosso presidente e relator, deputado José Mentor, 
o deputado Fernando Ferro e todos os que vieram a este debate.
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Se os senhores observaram, pedi que falassem primeiro os 
deputados Paulo Bornhausen e Fernando Ferro, que chegaram 
depois de mim – e, pela ordem, estão depois de mim. Por que 
isso? Porque João não tem o que fazer? Não. Eu tenho tanto o 
que fazer quanto eles. O problema é que não entendo do assun-
to. Não sei por que me convidaram. Então, fiquei esperando que 
falassem, para ver se tinha a possibilidade de dar algum palpite. 

De modo que não sou conhecedor do tema. Eu sou um cida-
dão e um deputado, portanto tenho a obrigação de ficar obser-
vando, de manter a janela aberta para ver tudo o que se passa. 
Tentei até entrar nesse assunto. Fui membro da Comissão de Co-
municação e Informática – não sei o que mais era. Creio que 
éramos 37 membros. Depois de algum tempo, observei que entre 
esses 37 apenas três deputados não eram bispos, donos de rádio 
ou ex-locutores de rádio. Era um ninho de pessoas especializadas 
em resolver coisas de forma patrimonialista, em acertar os seus 
negócios. É muito difícil quando o ambiente está assim formado, 
porque é natural que o interesse público fique sempre um pouco 
distante disso. A turma vai ajeitando as coisas ali, e fica difícil. 
Não faço aqui censura nenhuma, estou só constatando.

Achei que não dava para militar naquele meio. Não tinha 
nada a ver com esse assunto. Nunca me envolvi com processo de 
comunicação. Mas fiquei observando, e queria falar aqui de uma 
forma geral. A provocação de Paulo Bornhausen e a de Fernando 
Ferro fizeram-me pensar em algumas coisas.

O Paulinho vem falando da convergência. Daqui a pou-
co, tudo o que temos se tornará, talvez, obsoleto. A tecnologia 
vai nos empurrando, ainda que não queiramos, para reformu-
lar tudo o que vimos fazendo, porque ela conduz os processos.  
A tecnologia barateia os custos e cria possibilidades que antes 
não existiam, as de integração, etc. E isso vai-nos obrigando a 
rever a composição, a organização do sistema todo. E nós, políti-
cos, temos muita dificuldade em fazer isso. Nossa maior dificul-
dade é interpretar, compreender e ser contemporâneo do tempo. 
Dirão: “Que absurdo!” Mas é isso.

Tenho um projetinho interessante que tenho vontade de apre-
sentar. É bom que o deputado Mauro Benevides já tenha saído 
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daqui, senão ia dar uma polêmica danada. Eu também queria 
instituir a compulsória para político. O que os senhores acham? 
Boa ideia? Compulsória, claro! Setenta anos, morreu o assunto, 
sai. Não há idade mínima para concorrer? A idade máxima para 
concorrer a cargo político seria 70 anos, o último ano. Dirão que 
é preconceito contra a velhice. Não é. 

A maior dificuldade do político é ser contemporâneo do tem-
po, e quanto mais vamos ficando velhos, a idade também nos 
impõe isso. Há pontos fora da curva? Há pontos fora da curva, 
mas a norma, a média é isso. Não tenham dúvida. 

Como fazem as organizações privadas que têm longevidade, 
que não se destroem, que não se acabam quando morre o mem-
bro mais importante da família que conseguiu liderar tudo aqui-
lo? Fazem a sucessão aos 60 anos. Nas grandes organizações no 
mundo inteiro, com 60 anos os líderes estão se despedindo e 
formando novos quadros para fazer uma sucessão que garanta 
longevidade. Alguns deles pretendem até dar perpetuidade às or-
ganizações. Aqui na política, não. Temos essa dificuldade.

Às vezes, fico testando esse projeto que queria apresentar.  
Um deputado me disse: “Você deve apresentar, mas é difícil, por-
que se trata de emenda constitucional, teria de ter cento e tantas 
assinaturas e talvez você consiga a sua e a minha. Se eu dormir 
bêbado no dia anterior e acordar de manhã zonzo, pode ser que 
eu assine um negócio desses. Afora isso, você não vai conseguir 
mais ninguém.”

E é assim. Aqui, é rigorosamente assim. E dou exemplos: aqui 
produzimos leis à farta, todos os dias. Você vai ao plenário e é 
um horror de lei que se aprova. Procura e espreme tudo aquilo 
e a utilidade da maioria é o lixo, escapa uma ou outra boa e ver-
dadeiramente curtida e discutida. E, às vezes, precipitadamente, 
por imposição da força da maioria – não é maioria de agora não, 
Ferro, não precisa defender, é a maioria de sempre –, aprovamos 
aqui, a toque de caixa, matérias da maior importância, como es-
tamos agora obrigados a apreciar o pré-sal como matéria da maior 
importância para o país com apenas 30 dias de trâmite no Con-
gresso Nacional. Isso é uma tragédia! Ao passo que outras, como 
muitas vinculadas a esse setor, estão atrasadas, porque a tecnolo-
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gia já as superou, e já nasceram velhas, como é o caso das rádios 
comunitárias. Não se discute, não se modifica, não se debruça 
sobre elas, e o Congresso não tem capacidade de levá-las adiante.

E dirão os senhores: “Por quê?” Por apenas uma razão: todos 
os que aqui chegam têm vontade de votar e acham que continu-
arão votando se continuarem com as práticas passadas. 

O homem, de modo geral, tem aversão à inovação. A tran-
quilidade da continuidade é a normalidade da vida das pessoas, 
porque nosso DNA ainda não está marcado com essa velocida-
de. Estamos marcados pelo DNA da sociedade de 50 mil anos, 
100 mil anos, 200 mil anos – vou até mais longe. A nossa mar-
cação do DNA é essa. E o político ainda tem um defeito, chega 
aqui e diz: “Estou aqui agora e tenho de me segurar, vou fican-
do por aqui.” Não mudam as leis, especialmente as que regem 
as eleições, que produzem grandes deformações no sistema de 
comunicação – penso eu – e o anacronismo.

Há coisa mais anacrônica, mais atrasada, mais sem sentido do 
que o programa A Voz do Brasil? A tecnologia já superou isso, há 
rádio em todo lugar: rádio comunitária, rádio educativa, rádio 
de picareta, rádio de político, rádio séria, rádios pelo país inteiro 
com programação que oferece informações as mais diversas, vi-
sões complexas, como é a nossa sociedade. Contudo, as empre-
sas de comunicação são obrigadas a repetir, diariamente, aquele 
boletim enfadonho, produzido pelo governo federal para o ci-
dadão, porque acham que aquilo é uma forma de comunicação.  
Que comunicação atrasada! Isso não existe mais. Não faz sentido.

Outrora, quando foi criado o programa, talvez porque eram 
poucas as rádios, era uma forma de chegar a informação ao in-
terior. Eu sou desse tempo. Meu pai tinha um rádio velho e as 
pessoas da redondeza iam até minha casa para ouvir o programa 
A Voz do Brasil e a novela do Jerônimo. Hoje não existe isso. Todo 
o mundo tem rádio em casa. Há, à vontade, emissoras de rádio 
que produzem isso. 

Muito bem, continua no ar o programa A Voz do Brasil. Não 
tem cabimento. Está certo que o governo faça um ajuste, coisa 
própria do Parlamento. Vamos admitir que entregue um boletim, 
e cada rádio, a seu critério, quando achar conveniente, reproduz 
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o boletim. Tudo bem, menos mal, mas não tem mais cabimento 
transmitir, em cadeia nacional, o programa A Voz do Brasil.

A Lei das Rádios Comunitárias está aqui há anos. Eu e o Ferro 
também participamos do processo. Não sei se o Mentor chegou 
na época da criação da Lei das Rádios Comunitárias. Produzimos 
uma lei que é um monstro, incapaz de ter utilidade, mas foi o 
que se pôde fazer. Disseram os parlamentares mais experientes 
do que eu: “É o melhor que se pôde fazer.” 

É uma inutilidade. Aquilo não tinha condições de funcionar, 
mas foi o que se pôde fazer, porque a interação das forças e dos 
interesses na Comissão de Constituição e na de Ciência e Tecno-
logia permitiram que fizéssemos aquilo. Depois foi editada uma 
medida provisória pelo governo Fernando Henrique, que fez 
alguns ajustes, mas continua essa coisa absurda. O que menos 
existe de fato é rádio comunitária, no conceito posto lá.

Estou de acordo com a democratização. Ela tem uns efeitos que 
outros meios de comunicação e outros tipos de organização da 
produção também têm, mas o que menos há é rádio comunitária. 
Rádios comunitárias mantidas por doações e que têm todos aque-
les conceitos são muito poucas. Talvez, algumas que são das igrejas 
– porque arrecadam – consigam se manter. A maioria delas funcio-
na como rádio comercial mesmo. Vai na porta do comerciante e 
tira o dinheiro – e o cara dá dinheiro. Não pode fazer a propaganda 
do sabão, mas pode citar que tem o patrocínio, por exemplo, da 
“Casa Ferreira de Souza”. Sobrevivem disso. E um grande número 
de rádios existentes hoje pelo Brasil vivem desse negócio.

Está errado ser assim? Não. Acho que está errada a Lei das Rá-
dios Comunitárias, porque creio que a tecnologia transformou 
a organização de uma rádio em algo viável para quem tem pe-
queno capital. E ainda mantemos a possibilidade de concessão, 
mesmo com uma burocracia infernal, que não assimilou o novo 
tempo, isso porque talvez os grandes grupos que comandam as 
grandes rádios queiram evitar isso.

Não adianta. A atividade econômica, ao longo do desenvol-
vimento da humanidade, modifica-se, transforma-se, ganha ou-
tras formas, possibilita novos acessos e alguns até deixam de ter 
sentido de existir.
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O sistema deveria ser muito mais aberto. Deveria permitir que 
o sujeito montasse sua rádio comercial, pequena, e o governo 
teria controle sobre isso. E pode ter controle sobre isso, desde 
que faça a concessão. As rádios comunitárias estão aí. São poucas 
em relação à demanda. E as rádios piratas são em número muito 
maior, gerando dificuldade e insegurança para o transporte aé-
reo, além de tantos outros problemas.

Por quê? Porque não deixam as pessoas exercerem uma ativi-
dade econômica que hoje é possível, para a qual existe mercado, 
que é a pequena rádio, a rádio comunitária, que transmite para 
um pequeno público. Passou a existir possibilidade, digamos as-
sim, do ponto de vista econômico e de demanda de mercado. 
Por que não permitimos que isso se organize dessa forma? Não. 
Precisamos inventar esse expediente torto da rádio comunitária. 

Há outra: a rádio educativa. Estas são uma tragédia! São rádios 
poderosas, que transmitem programas até 24 horas por dia e que 
vivem da mesma forma. Há uma fundação que aparenta ser dona 
da rádio e vive de tirar dinheiro do comércio mesmo. É como 
todas elas se sustentam. Temos essa fantasia diferenciada da rádio 
comunitária em relação à rádio comercial, por não querermos ver 
a realidade. E continuamos nos enganando, achando que esta-
mos fazendo o que efetivamente não estamos fazendo.

Vamos falar mais um pouco desses absurdos. Os horários elei-
torais e partidários. Isso é uma tragédia nacional. Eu sou o autor 
desse crime, porque quem ordenou tudo isso fui eu, lá atrás. Eu 
era relator, e fiz essa organização toda, que me parecia perfei-
ta. Um olho no passado, sem olhar o futuro. E gerou-se isso aí.  
E quero ver mudar. Não muda nunca mais. Eu mesmo vivo gri-
tando: “Está na hora de mudar! Não serve!” Mas ninguém ouve 
a minha voz agora. Eu não tenho mais o poder de relator, de 
maioria, para fazer de novo. Vai ficar aí mais alguns anos, porque 
os políticos não querem mudar, acham ótimo aquele negócio. 

A propaganda eleitoral está estabelecida lá: “Para divulgar 
propostas de interesse comunitário, etc.” A Lei dos Partidos é 
para isso. Por quê? Porque havia grande domínio dos meios de 
comunicação, o que hoje não há. Hoje já está bem mais diluí-
do, em determinados grupos.
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Se a política é feita por um e por outro, quem não tinha vin-
culação não tinha nada. Então, criou-se naquele tempo o ho-
rário partidário. Transformou-se. Quando da apresentação do 
programa partidário, você não vê conteúdo. Vê apenas cara de 
político. Há até alguns que aparecem para desejar um feliz natal, 
ou para dizer: “tome cuidado”, “Não beba”, “Não fume”, etc. 
Isso é uma tragédia!

Eu não queria acabar com o horário eleitoral gratuito, como 
foi concebido, mas pelo menos reduzir o tempo e o tamanho 
desses programas, até porque não tem mais sentido como comu-
nicação um programa partidário de 20 minutos. Agora, o Tribu-
nal, com uma canetada, reduziu bastante isso. 

Nos programas eleitorais, o horário de televisão é um bem 
público, que se destina ao uso dos partidos para a formação da 
convicção do eleitor na escolha do seu representante. Esse é o 
conceito. É um bem público, disponível para todos. Pois bem, 
aqui concedemos, por lei, a partidos que não têm candidato, 
proposta nem ideia, o tempo de televisão. Para fazer o quê? Para 
fazer negócio. Negócio, sem preconceito, no sentido mais am-
plo, como faziam os portugueses, nossos ancestrais. Tratavam 
tudo como Ministério dos Negócios do Interior, Negócios da Jus-
tiça. Não tinham preconceito contra os negócios.

O partido não tem candidato, não tem nada a propor, mas 
tem direito a um tempo na televisão. Então, negocia com outro 
partido, faz-se a famosa coligação, e concede o seu tempo a outro 
partido. E fica com aquele tempão. Em troca disso, acertam antes 
um ministério, uma participação ou o dinheiro para a campanha 
dos outros candidatos. Isso é uma tragédia!

O tempo é destinado a quem tem candidato e tem o que dizer. 
Se não tem candidato nem o que dizer, pronto, não tem tempo na 
televisão. E falo sobre o tempo da majoritária, porque da propor-
cional é assim: se o partido não tem chapa, o candidato não apre-
senta. Então, por aí começam os arranjos da política, muito ruins, 
feitos com base em uma propriedade, e um bem público é conce-
dido a quem não sabe usá-lo – e não devia ter o direito de usá-lo.

Poderíamos ir mais longe. Penso que todo o nosso arcabouço 
legal está defasado em relação a muitas questões.
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Nós temos ainda alguns vícios. Quando fizemos a Constitui-
ção – não fui constituinte federal –, tivemos a preocupação de 
trazer para o Congresso Nacional a decisão sobre as concessões 
de rádio, televisão, etc. Quer dizer, trouxemos um assunto e não 
estávamos habilitados. As decisões aqui são lentas, demoradas, 
envolvem muita negociação. 

Precisamos de regras mais claras para impedir certos abusos. 
Não é trazendo para o Congresso Nacional o controle e a deci-
são sobre isso que iremos resolver o problema. Não se mostrou 
eficiente essa forma de concessão de rádio, mesmo de rádio co-
munitária. Para uma pequena rádio comunitária ter concessão, 
é preciso passar pelo Congresso, ser aprovada na comissão do 
Senado, na comissão da Câmara dos Deputados, depois vai para 
a Casa Civil, toda uma lenga-lenga.

Não é possível fazer uma reformulação completa e ampla de 
tudo isso, mas, se houvesse tempo e arte para isso, teríamos muito a 
fazer. De todo modo, o Ferro traz para a discussão o aspecto da cida-
dania, da participação e da ampliação dos meios de comunicação. 

Claro, associa-se diretamente democracia à comunicação. 
E não podemos pensar em nenhuma espécie de censura, nem 
fazer nenhuma forma de consideração. Governo nenhum gos-
ta de mídia. Todo governo reclama. Mas não pode reclamar da 
mídia um governo que edita a mídia. Hoje, o governo edita. Eu 
vejo o Jornal Nacional. O presidente da República está todo dia 
no Jornal Nacional e em todas as mídias do país. E é editado. 
Quer dizer, se isso não é favorecimento ao governo, o que é fa-
vorecimento ao governo? Mas são sempre todos assim. 

No estágio em que estamos de organização, de dependência 
da economia e das decisões de governo, tem sido assim. Vamos 
crescer e vamos melhorar, à medida que o tempo vai passando 
e a economia vai se fortalecendo, as empresas privadas vão ga-
nhando mais expressão e passam a participar mais do custeio 
de tudo isso, porque custa muito dinheiro. Não podemos ter a 
visão de que não são negócios. São negócios, sim. As empresas 
precisam gerir o patrimônio, gerar empregos, ter a renda, pagar 
as suas contas, investir, melhorar e acompanhar os avanços téc-
nicos e tecnológicos. É natural. 
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A sociedade democrática faz-se com informação e com capa-
cidade de tratar a informação. Essa é a questão mais importante. 
Nunca vão pretender censurar. É um absurdo. Deixem falar, fazer 
como queiram. As regras de limitação de censura devem ser mui-
to brandas, inexistentes praticamente, a meu ver.

Todavia, tem de municiar o cidadão. Nesse caso, a educação é 
fundamental. Vejam as análises de avaliação do Enade. Pessoas 
passam 10, 12 anos na escola e saem sem a compreensão do que 
é um texto. No país, há a União Nacional dos Estudantes, que 
boicota os exames de avaliação que nos permitem ver isso e acha 
que está fazendo um grande trabalho em benefício do país e dos 
estudantes. Então, é assim.

A sociedade vai caminhando desse jeito e vai progredindo. Eu 
sou otimista. Acho que, a despeito de tudo isso, temos progredi-
do e haveremos de progredir ainda mais se nós nos dedicarmos 
à tarefa de ouvir, de compreender, de negociar um pacto social 
que nos permita continuar avançando, discutindo essas questões 
e buscando meios. 

Portanto, é fundamental e essencial. A sociedade não evolui 
se não preservar os espaços, a esfera pública de discussão, um 
ambiente de discussão permitido a todos os atores atuarem.

No Brasil, estamos caminhando para uma situação de domí-
nio absoluto de todos os segmentos pelo governo. A discussão 
se faz no âmbito do governo e é conduzida de alguma forma 
pelo próprio governo. Lamentavelmente, estamos perdendo es-
paços na esfera pública de discussão e de tomada de decisão. 
Isso é ruim, é andar para trás também na construção de um 
sistema democrático.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Ainda 

bem que ele disse que não entende do assunto.
Comunico ao deputado Gilmar Machado, que acabou de che-

gar, que vamos abrir espaço para as indagações. Eu vou fazer ao 
deputado João Almeida a mesma pergunta que fiz aos deputados 
Paulo Bornhausen e Fernando Ferro. Em relação à conferência de 
dezembro, quais os três assuntos prioritários que gostaria de ver 
debatidos? Quais os mais importantes para você?
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, concor-
do com o deputado Paulo Bornhausen. Precisamos discutir. A 
meu ver, hoje a tecnologia vai puxando o resto. Não devemos 
nos esquecer disso. Se não acompanharmos o desenvolvimento 
tecnológico – caminha-se para isso –, ele vai ficar fora do con-
trole dos governos, fora do controle que queremos impor. Para 
mim, um ponto essencial é discutir essa convergência, que deve-
ria ser um assunto primordial.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Alguém 
deseja fazer alguma indagação? (Pausa.) Os dois oradores foram 
muito convincentes. 

O deputado Fernando Ferro tem um compromisso e terá de se 
retirar, assim como o deputado João Almeida.

Com a palavra o deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, quero 

agradecer a todos a atenção. Terei de me retirar, porque tenho 
outros compromissos na comissão.

Muito obrigado.
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Muito 

obrigado.
Com a palavra o deputado Fernando Ferro.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, gos-

to de debater com o meu amigo João Almeida, pois sempre 
tenho a oportunidade de concordar com ele em alguns pontos 
e divergir em outros. 

Quero dizer, en passant, que eu não concordo com o limite 
de idade de 70 anos, não porque eu tenha 58 anos, mas porque, 
se entrarmos nessa esfera de redução das idades, iremos tolher 
as pessoas. Já pensaram se isso fosse aplicado na África do Sul? 
Mandela não teria condições de conduzir o processo político no 
seu país, e outros casos, como os cientistas. Na verdade, temos de 
pensar um pouco nisso, viu, deputado João Almeida? 

Concordo com V.Exa. que é preciso ter preocupação com a 
questão. Não é a idade física que me preocupa, mas a idade men-
tal de boa parte dos componentes desta Casa. Esse é o problema. 
Vamos ter ainda de fazer outra discussão, porque entendo que 
essa é a preocupação. Talvez fosse o caso de estabelecer alguma 
espécie de teste psicotécnico para aqui ingressar. (Risos.)
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – É bom ver como ele 
vai buscar o exemplo de Mandela, na África do Sul. Estamos 
falando de sociedades democráticas. Aquele era outro tempo. 
Aqui tivemos também o Ulysses. Não é por aí. Estamos pegan-
do exemplo fora da curva. Estou me referindo a uma sociedade 
democrática que está se organizando com novos padrões. Não 
pensamos que vamos ter uma recaída, o que vai nos obrigar a ir 
para a cadeia, como eu mesmo já fui. Meu amigo João de Deus 
me visitou lá, levou cigarros para mim. (Risos.) Vejam o exem-
plo que ele foi buscar. 

Recordo que eu estou mais perto da compulsória. Eu tenho 
63 anos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Pois é, João Almeida. 
Creio que V.Exa. deveria ter mesmo indignação com o progra-

ma A Voz do Brasil e com o BBB, por exemplo. Em termos cultu-
rais, o que significa para a sociedade brasileira o Big Brother da 
Rede Globo?

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Vamos 
aplaudir os dois debatedores e agradecer a ambos a presença. 
(Palmas.) Eles vão para o corredor das comissões debatendo da-
qui até lá. (Risos.)

Com a palavra o último orador inscrito, deputado Gilmar 
Machado.

Pronunciamento do Sr. Deputado Gilmar Machado  
e respectivo debate

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Boa tarde. 
Em primeiro lugar, peço desculpas aos senhores por ter me 

atrasado. Na condição de vice-líder do governo, responsável 
pela questão orçamentária – estamos chegando ao final do ano 
e a questão do Orçamento vai tomando certo tempo –, estáva-
mos reunidos na comissão ainda há pouco e por esse motivo eu 
me atrasei. 

Em segundo lugar, na qualidade de membro da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, digo que 
Mentor tem a grande responsabilidade de tentar fazer com que a 
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legislação – creio que nós temos uma boa legislação, não sou da-
queles que acredita que está tudo ruim – seja cumprida. Precisa-
mos cumprir aquilo que nós mesmos decidimos. Posso não gos-
tar da Constituição de 1988, mas foi o acordo que conseguimos 
firmar em 1988. Todavia, nesse acordo, decidimos que alguns 
artigos seriam regulamentados. Nós mesmos acordamos isso. 
Mas, infelizmente, ainda não fizemos o dever de casa. E, sendo 
professor, entendo que temos de cumprir aquilo que acordamos. 

Devo salientar que, para haver desenvolvimento no país, é pre-
ciso cumprir aquilo que acordamos. É semelhante a um aluno: 
para ter um bom desempenho, o aluno tem de fazer o dever de 
casa, porque senão vai ter dificuldades na aula – regra básica –,  
e os outros alunos vão estar num nível e ele em outro. A meu ver, 
esse é um dos problemas do Brasil. 

Nós temos uma série de legislações. Acertamos que iríamos 
fazer. Montamos alguns artigos e não os regulamentamos.  
Ao não regulamentá-los, estamos ficando para trás, com dificul-
dades e problemas. Eu insisto na realização da Conferência de 
Comunicação, no final do ano. Em Uberlândia, por exemplo, a 
universidade e a prefeitura fizeram nossa conferência. E, no pró-
ximo final de semana, haverá a Conferência Estadual, em Belo 
Horizonte, com a participação de 40 delegados de Uberlândia. 

Por que a saúde conseguiu avançar em uma série de meca-
nismos? Inclusive o Barack Obama está tentando criar, nos Es-
tados Unidos, um Sistema Único de Saúde. No que se refere ao 
setor Saúde, conseguimos realizar conferências, eventos e de-
bates. E as coisas vão acontecendo, melhorando ano após ano.

Vale salientar que a educação também já conseguiu avançar 
muito. Vamos tentar realizar a primeira conferência, mesmo en-
frentando dificuldades. E não poderia ser diferente. Também não 
acredito que a Conferência de Comunicação será igual à da saú-
de – com uma quantidade enorme de pessoas, delegados partici-
pantes, o município fazendo suas conferências – e à da educação. 
No entanto, vamos fazer a Conferência da Comunicação, pois 
temos de entender exatamente o que é comunicação, o poder 
que ela tem e, evidentemente, as disputas existentes. 
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Qual é o papel do Poder Legislativo nesse processo? A lei, na 
verdade, vem regulamentar aquilo que já acontece na vida do 
povo. A lei que aqui elaboramos não é para nos adiantar, mas 
para regulamentar o que o povo já está fazendo, o que a vida já 
está mostrando há muito tempo. E estamos correndo contra o 
tempo. Vamos criar uma legislação.

Entendo que o Mentor vai sistematizar o que a vida já está 
fazendo, pois não há como voltar atrás. Vai tentar sinalizar algo, 
mas é muito difícil. Esta é a grande angústia que sinto no Par-
lamento: estamos sempre tentando regulamentar uma conduta 
que o povo está fazendo. 

Por exemplo, no que diz respeito às rádios comunitárias, o 
povo já está fazendo. E não adianta acharmos que vamos conse-
guir segurar. Não vamos, porque a comunicação está ali. Hoje, a 
tecnologia está avançando de tal forma que não adianta segurar, 
porque, quando achamos que está funcionando em um lugar, já 
está em outro há muito tempo. Então, não podemos achar que 
vamos ficar segurando o povo. 

Não vamos conseguir segurar as pessoas. É uma ilusão. Então, 
temos de tentar fazer um pacto para que todos possam trabalhar. 
Senão iremos tentar criminalizar uma conduta e não vai adian-
tar. Esse é o pensamento que tenho. Temos trabalhado muito 
para organizar esse processo. 

Não adianta querer, em uma cidade com topografia diferen-
ciada, como muitas existentes no Brasil, colocar um canal com 
potência em 25, porque não vai funcionar. O melhor é fazermos 
o negócio correto. Não adianta querer nos enganar. É como na 
educação: o Estado finge que paga e o professor finge que dá aula.

Não vai adiantar; todo mundo está perdendo nesse negócio. 
Até que enfim vamos criar um piso salarial nacional e uma ava-
liação para o professor. Ponto. Pagamos mais e vamos avaliar. 
Todos os dois vão ganhar. Enquanto estavam querendo enganar 
um ao outro, o povo é que perdia. O mesmo entendo que ocorre 
na legislação. Temos de parar de achar que um vai enganar o 
outro, porque não tem jeito, nem saída. 

A meu ver, temos de trabalhar melhor na regulamentação e 
no processo. A Câmara inclusive tem de trabalhar mais com isso. 
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Temos de democratizar mais ainda a informação, o acesso e o 
acompanhamento da população dos projetos que estamos vo-
tando aqui. Por exemplo, na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
liberamos, às quartas-feiras, em média 30 a 40 novas concessões 
de rádio e televisão. Toda semana. A população tem informação 
de quem entrou, quem controla e como controla? Não sabemos. 
Mas, quando surge um escândalo, todos sabem e cobram solu-
ções para o problema. 

Outro ponto é dizerem que parlamentar não tem comunica-
ção. Nesta semana, lamentavelmente, houve mais um proble-
ma. Um suplente recebeu verba indenizatória e a primeira coisa 
que fez foi colocar toda a verba na sua rádio. 

Por que fazem isso? Porque nossa legislação permite que a 
pessoa utilize verba pública, mas ela deveria ser usada no manda-
to. Qual é a visão que ele tem da comunicação? Para ele, como os 
meios convencionais não lhe dão espaço, ele usa o seu. Isso está 
errado. Não podemos mais conviver com esse tipo de situação. 
Por que isso ainda existe? Essa é uma deficiência nossa. 

Por exemplo, o povo tem de ter mais acesso ao orçamen-
to do país. O orçamento deve ser traduzido para a linguagem 
do povo, que deve ter mais acesso a ele. Hoje, na comissão, já 
se consegue minimamente acompanhar o orçamento do país.  
No entanto, podemos melhorar ainda mais. Esse é o papel do Po-
der Legislativo, que, por ser democrático, deve permitir a maior 
participação das pessoas, inclusive para saber como esta Casa li-
bera a concessão para rádio. O povo tem de ter acesso a como se 
dá esse processo. 

Temos de acabar com dois serviços. No Brasil, ministérios di-
ferentes duas ou três vezes fazem a mesma coisa. Por exemplo, 
na área de concessão de rádio e tevê, por que a Casa Civil tem 
de fazer o mesmo serviço que o Ministério da Comunicação?  
O Ministério da Comunicação faz tudo. Depois manda para a 
Casa Civil e começa tudo de novo. Estão gastando tempo e di-
nheiro do povo. 

Temos de simplificar as coisas, Mentor. Diminuir a burocracia 
é uma das ações que temos de fazer. Precisamos de mais agili-
dade e rapidez. Cada ministério tem um papel. O Ministério da  
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Comunicação tem o papel de acompanhar. Outro ministério 
avalia se está correto juridicamente e passa para a frente. As pes-
soas têm de acompanhar esse processo mais rapidamente. Temos 
de tentar agilizar isso. 

Ao mesmo tempo, temos de começar a realizar um debate 
mais aprofundado sobre a questão da regionalização. O Brasil é 
um país muito grande, com uma diversidade cultural enorme. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a Empresa Bra-
sileira de Comunicação por ter mudado 25% da grade de progra-
mação da TV pública brasileira. Não podia continuar daquele jeito.  
Ao mesmo tempo, incorporaram-se coisas regionais, trazendo-as 
para o cenário nacional. Deve-se partir das experiências que o pesso-
al desenvolve regionalmente e depois passá-las para o conjunto do 
país. Nisso, a TV pública também tem responsabilidade. Fiquei mui-
to feliz com a mudança que ela produziu ao abrir espaços para que 
as regiões começassem a apresentar produtos de qualidade. Agora 
estamos vendo um programa infantil maravilhoso no Brasil inteiro, 
mas que era transmitido apenas no Recife pela TV pública. Então, 
esse tipo de experiência deve ser ampliado cada vez mais. 

Quem tem de fazer experiências novas é a TV pública mesmo. 
Temos de saber distinguir o papel de cada uma. Não vou querer 
que a TV comercial fique o tempo inteiro fazendo determinadas 
coisas que fazem parte do papel da TV pública. Temos de saber 
trabalhar e difundir esses espaços.

Em âmbito regional, a tevê, como é uma concessão, deve ser 
aberta a um debate mais claro. Se é uma concessão, também tem 
de dar uma resposta à questão regional. Não podemos ter tudo 
centralizado em algumas cidades – vamos ser mais claros, no Rio 
de Janeiro. Com todo o respeito ao Rio, mas lá serão realizadas as 
Olimpíadas, os jogos da Copa do Mundo. Não podemos concen-
trar toda a produção cinematográfica no Rio de Janeiro, porque 
isso é empobrecer um país com a nossa diversidade. Portanto, 
precisamos regulamentar alguns artigos que vão permitir exata-
mente esse tipo de produção.

No que se refere à democratização da comunicação, estamos 
votando, na área da cultura, a instituição, por exemplo, do vale-
cultura, que concederá 50 reais para todo trabalhador com carteira 
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assinada para que ele possa consumir cultura. No entanto, vamos 
ter um problema. O primeiro deles é que, na maioria dos municí-
pios brasileiros, não há teatro. Nasci em Cascalho Rico – é aquela 
história, o mineiro nunca nasce num lugar, nasce sempre perto; 
todo o mundo vai me perguntar onde é que fica –, perto de Uber-
lândia. Mineiro, quando fala o nome da cidade, logo pergunta 
onde fica. É no Brasil, no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia. 

Veja bem, na maioria dos nossos municípios – Cascalho Rico, 
Grupiara, Douradoquara, não estou falando inglês, é no Brasil –, 
não há teatro. Mas esse povo tem de ter acesso a algumas outras 
manifestações culturais, e a comunicação tem de chegar para ele 
de outra forma. 

Como eles irão utilizar os 50 reais? Temos de fazer com que as 
produções utilizem parte desses recursos para chegar a mais lugares 
do país. Temos de elaborar algum dispositivo na legislação que 
nos possibilite utilizar parte dessa produção para chegar a esses 
pequenos municípios. Porque o Brasil é feito de pequenos muni-
cípios também. Digo isso porque Minas Gerais tem 853 municí-
pios. Nós também precisamos chegar nessas pequenas comuni-
dades com outras manifestações.

Para finalizar, não fiz uma exposição tão organizada como a 
dos outros, mas quero dizer que vivemos um momento muito 
importante na vida nacional. Felizmente, mesmo com as difi-
culdades da educação, como coloquei a expressão “me engana 
que eu gosto”, estamos avançando. Estamos tendo mais pesso-
as chegando ao ensino superior; temos melhorado o padrão de 
qualidade e atendido às exigências feitas.

Acho que o Poder Legislativo tem de realmente solicitar das 
concessões uma melhora nas suas grades. Como estamos co-
brando a TV pública, também temos de começar a fazer uma 
cobrança maior. Se liberamos uma concessão para uma TV, para 
uma rádio, temos de tomar mais cuidado com aquilo que está 
sendo veiculado. Temos de fazer um debate maior, com a partici-
pação das pessoas, para ver como isso se dará. Se ela receber uma 
concessão, isso não significa que ela tenha autonomia completa 
e irrestrita e que ninguém possa palpitar. Não podemos aceitar 
isso. Temos de ter um processo maior de democratização disso.
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Atualmente, estamos ampliando cada vez mais o grau de 
conhecimento que temos. A tecnologia vem se desenvolvendo 
cada vez mais. Isso pode melhorar mais – e aí é uma questão or-
çamentária – se conseguirmos fazer com que os fundos cheguem 
de fato a quem tem de chegar. O fundo tem de ser utilizado, 
porque pagamos na nossa conta.

Todo mês, quando eu pego a minha conta de telefone, faço 
questão de olhar o quanto estou mandando para os dois fun-
dos que temos de bancar. Quando eu pego a minha conta de 
energia, vejo a mesma coisa. Tenho de pagar os fundos, mas o 
dinheiro não está chegando exatamente para o que foi desig-
nado, que é desenvolver ainda mais a comunicação e garantir o 
acesso das pessoas àquela comunicação.

Acho que tínhamos de ter um tratamento mais duro em relação 
à questão dos fundos, porque eles de fato não poderiam ser con-
tingenciados. Estamos tentando fazer isso no orçamento, não só 
não ser contingenciado mas de fato ser gasto no decorrer do ano, 
para não acontecer o que acontece hoje: joga-se tudo. Ele não é 
contingenciado, ele é empenhado, mas ele é empenhado no final 
do ano. Aí não dá tempo de apresentar os projetos, e a culpa é de 
não se ter os projetos. Não é pago, evidentemente. Se não é pago, 
chega no final do ano e volta para o caixa do Tesouro. Voltando 
para o caixa do Tesouro, sabemos para onde vai. Sabemos disso. 
Não vai exatamente para o superávit novamente. Não podemos 
continuar assistindo ao processo a que estamos assistindo hoje.

Em linhas gerais, era isso que gostaria de dizer para abrir a 
conversa. (Palmas.)

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Muito 
obrigado, Gilmar. Da mesma forma que fiz aos debatedores an-
teriores, também gostaria que V.Exa. registrasse três assuntos 
mais importantes que gostaria de ver debatidos na Conferência 
Nacional de Comunicação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – A questão dos 
fundos, a regulamentação da utilização dos gastos; as rádios co-
munitárias, que temos de regulamentar e acertar; e a questão da 
regionalização das programações de TV e rádio.
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O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Pergunto 
se alguém quer indagar o deputado Gilmar Machado. As inscri-
ções estão abertas. 

O SR. SEBASTIÃO CÂNDIDO JÚNIOR – Boa tarde. Sou o 
Sebastião Cândido Júnior. Ouvi o deputado explanar a respeito 
de TV comunitária. Eu gostaria de lembrar ao deputado que o 
presidente Sarney, quando presidente da República, instituiu as 
TVs comunitárias, as chamadas TVs educativas, de âmbito local.

Naquele tempo, muitas pessoas e muitas associações conse-
guiram as TVs comunitárias. Depois, por pressão das grandes re-
des de televisão, o Ministério das Comunicações resolveu não 
deixar mais que aquelas entidades inserissem programação local.

Aquilo, naquela época, foi excelente, porque entendo que a 
TV comunitária, a TV local, dá oportunidade para que as pessoas 
se manifestem e também propaguem a cultura local.

Então, gostaria de saber do deputado a sua opinião a respeito 
disso, e parece-me que há agora um PL no Congresso Nacional 
tratando disso, tentando novamente inserir as TVs comunitárias.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Obrigado. 
Tem a palavra o deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Precisamos fazer 
uma dissociação sobre a TV. Uma coisa é a TV comunitária, outra 
coisa é a TV educativa, outra coisa é a TV de comercialização nor-
mal. As TVs educativas têm um caráter educativo – esse é o nosso 
entendimento. São vinculadas geralmente às fundações educa-
cionais ou às universidades e cumprem um papel de formação e 
na difusão do conhecimento e da cultura, principalmente vincu-
lado ao trabalho que cada universidade ou que cada instituição 
ou fundação educacional faz.

A comunitária continua funcionando normalmente. O que 
eu acho é que um canal só comunitário, dependendo do municí-
pio, é pouco. Por exemplo, em Uberlândia só temos um canal co-
munitário. Agora, a comunitária é para a comunidade. Lá, quem 
dirige é o CEC, o Conselho de Entidades Comunitárias. Estamos 
tentando melhorar o padrão da qualidade, porque é também na 
comunitária que começa a aparecer cada coisa... Não é só porque 
é da comunidade que tem de aparecer na televisão.
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Mas essa é uma experiência que acho que temos de ampliar, 
criar condições para que elas possam se difundir cada vez mais. En-
tão, as TVs comunitárias continuam normalmente. Agora, na hora 
de fazer a requisição, tem que se provar de fato que é comunitária. 

O que estava acontecendo – digo isso porque sou evangélico, 
mas eu particularmente não concordo que tenhamos só TVs e 
rádios evangélicas ou católicas ou qualquer coisa que o valha. 
Primeiro, porque estamos num Estado laico e espero que consi-
gamos manter essa visão e esse espírito. Há que ter espaço para 
todos. Entendo que na hora de fazer a documentação tem que 
se seguir exatamente o que se pede. Se é comunitária, tem que 
estar aberta à comunidade e a todas as manifestações – culturais, 
religiosas, de gênero, etc.

Isso hoje é permitido normalmente. No caso de rádio, o pro-
blema que vejo é que só pode haver um único canal. As comu-
nidades são diversas e eu particularmente acho que teríamos de 
ter um espaço um pouco maior para atender a mais de um. Elas 
também teriam de ter espaço não só nas TVs fechadas, mas tam-
bém em espaços abertos.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Alguém 
mais gostaria de fazer algum questionamento? (Pausa.)

Agradeço ao deputado Gilmar Machado, a quem passo a pala-
vra para as últimas considerações.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Quero agradecer e 
tenho certeza de que o deputado Mentor, que é uma pessoa que 
tem uma grande experiência e capacidade de sistematização, vai 
realmente nos ajudar. Como eu coloquei, é lógico que depois 
de 20 anos vamos começar a regulamentar algo que há 20 anos 
deveríamos ter feito, mas a vida é assim.

Nós levamos 20 anos. Em 2010, graças a Deus, todas as crian-
ças a partir de seis meses de idade vão para a escola. Isso estava 
na Constituição desde 1988, mas só em 2010 vamos dar conta de 
cumprir este preceito. As creches não deixarão de existir, mas se 
transformarão em escolas de educação infantil. Levamos 22 anos 
para poder cumprir um texto constitucional, e espero não levar 
outros 22 anos para regulamentar os artigos que já estão lá há  
22 anos e que deveríamos ter regulamentado e não o fizemos.



ação
 parlam

en
tar

93
 Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis

Mas tenho certeza de que o trabalho do Mentor vai nos pos-
sibilitar votar esse processo de consolidação – S.Exa. está respon-
sável por todos nós, parlamentares –, para que possamos correr 
contra o tempo. A informatização e o desenvolvimento tecnoló-
gico fazem com que um punhado de coisas que estamos discu-
tindo não tenha utilidade alguma. Vamos escrever na lei, mas já 
vai nascer morto, porque muitas das coisas que estamos tentan-
do regulamentar, a comunicação, o desenvolvimento tecnoló-
gico já desmontou. Mas a vida é assim e depois fazemos outra.

Tenho certeza de que vamos votar rapidamente essa sistema-
tização. Espero que todos participem da conferência. Acho que 
esse é um bom momento. O debate nos ajuda a crescer. Obrigado. 
(Palmas.)

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Mais uma 
vez agradeço ao deputado Gilmar Machado. Vamos fazer um 
pequeno intervalo de 10 minutos para um café enquanto o Ri-
cardo monta o último painel.

Muito obrigado.
(Pausa.)
O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) –  Peço 

a todos e todas que tomem seus assentos para reiniciarmos.  
Vamos aguardar um instante para que as pessoas que estão lá 
fora possam entrar.
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Painel 3

As Oportunidades de Modernização 
da Legislação Brasileira, Uma Visão 
Empresarial

Vamos abrir, então, a 3ª Mesa deste seminário: As Oportu-
nidades de Modernização da Legislação Brasileira, Uma Visão 
Empresarial.

Para compor a Mesa, chamo o Sr. Rodolfo Machado Moura, 
diretor jurídico da Abert; o Sr. Fernando Freitas, diretor de Re-
lações Internacionais da Telefônica; o Sr. João de Deus, diretor 
de Planejamento Executivo da Oi; o Sr. Paulo Tonet Camargo, 
diretor-geral e diretor jurídico do Grupo RBS de Brasília; o Sr. 
Paulo Miranda, vice-presidente da ABCCOM; e o Sr. Josué Franco 
Lopes, coordenador de Comunicações da Abraço – Associação 
Brasileira de Radiodifusão Comunitária.

Quero convidar, para servir de mediador desta Mesa, o depu-
tado Federal Milton Monti, a quem eu passo a coordenação dos 
trabalhos.

O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Boa tar-
de a todos. Cumprimento o deputado José Mentor, que faz a 
coordenação desta importante comissão na Casa que procura 
consolidar as leis do nosso país e realiza este seminário de im-
portância significativa.

Teremos seis convidados neste painel. Vamos dar 10 minutos 
para a manifestação de cada um deles. Se necessário, ouviremos 
os demais convidados presentes.

Em primeiro lugar, ouviremos o Sr. Paulo Tonet Camargo, 
diretor-geral e diretor jurídico do Grupo RBS em Brasília. S.Sa. 
tem 10 minutos.
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Pronunciamento do Sr. Paulo Tonet Camargo –
Diretor-Geral do Grupo RBS em Brasília/Diretor 
Jurídico do Grupo RBS

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Caro deputado Milton 
Monti, caro deputado José Mentor, meus caríssimos companhei-
ros de Mesa, houve um pequeno problema no computador e farei 
minha apresentação sem a projeção. É uma coisa impressionan-
te! Normalmente, eu não me utilizo de projeções de Power Point. 
Hoje, resolvi me utilizar disso. Esse negócio não poderia dar certo 
mesmo! (Risos.)

De qualquer forma, eu quero agradecer-lhe, deputado José 
Mentor, a possibilidade de trazer a este ambiente, onde se discu-
te realmente a possibilidade de uma consolidação da legislação 
sobre telecomunicações e radiodifusão, a visão empresarial e no-
tadamente a visão de uma empresa regional. É isso que eu trago 
aqui. A RBS foi convidada para trazer essa visão. Nós queremos 
trazer a nossa opinião sobre esse tema.

Vou ser muito franco, deputado José Mentor, muito sincero, 
porque eu acho que essa é a contribuição que podemos dar a 
esta comissão. 

Evidentemente, do ponto de vista processual, qualquer iniciati-
va de consolidação, especialmente para nós – eu sou advogado –, 
lidadores do Direito, é sempre muito interessante, porque tere-
mos num mesmo compêndio toda a legislação afim, toda a legis-
lação correlata a um mesmo ramo de atividade, desde que exista 
efetivamente, do ponto de vista axiológico, essa correlação. 

Aqui, meu caro deputado Milton Monti, eu vejo um certo ris-
co. É aqui que eu quero começar a dizer algumas preocupações e 
até mesmo algumas verdades. Oscar Wilde disse que dizer verda-
des, às vezes, é complicado; dizer verdades sempre é definitiva-
mente arriscado, mas eu vou dizer verdades, pelo menos aquelas 
em que eu acredito.

Bem, a Constituição Federal – e não há como nós fugirmos 
disso –, lá em 1988, ou pré-88, estabeleceu claramente em seu 
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art. 21, nos incisos XI e XII, a atribuição ou competência da 
União para explorar o serviço de telecomunicações e o serviço 
de radiodifusão. Então, a primeira pergunta que nós temos de 
nos fazer é a seguinte: por que o constituinte não fez isso num 
único inciso? Por que não disse “compete à União explorar, di-
retamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o 
serviço de telecomunicações, de radiodifusão sonora, e de sons e 
imagens”, já que o dispositivo é igual? Por que ele não fez num 
inciso só? Porque efetivamente o constituinte quis tratar as duas 
coisas de forma diferente.

Isso ficou mais claro lá adiante, quando o constituinte tratou 
de fazer uma definição peculiar de comunicação social. 

O Capítulo V do Título VIII da Constituição Federal definiu 
comunicação social com o objetivo de tratar basicamente de 
conteúdo. Lá atrás, na definição do que era telecomunicação e 
radiodifusão, no art. 21, o constituinte tratava de plataforma; 
aqui no Capítulo V, Título VIII, começou a tratar de conteúdo.

Mas – e essas coisas não são tão simples – ao tratar de comu-
nicação social eletrônica, o constituinte colocou nesse Capítulo 
V noções de plataforma. E mais, fez regra sobre plataforma. Que 
plataformas? Três notadamente: rádio, televisão e uma terceira 
hipótese, a que ele chamou de empresas jornalísticas, querendo 
com isso abranger jornais – eu olhava os Anais da Constituinte –, 
revistas e agências de notícias. Era disso que se falava naquela 
época, porque era o que se conhecia e eram essas as plataformas 
pelas quais circulava conteúdo naquela época. 

Imagina, Chico, que fôssemos ver televisão por um negócio 
desse aqui em 1988! 

É uma droga, João de Deus, a gente ser mais velho e ter essa 
barba branca, porque eu estava lá. E eu me lembro qual era a 
preocupação que havia na Constituinte em 1988. Sabe qual era? 
Vocês que não estavam lá. A preocupação que havia em 1988 
era não perder a possibilidade da eleição direta para presidente 
da República. 

Esse era o clima que rondava na Constituinte. Esse é um 
negócio que não passa pela cabeça da gente hoje, mas essa era 
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a preocupação central da Assembleia Nacional Constituinte: 
não haver o retrocesso político.

Então, não podemos hoje imaginar como era a Assembleia 
Nacional Constituinte. Era um negócio diferente. Temos que nos 
transportar para aquela realidade para ver do que se tratava. 

Quando o constituinte tratou do Capítulo V, no tocante à 
comunicação social, ele quis tratar de conteúdo. Ao tratar de 
conteúdo, tratou da única plataforma possível naquele momen-
to no mundo de transitar conteúdo: televisão, rádio e o que ele 
chamou de empresas jornalísticas. 

Pois muito bem. Com isso, recepcionou-se a definição legal 
do serviço de radiodifusão da Lei nº 4.717, de 1962. E aqui um 
parêntese: a coisa mais nova que se tem, do ponto de vista de ra-
diodifusão – e a Vanda esteve aqui hoje e eu sei que tratou exaus-
tivamente desse assunto –, é a Lei nº 4.717; depois, o Decreto-Lei 
nº 236, ambos anteriores ao fenômeno da transmissão via satéli-
te. Quer dizer, ambos baseados numa realidade de que a novela 
era produzida no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o videoteipe 
embarcava de avião e chegava na minha Porto Alegre e, quando 
não havia teto no aeroporto, repetia o capítulo do dia anterior.

A realidade legal da televisão de hoje é essa, baseada nessa re-
alidade fática. E aqui já vou me adiantando, deputado José Men-
tor, é difícil a gente, do ponto de vista empresarial, aceitar que se 
consolide esta legislação. É difícil, mas vamos chegar lá. Eu disse 
que é arriscado falar a verdade, mas vou falar.

Já as telecomunicações tiveram um regramento mais moder-
no. Por quê? Com a reforma constitucional que permitiu a pri-
vatização do sistema Telebrás, já na década de 90, houve uma Lei 
Geral de Telecomunicações mais moderna. Concordo, defasada 
com a tecnologia de hoje. Tão rápido é o desenvolvimento tec-
nológico, mas é mais moderno do que o de radiodifusão. Mas 
existiu. Muito bem. 

O que aconteceu com o passar do tempo? A realidade fática e 
a tecnológica da época da concepção da norma constitucional até 
hoje em vigor, o tratamento regulatório do serviço de telecomu-
nicação e da comunicação social eram absolutamente diferentes 
e inconfundíveis. Isso está claro.
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As atividades eram bem distintas e parecia utopia o cruza-
mento. Lá em 1988, era certo que o serviço de telecomunicações 
tinha um claro destino, absolutamente diferente e inconfundí-
vel da comunicação social. 

Prova disso são as restrições à propriedade das empresas jor-
nalísticas e de radiodifusão, que, depois, não se estendem às 
empresas de telecomunicações. E eu dou um exemplo: por que 
as restrições às empresas jornalísticas não se estendem à indús-
tria gráfica? Se nós olharmos uma empresa, do ponto de vista 
industrial, uma empresa jornalística e uma indústria gráfica, 
elas são absolutamente iguais. Qual é a diferença? O conteúdo 
que produzem.

E por que uma tem restrição contra a propriedade e a outra não 
tem? Em função do conteúdo, e não em função da plataforma.

Quer dizer, essa é a explicação pela qual o Capítulo V do Título 
VIII da Constituição deixou claro que eram pelo conteúdo, e não 
pela plataforma – que foi colocada em 1988, porque era a única 
que havia – todas as restrições que havia e que até hoje perduram.

A tecnologia atropelou a norma. Veio a TV a cabo, a TV di-
gital, a recepção por satélite e a revolução da internet. E a inter-
net coloca o mundo em perplexidade, distribuindo áudio, vídeo, 
texto, rompendo fronteira geográfica, desafiando regra e mode-
lo de negócio. Surge como oportunidade de reinvenção das co-
municações em todas as suas dimensões. Mas cria um problema 
para nós, inexoravelmente um problema real de ferimento de 
morte dos princípios constitucionais irrenunciáveis da igualdade 
e da proporcionalidade. 

E um exemplo disso nós vivemos nesta Casa, nos dois últimos 
meses. E eu vou dar um exemplo claro para V.Sas. Os jornais 
brasileiros, cujas dificuldades não preciso dizer quais são, são 
uma mídia mundialmente em decréscimo de circulação. O Brasil 
ainda é um dos países que sobrevivem bem, mas mundialmen-
te em decréscimo de circulação. Os jornais brasileiros altamente 
regulamentados, como são no Brasil, na última votação da lei 
eleitoral, tiveram mídia desregulamentada, não concedida. 
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Na última lei eleitoral aprovada, os anúncios pagos em jor-
nais tiveram a sua possibilidade reduzida a 10 anúncios por can-
didato por todo o período eleitoral. 

Torpedo é livre, e-mail é livre e é pago. E o princípio constitu-
cional da igualdade, onde é que fica? É disso que estamos falan-
do. É desse tipo de regulação que estamos falando. 

Torpedo até a boca da urna. Que bom! Eu acho que tem que 
abrir tudo. Eu acho que toda proibição – desculpem-me, eu disse 
que iria ser sincero – é hipócrita. Tem que abrir, a comunicação 
tem que ser livre. Que bom comunicar! Que bom para a demo-
cracia! Que bom para a política! A política é o ar da democracia. 
Que bom! Por que proibir? Isso é apenas um exemplo. 

O que nós queremos dizer com isso – e aqui encaminho o en-
cerramento – é que nós temos aqui um desafio, acho, antes de fa-
larmos em consolidação, porque se formos direto à consolidação, 
deputado José Mentor, tenho medo de estarmos consolidando 
embaixo de um mesmo guarda-chuva coisas desiguais. São de-
siguais porque o constituinte as tratou desigualmente. Se V.Exa. 
me perguntar se elas têm de ser desiguais, eu acho que não. Mas, 
então, temos de dar um passo atrás e revisar essas desigualdades. 
Essas desigualdades, João de Deus, são ruins para as teles, são 
ruins para nós, são ruins para todo o mundo, são ruins para o 
país, são ruins para o consumidor, mas elas existem e são princí-
pios. Eu, na qualidade de advogado, aprendi que princípio cons-
titucional não se discute; se cumpre. 

Indiscutivelmente, portal da internet, que faz jornalismo, que 
distribui notícia, que tem manchete, que tem lógica econômi-
ca, é uma empresa jornalística e tem previsão constitucional de 
como deve se comportar. Isso é princípio constitucional. Deve 
ser assim? Não sei. É bom que seja assim? Não sei. Temos de 
unificar? Acho importante que sim, mas é uma realidade e, em 
princípio, não...

O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Sem querer 
interromper, quero apenas lembrar que o tempo já está um pou-
co avançado.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Perfeito.
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Caminhando para o final, acho que temos um desafio: dar um 
passo atrás e chamar a atenção de que, efetivamente, temos um de-
ver de casa a fazer. Antes da consolidação, precisamos trabalhar na 
conceituação deste mundo novo, porque simplesmente consolidar 
algo desigual por natureza e defasado por evidência do próprio 
desenvolvimento da História pode ser, realmente, muito perigoso.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Muito bem.
Gostaríamos de agradecer ao Paulo Tonet pelas palavras, 

ilustrações, orientações e em se dispor a vir aqui para participar 
desta Mesa.

Gostaríamos de chamar agora o Fernando Freitas, diretor de 
Relações Institucionais da Telefônica, pelo tempo de 10 minutos.

Pronunciamento do Sr. Fernando Freitas –  
Diretor de Relações Internacionais da Telefônica

O SR. FERNANDO FREITAS – Muito obrigado.
Boa tarde, deputado Milton Monti, deputado José Mentor, 

companheiros da Mesa, membros da audiência, em nome do 
Grupo Telefônica, na figura do nosso presidente, Antônio Car-
los Valente, a quem represento hoje nesta audiência, agradeço 
a oportunidade de poder participar deste debate. Sem dúvida, 
um debate da maior importância em função da amplitude do 
projeto que está em discussão. Um projeto ambicioso, extre-
mamente relevante, que busca contribuir não só para a conso-
lidação, mas para a modernização, para a harmonização e, até 
entrando um pouco na linha do meu discurso, para a simpli-
ficação da legislação de comunicações e de telecomunicações. 
Acho que é importante entender esses dois vetores tal como 
representado pelo meu colega.

O trabalho de consolidação legislativa é necessário e por ve-
zes inglório. O projeto de lei do deputado Bruno Rodrigues, 
em particular, é talvez ainda mais desafiador pela extensão e 
pela complexidade da legislação que cobre o setor e até pela de-
fasagem temporal, também mencionada anteriormente. Uma 
característica intrínseca desse setor, notadamente nos últimos 
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anos ou nas últimas décadas, é o dinamismo do setor de comu-
nicação e de telecomunicações.

Naturalmente, nós, representantes da Telefônica, não nos co-
locamos aqui em posição de legislador. Não seria o caso, seria 
uma pretensão inapropriada.

A visão que apresentamos ou a que pretendo apresentar é 
empresarial, de como esse trabalho de consolidação impacta a 
atuação empresarial. 

Nesse sentido, a vantagem e a desvantagem de ser o segundo 
a falar, ainda mais seguindo um apresentador tão brilhante, é 
que muitos dos temas que eu havia preparado para apresentar, 
principalmente a conceituação jurídica e constitucional que leva 
a essa discussão, já foram brilhantemente apresentados. Então, 
vou, eventualmente, saltar essa parte.

Na verdade, compartilhamos da visão – acho que é comum – 
de que a Constituição de 1988 não por acaso separou alguns ser-
viços de comunicação, notadamente os de radiodifusão de sons 
e imagens e os de empresas jornalísticas, dos serviços de teleco-
municações. A partir dessa cisão, que já data mais de 20 anos, 
uma série de outros mecanismos legais e infralegais se desenvol-
veu de maneira que essa cisão, hoje, está não só na origem, mas 
é refletida em praticamente todo o arcabouço regulatório que 
governa o setor de telecomunicações e o setor de comunicação.

Além disso, sem repetir o que já foi exposto, a Constituição 
é mais detalhada quando trata não dos temas relacionados aos 
meios ou às plataformas, como foi apresentado, mas dos relacio-
nados ao conteúdo ou à mensagem, destacando princípios tais 
como a finalidade e promoção da cultura, a finalidade informati-
va, a promoção da cultura nacional, a produção independente, o 
regionalismo, enfim, uma série de princípios presentes na Cons-
tituição em relação a como devem ser norteadas as atividades 
relacionadas à comunicação social. 

A Constituição não é tão específica nos temas relacionados a 
telecomunicações. A legislação específica, particularmente a Lei 
Geral, está fundamentada em dois pilares diferentes: o da uni-
versalização e o da competição. Chamo a atenção que são pila-
res que atentam para outros vetores muito mais relacionados a  
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características da indústria de telecomunicações. Eles estão justa-
mente relacionados ao fato de se tratar de uma indústria pesada 
em infraestrutura, pesada em investimentos, sem prejuízo para 
os temas relacionados ao conteúdo. No setor de telecomuni-
cações, os vetores que definem o sucesso, a eficiência, o êxito 
são justamente aqueles relacionados à eficiência operacional, à 
escala, características muito mais concretas do que as relacio-
nadas ao conteúdo.

Saltando alguns pontos e indo ao posicionamento que pode-
mos oferecer, em qualquer trabalho legislativo, principalmente 
o trabalho de consolidação, quando considerado sob a ótica em-
presarial, procuramos buscar três elementos fundamentais para 
nosso setor: primeiro, estabilidade regulatória, que está direta-
mente relacionada à capacidade de atração e realização de in-
vestimentos de grande porte, com prazo de viabilização longo, 
portanto, a estabilidade regulatória está diretamente associada à 
viabilização e à realização desses investimentos; segundo, sim-
plificação do marco legal, além da estabilidade, que está direta-
mente relacionada à eficiência com a qual as empresas conse-
guem atender a todas as determinações a custos baixos, a fim de 
poderem oferecer serviços a preços módicos; terceiro, previsão, 
no marco legal, de um ambiente de flexibilidade, elemento da 
regulamentação absolutamente essencial para a inovação. Essa é 
outra característica do setor de telecomunicações. 

Então, estabilidade está relacionada com investimento; sim-
plicidade está relacionada com eficiência e flexibilidade está re-
lacionada com inovação.

Esse é o paralelo que dá para fazer entre o conteúdo do marco 
legal e o impacto que isso tem no dia a dia das empresas. Nesse 
sentido, é muito importante que esse trabalho de consolidação 
desses dois universos, na legislação, como mencionei, os quais a 
Constituição apresenta de forma complementar, mas separada, 
atente para estes pontos: estabilidade, simplificação, flexibilidade. 

Essa era a contribuição que queria dar. (Palmas.)
O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Muito bem.
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Em nome do deputado José Mentor e em meu nome, gostarí-
amos de agradecer ao Fernando Freitas, diretor de Relações Insti-
tucionais da Telefônica, a sua participação e exposições.

Estamos chamando representantes de rádio e televisão, da Te-
lefônica e depois representantes das TVs e rádios comunitárias. 
Depois, na sequência, vamos repetir nessa mesma ordem.

Convidaria, então, para as suas exposições, o Sr. Paulo Miran-
da, vice-presidente da ABCCOM, pelo tempo de 10 minutos.

Pronunciamento do Sr. Paulo Miranda –  
Vice-Presidente da ABCCOM – Associação Brasileira 
de Canais Comunitários

O SR. PAULO MIRANDA – Boa tarde a todos e a todas!
Agradeço ao deputado José Mentor o convite, ao deputado 

Milton Monti, que está comandando a Mesa, e dou meus para-
béns a todos os que falaram anteriormente, bem como aos de-
mais que estão participando também.

Fiquei pensando: numa mesa com empresários, o que temos 
a ver, nós, as TVs e rádios comunitárias, com esse setor? E aí 
fiquei pensando bastante sobre a minha experiência, os meus 
trabalhos de estudo, desde a indústria de rádio clandestina, aqui 
em Brasília, para que pudéssemos democratizar a comunicação 
na marra, neste país, até as minhas viagens ao Canadá e aos Es-
tados Unidos para conhecer os modelos de TVs comunitárias de 
sociedades capitalistas, em cujos países o poder de Estado de or-
ganização da comunicação é bastante grande e forte. 

Acho que a minha contribuição pode ir um pouco nesse sen-
tido, porque isso é também o que pretendo para o Brasil. Estou 
cansado de TVs comunitárias pobres e capengas. Por exemplo, 
no Brasil, tentamos consolidar na lei, como nos Estados Unidos, 
2% do faturamento bruto de cada empresa de TV a cabo para as 
TVs comunitárias. Então, são TVs comunitárias como indústrias 
realmente de mídia comunitária. 

Não podemos mais pensar no Brasil como um país onde sua 
mídia comunitária é relegada a segundo e terceiro planos. No Ca-
nadá, há um fundo de 79 milhões e 900 mil dólares por ano para 
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as mídias comunitárias canadenses, envolvendo rádios também. 
Lá, há dois modelos, com suas centrais de mídias, centros de cul-
tura, de capacitação, verdadeiras escolas de mídia comunitária, 
nos quais nos baseamos, em colaboração com o parque industrial 
daqueles países, mediante a geração de emprego e renda para co-
municadores populares e profissionais, bem como pessoas que 
querem fazer comunicação esporadicamente, de todas as idades, 
de crianças à terceira idade. 

Uma grande oportunidade neste debate é levarmos a nossa 
visão para as Conferências Estaduais de Comunicação que es-
tão acontecendo. Porque essas conferências terão reflexos na 
Conferência Nacional de Comunicação. A meu ver, o momento 
brasileiro é riquíssimo, na medida em que deixa esse tema da 
comunicação ser colocado claramente na mesa, enfim, para con-
solidação e modernização da nossa legislação. 

Não dá, por exemplo, para consolidarmos as leis das TVs co-
munitárias no projeto do deputado do PSDB de Pernambuco, se 
não me engano, com o qual estamos trabalhando. Por exemplo, a 
Norma 13 da Anatel prejudica as TVs comunitárias, impedindo a 
veiculação institucional de publicidade, embora não queiramos pu-
blicidade mesmo nas TVs comunitárias; enfim, não queremos ven-
der nada, pois essa não é a nossa meta, seguindo os modelos norte-
americano e canadense. Mas o Parque Industrial Comunitário, no 
Brasil, tem grande capacidade de produção. É isso o que queremos.

Para os senhores terem uma ideia, com toda a minha baga-
gem de jornalista que tem que viver lecionando telejornalismo 
ou documentário telejornalístico nas faculdades de jornalismo, 
não posso fazer isso dentro da TV comunitária. Só em Brasí-
lia, 6 mil jovens querem atuar dentro da TV comunitária, mas 
não conseguimos atender esse povo dentro do Distrito Federal. 
E assim ocorre com as demais TVs comunitárias do Brasil, que 
poderiam fazer esse belíssimo trabalho de produção nacional, 
colocando a cara do povo brasileiro na mídia também. Já que 
temos um parque industrial, comercial e empresarial fortíssimo, 
queremos esse outro contrapé da mídia comunitária brasileira, 
das TVs comunitárias, o qual é fortíssimo.

Hoje, é uma balela dizer que a internet é democrática. A in-
ternet não é democrática. Se eu quiser, por exemplo, colocar a 
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TV comunitária, para cada grupo de 500 pessoas, eu tenho que 
pagar 590 reais para que uma empresa me conceda esse espaço 
em tempo real. A TV comunitária, na capital do país, não rece-
be dinheiro dos governos estaduais nem do Distrito Federal há  
12 anos, apesar da militância enorme. 

Desse modo, resta-nos aquela esmola do capitalismo das em-
presas de teles, que é o You Tube. 

O You Tube é uma esmola, porque, se eu faço um vídeo de 
5 giga, para entrar lá é preciso desconfigurar o vídeo completa-
mente e jogá-lo para 100 mega. Quer dizer, recuso-me a colocar 
vídeo meu na Web. Isso, para mim, é esmola do sistema de teles 
brasileiro, de transmissão, no qual V.Exa, na condição de relator 
de um projeto que dispõe sobre a consolidação das leis de comu-
nicação, tem que pensar. Na minha opinião, a parte comercial 
privatizada apenas não vai dar solução para isso. 

Por isso, defendo o fortalecimento da Telebrás para que ela 
possa dar essa banda larga para o povo brasileiro, igualmente 
como ocorre com necessidades básicas como água e luz. E aí tam-
bém penso até na reestatização da Embratel, que não pode ficar 
nas mãos de uma pessoa, por exemplo, do Carlos Slim, no Méxi-
co, que é dono da Claro, da Embratel, da NET, da Murdoch, que 
domina os satélites. 

Que país é esse? Que consolidação de leis é essa que não somos 
proprietários das nossas redes? E não podemos oferecer ao povo bra-
sileiro esse acesso com dignidade, mas apenas a esmola do You Tube?

Então, no meu pouco tempo, e aproveitando esse espaço va-
lioso para nós, gostaríamos de ver essa comunicação brasileira 
fortalecida. 

Quando o deputado fala em Constituição – é até uma preocu-
pação empresarial de o jornalismo ter que seguir a Constituição, 
porque o jornalista profissional tem que estar nas direções das 
redações –, como ficam as empresas internacionais? Vamos dar 
tudo isso de graça para o empresariado internacional? O mercado 
nacional todo de formação, de produção, pode ser exterminado se 
vier uma outra legislação que não pense nisso; senão, esse códi-
go velho de 1962 é até melhor que fique como está. De repente, 
todo mundo vai ficar morrendo de saudades dele se o PL nº 29, 
que acaba com tudo isso, for aprovado.
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Então, fico até com a legislação velha; não quero que nada 
mude, porque pode ficar pior do que o quadro atual de criação de 
um Parque Nacional Industrial Empresarial forte e um Parque In-
dustrial Nacional de Mídia Comunitária também forte. Esse é mais 
ou menos o meu pensamento. Agradeço a todos vocês. (Palmas.)

O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Gostaríamos 
de agradecer ao Sr. Paulo Miranda, vice-presidente da ABCCOM, a 
presença e as exposições.

Vamos solicitar a fala do representante da Abert, Sr. Rodolfo 
Machado, pelo prazo de 10 minutos.

Pronunciamento do Sr. Rodolfo Machado –  
Diretor Jurídico da Abert – Associação Brasileira de 
Rádio e Televisão

O SR. RODOLFO MACHADO – Boa tarde a todos.
Muito obrigado, deputado Milton Monti.
Quero primeiramente parabenizar o deputado José Mentor e 

toda a equipe do grupo de trabalho pela possibilidade de realiza-
ção deste evento, que julgo muito importante para que todos os 
participantes presentes possam apresentar suas posições, dar al-
guma contribuição, fazer alguma reflexão útil, que possa ajudar 
no trabalho da consolidação.

Eu pretendia fazer uma apresentação baseada em algumas 
transparências, porque acho que isso facilitaria bastante a com-
preensão e supriria uma deficiência minha de conseguir ser o 
mais claro possível, mas, como a tecnologia neste caso não quis 
ajudar, vamos tentar levar a exposição sem as transparências.

A Dra. Vanda, pela manhã, destacou muito bem a importância 
dessa consolidação. Sinto que lá na Abert os radiodifusores têm 
alguma dificuldade – falando em “alguma”, estou sendo bastante 
modesto, pois têm dificuldades muito grandes – porque os diplo-
mas legais que regem o setor estão muito esparsos, e isso traz difi-
culdade para um operador. Dra. Vanda, talvez seja melhor para nós 
– digo como advogado –, porque temos mais demanda, mas isso 
traz muita dificuldade para aquela pessoa da ponta, para o radio-
difusor, principalmente para o pequeno radiodifusor. Estamos fa-
lando de 4 mil emissoras de rádio. Não estou falando de emissoras 
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comunitárias, mas sim de emissoras comerciais. São 4 mil emisso-
ras, a grande maioria, cerca de 80% delas, são pequenas empresas, 
inclusive optantes do Simples. São enquadradas como pequenas 
ou microempresas. Estou falando de pessoas que têm dificuldade 
mesmo, porque não têm uma assessoria técnica muito grande, que 
possa dar subsídio. Portanto, é importante, principalmente para 
o pequeno radiodifusor, que esse trabalho seja feito de forma que 
possa propiciar maior facilidade para a busca da legislação. 

Eu também gostaria de avalizar as palavras do Dr. Paulo To-
net. Efetivamente entendemos que essa legislação tem muitos 
problemas. Mas, se hoje for possível apenas fazer a consolidação, 
então se trilhe esse caminho, mas sempre já pensando, sempre 
ressalvando que essa legislação que está posta hoje não é a ideal.

Eu gostaria de fazer um paralelo entre a radiodifusão e as te-
lecomunicações, para afirmar de forma bastante explícita que é 
importante fazer essa diferenciação, o que também já foi exposto 
na parte da manhã. O Dr. Marcelo Bechara e a Dra. Vanda tam-
bém expuseram de forma muito melhor do que eu poderia fazer, 
mas é basilar que, a partir da Constituição de 1988, a radiodifu-
são passou a estar separada das telecomunicações.

No art. 22, inciso IV, isso fica mais evidente: compete à União 
legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e 
radiodifusão. Como todos sabemos, o legislador não põe pala-
vras desnecessárias nos diplomas legais. Se as palavras estão lá, é 
porque elas têm uma razão de ser; e se elas estão diferenciadas, é 
porque há uma diferenciação que deve ser observada. 

Como estamos aqui tratando de uma consolidação, mas já 
vendo o que pode ser feito para o futuro, é importante que esta 
seja uma premissa básica, uma premissa que seja mantida: radio-
difusão é diferente de telecomunicações, pelo menos enquanto 
estiver assim na Constituição Federal.

O Dr. Paulo Tonet já asseverou que a radiodifusão está con-
templada como comunicação social, porque a Constituição re-
servou todo o Capítulo V, dos arts. 220 a 224, à comunicação 
social, que é basicamente rádio, televisão, jornal e revista.

Vou tentar agora fazer um paralelo pontual de algumas di-
ferenciações, para tentar justificar o porquê dessa necessidade 
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de haver essa distinção entre o serviço de radiodifusão e o de 
telecomunicações.

Basicamente, o primeiro ponto é que a radiodifusão é de  
1 para “n”, ou seja, um transmissor para vários receptores. Esses 
receptores são normalmente indefinidos ou indeterminados. Não 
há como identificar, com precisão, na hora da emissão, quem está 
recebendo aquilo. Já as telecomunicações, ao contrário, são de  
1 para 1, de um transmissor para um receptor. Esse é um princípio 
técnico de distinção da radiodifusão para as telecomunicações. 

A radiodifusão compreende diversas atividades, seja empaco-
tamento, seja produção, seja criação, seja até disponibilização do 
conteúdo, enquanto telecomunicações é basicamente um servi-
ço de transporte. Ela é transporte de sinal, transporte de conteú-
do, não é conteúdo.

A radiodifusão, como todos sabemos, é aberta, gratuita e li-
vremente recebida pelo público em geral. Telecomunicações, ao 
contrário, normalmente tem acesso restrito e pode ser remune-
rada – agora não me lembro de nenhum serviço de telecomuni-
cações que seja gratuito. Há sempre alguém que está pagando, e 
fica possivelmente restrito a assinaturas.

Na radiodifusão, há ouvinte ou telespectador; nas telecomu-
nicações, há assinantes.

A radiodifusão busca integração nacional. A radiodifusão, 
como foi criada no país, tem capacidade e capilaridade muito 
grandes. Pelo sistema desenvolvido no setor de radiodifusão, 
ela busca essa integração muito forte do país, enquanto as tele-
comunicações não têm essa identidade: normalmente não têm 
qualquer compromisso federativo, sendo muito mais trabalha-
das no critério panregional do que de nações propriamente dito.

A radiodifusão busca a produção da cultura nacional e regional. 
Isso está posto na Constituição, e é inclusive a valorização do que 
temos, a nossa língua, a cultura nacional, a identidade nacional. 

E há uma série de outras obrigações, como já se disse: trans-
missão de propaganda partidária e propaganda eleitoral, das redes 
obrigatórias convocadas pelas autoridades competentes e até mes-
mo, no rádio, d’A Voz do Brasil.



ação
 parlam

en
tar

109
 Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis

A finalidade da radiodifusão é promover educação, informa-
ção, cultura e entretenimento. E estou falando da radiodifusão 
em geral. Existe até a parte segmentada das rádios e TVs educa-
tivas, que devem destinar a totalidade das suas programações a 
finalidades educativas. Já nas telecomunicações, a finalidade é o 
simples transporte de conteúdo.

A radiodifusão tem uma regulamentação bastante definida 
e com responsabilidade muito bem explicitada. Há responsabi-
lidade editorial; toda alteração que for feita numa empresa de 
radiodifusão tem que ser ou previamente autorizada pelo Minis-
tério das Comunicações, ou informada a posteriori, mas sempre é 
necessário fazer esse tipo de procedimento.

A propriedade da radiodifusão está nas mãos de brasileiros na-
tos ou naturalizados. Opera mediante concessão ou permissão – a 
autorização normalmente vai apenas para serviços não princi-
pais, para os serviços auxiliares ou ancilares. Já as telecomunica-
ções têm uma regulamentação muito mais atrelada aos meios do 
que ao conteúdo, e têm diversos tipos de regulamentos, muito 
mais modernos e muito mais fáceis de serem alterados. Os ser-
viços de telecomunicações operam mediante autorização, que é 
um conceito jurídico muito mais flexível do que o da radiodifu-
são, a que normalmente se dá permissão ou concessão.

A radiodifusão tem como principal objetivo a disseminação 
de informações, o acesso democrático a elas. O serviço de te-
lecomunicações, não: é a concentração de informações. E tem 
alta dependência do capital e de escala, para que o serviço seja 
colocado em operação.

A radiodifusão, conforme já destaquei, engloba uma série de ati-
vidades que vão de produção, seleção, organização, empacotamen-
to, programação e abastecimento ou suprimento de conteúdos. As 
telecomunicações – volto a frisar, pois isto é importante – são mero 
transporte de sinais. É um serviço complementar, apenas trans-
porte desse conteúdo.

A radiodifusão se baseia em canais locais. Isso é muito impor-
tante, porque cada localidade se vê contemplada naquele ser-
viço. Estamos falando de pequenas rádios, pequenas televisões 
contempladas. Os municípios que têm essas outorgas se veem 
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ou se ouvem nelas. Já as telecomunicações, ao contrário, têm 
pluralidade de canais e, como já falei, normalmente têm proje-
tos panregionais.

A radiodifusão tem como única fonte de sustento o comercial, 
a propaganda ou a publicidade veiculada nos seus intervalos co-
merciais. Há, portanto, uma limitação temporal. Infelizmente, o 
dia tem 24 horas e só se pode veicular, no máximo, 25% de pu-
blicidade. Não há como aumentar extraordinariamente as recei-
tas, a não ser quando há uma valorização do espaço publicitário. 
As telecomunicações, ao contrário, dependem basicamente da 
massa de assinantes, que pode ser sempre acrescida. 

A radiodifusão tem milhares de proprietários neste país – 
embora tenha sido dito pelo deputado Fernando Ferro, se não 
me engano, que uma pequena parcela de famílias no Brasil 
controla a radiodifusão. Ouso discordar. Digo que são milhares 
de proprietários e pequenos empresários que normalmente es-
tão no comando dessas emissoras. Inclusive os limites de pro-
priedade são muito rígidos, que não são violados. Se porventu-
ra fossem, seria muito fácil reverter isso: bastaria que a União 
ingressasse com uma ação objetivando a cassação de determi-
nadas concessões. As telecomunicações são concentradas, em 
grande escala, na mão de poucos donos, até porque o serviço 
precisa ter escala. 

Para terminar, afirmo que a radiodifusão usa apenas o espec-
tro radioelétrico para funcionar; já as telecomunicações utili-
zam, além do espectro radioelétrico, meios físicos. 

Essas são as principais distinções que eu gostaria de levantar 
entre radiodifusão e telecomunicações.

 Mais uma vez parabenizo a comissão pela iniciativa de procu-
rar aperfeiçoar o arcabouço legal que nos rege. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Eu gostaria 

de agradecer ao Dr. Rodolfo Machado Moura, diretor jurídico da 
Abert, a participação e a presença.

Passo a palavra ao Dr. João de Deus, diretor de Planejamento 
Executivo da Oi, pelo prazo de 10 minutos.
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Pronunciamento do Sr. João de Deus  
Pinheiro de Macedo –  
Diretor de Planejamento Executivo da Oi

O SR. JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO – Obrigado, 
deputado.

Senhoras e senhores, quero inicialmente agradecer ao meu 
caro Paulo Tonet a referência à nossa idade comum. Imagino que 
seja comum, devido ao cabelo branco. 

Isso me fez lembrar que vivenciar muito tempo o mesmo setor 
traz referências, como S.Sa. falou, das origens, das questões que 
estamos discutindo hoje. Por isso, lembrei-me de um deputado fa-
moso da Bahia, muito querido por todos, Fernando Santana. Por 
acaso, isso tem a ver com este encontro, porque ele foi o relator do 
Código Brasileiro de Telecomunicações, a Lei nº 4.117, no gover-
no Jango, em 1962, quando o Congresso aprovou a primeira lei. 

No começo da minha carreira, eu o conheci. A certa altura, 
ele me contou alguns detalhes do contexto em que o código 
foi aprovado. O código previa duas categorias de serviços, o que 
hoje chamamos de telecomunicações e também o que chama-
mos de radiodifusão. Não sei exatamente qual era a denomi-
nação que eles tinham quando foram consolidados na origem.  
Há, contudo, um aspecto que eu queria destacar: Fernando San-
tana me relatou qual foi o contexto em que a radiodifusão foi 
implementada no Brasil. 

Essas questões todas que falamos – capital nacional, capital es-
trangeiro, comunicação de massa, proteção de conteúdo, prote-
ção disso e daquilo – têm origem traumática para a humanidade. 
As comunicações, na Segunda Guerra Mundial, eram instrumen-
tos de propaganda psicológica de guerra. A rádio, especialmente, 
era usada tanto pelos nazistas – por Goebbels, por Hitler – quan-
to pela contraofensiva, num contexto de guerra psicológica. Isso 
marcou muito. Era o conceito do deputado. 

Quando ele fez a consolidação no Brasil, o mundo não estava 
mais na guerra quente, mas na guerra fria. Estávamos naquele 
momento em que o mundo se dividia entre duas grandes po-
tências, que procuravam influenciar ideologicamente. Havia a 
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guerra psicológica e ideológica. Cada potência queria influenciar 
metade do mundo, ou mais da metade. Ele contou o desafio que 
teve no Brasil, já que era um deputado comunista e rechaçava os 
americanos, para defender a ideologia comunista. Contudo, ao 
mesmo tempo, ele defendia o Brasil, porque era um dos maiores 
patriotas que conheci em minha vida. Negociou com o governo 
e com o Congresso essa fórmula de preservar espaço na radio-
difusão brasileira para o empresário brasileiro. Ele fincou esse 
marco lá. Achava que aquilo seria o espaço do limite das con-
cepções ideológicas que ele comungava com o espírito patriota, 
democrático e nacional que ele tinha.

Acho que, se observarmos a grande figura da radiodifusão 
do Brasil, ele tinha razão, porque o empresário brasileiro cons-
truiu no Brasil uma das mais pujantes e vicejantes indústrias de 
radiodifusão de todo o mundo. A própria penetração, a quali-
dade técnica, a presença internacional são testemunhas disso.  
Mas esse contexto de guerra quente ou guerra ideológica per-
meou os fundamentos do que estamos discutindo hoje. 

Fica difícil pegar o Código Brasileiro, que foi altamente mo-
dificado, e tentar consolidá-lo – é uma das dificuldades – num 
mundo completamente diferente daquele em que o código foi 
criado. Talvez devêssemos passar a régua e começar a discutir do 
zero o que seria a norma mais adequada para um mundo comple-
tamente aberto, um mundo em que a ideologia mais presente é a 
de evitar a guerra, a da comunidade internacional, da igualdade 
entre as pessoas e os povos. É preciso repensar isso nesse plano. 

Ainda quanto à idade, Dr. Tonet, vou pedir-lhe permissão 
para, em vez de citar Oscar Wilde, referir-me às nossas avós, que 
diziam que é melhor ficar vermelho um minuto do que amarelo 
o resto do tempo. Vou ficar vermelho um minuto e tentar co-
mentar alguns pontos, em contraponto ao que foi apresentado, 
como uma contribuição ao projeto de lei de consolidação.

Quanto aos contrapontos, julgo-me no dever de contestar 
este ponto que o mestre Tonet apresentou: um portal de internet 
poderia ser enquadrado como empresa jornalística, em respeito 
ao art. 222 da Constituição. 
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O que vejo na internet, que todos nós usamos, é que ela pode 
ser vista como instituição de ensino. Quem quiser aprender con-
segue formação acadêmica, formação técnica, formação em lín-
guas. É uma instituição de ensino. Se alguém quiser categorizar a 
internet como uma instituição de ensino, com as leis que caibam 
para uma instituição de ensino, não vai ter espaço para falar isso. 
Contudo, a internet é também um parque de diversões, uma sala 
de espetáculos. Quem quiser ver espetáculos, ver música, ver isso, 
ver aquilo, pode ver lá. Para quem quer um cassino, a internet 
é cassino também. As regras do cassino podem ser aplicadas na 
internet. Quem quiser que a internet seja uma biblioteca, ela tam-
bém é. Quem quiser que ela seja muitas outras coisas, a internet é.

E tem um pouco de jornalismo também, mas acho que é um 
pouco de exagero dizer que a internet, que é mil coisas, é só uma 
coisa, que ela é uma empresa jornalística. 

Não sei se dizer que a internet é tudo o que ela é e aplicar para 
a internet todas as regras que valem para os conceitos tradicionais 
de todos os empreendimentos da natureza humana, não sei se 
isso ainda viabiliza a internet ou se mata a internet, o que nin-
guém quer. Deixo essa reflexão para os presentes. 

Vou referir-me ao comentário do nosso representante da 
ABCCOM de que seria conveniente restaurar a Telebrás, for-
talecer a Telebrás, para que ela ofertasse banda larga. Também 
a idade força-me a dizer que fui da Telebrás durante 27 anos.  
Vi esta dificuldade: um sistema muito bem montado, com todos 
os bons propósitos, toda a boa gestão que os militares fizeram 
na Telebrás não foi capaz de romper a dificuldade que o Estado 
tem de realizar investimentos. 

A Telebrás perdeu a credibilidade da opinião pública ao final 
da sua vida porque não conseguiu oferecer telefone para a neces-
sidade mais básica de comunicação da sociedade. Não foi capaz 
de fazê-lo. É que a empresa estatal no Brasil e as empresas públi-
cas, dado todo o contexto legal do relatório, têm uma dificuldade 
imensa de acompanhar a dinâmica das necessidades do mercado. 
Portanto, julgo pouco provável que uma Telebrás seja capaz de 
ofertar banda larga à altura das necessidades da população.
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E quanto a investidores internacionais, acho que temos que 
fazer uma concessão ao papel importante que todos os inves-
timentos internacionais têm na criação de riqueza no Brasil.  
O sujeito sai do México, da Espanha, sai de onde for e traz re-
cursos, traz o risco empresarial. Chega aqui, contrata brasileiros, 
contrata fornecedores brasileiros, presta serviço à população, 
gera riqueza para a população. Não vejo o que há de mau nisso, 
desde que o ambiente também seja aberto para os brasileiros, 
como é o setor de telecomunicações. 

O Sr. Rodolfo Machado, da Abert, comentou que o setor de 
telecomunicações é concentrado. Ele é concentrado, sim, por 
uma necessidade de capital, porque ele exige capital intensivo. 
Ele exige dos setores mais movimento de capital para investir a 
longo prazo. Os retornos, quando ocorrem, se ocorrem, quase 
nunca ocorrem no curto prazo. Ainda assim, é um segmento 
aberto, e há centenas e milhares de outorgas em aberto para 
telecomunicações.

A grande diferença no setor de radiodifusão é que as outorgas 
são limitadas. E se elas fossem limitadas apenas por uma questão 
de limitação natural do espectro radioelétrico, os meios escassos 
de telecomunicações, até daria para entender, mas talvez se de-
vesse explorar o limite, as possibilidades de outorgas, para que a 
lei de atividade empresarial pudesse vicejar mais e mais também 
no setor de radiodifusão.

Isso está pendente no setor de TV por assinatura. Uma lei de-
fasada, a Lei do Cabo, de 1995, limitou outorgas nas cidades para 
duas, três, quatro outorgas de TV por assinatura. E isso fazia sen-
tido, porque havia o monopólio estatal e era preciso preservar o 
investimento estatal. A lei tinha cuidado com a saúde financeira 
do empresário, quer dizer, havia o pressuposto de que o empre-
sário não é capaz de enfrentar um risco de empreendimento. 

A moderna Lei Geral de Telecomunicações aboliu essa figura 
de outorgas limitadas para meios ilimitados. A atividade empresa-
rial é livre, e o empresário privado investe ou não investe, aporta 
ou não aporta, corre o risco ou não corre o risco. Não é o Estado 
que vai cuidar que o empresário corra o risco ou não. Quanto 
mais, melhor. Na Lei Geral, isso está completamente aberto para 
a iniciativa empresarial. E ela está presente em muitos segmentos, 
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especialmente naqueles nichos mais rentáveis, onde se pegam as 
áreas de maior concentração da classe A e da área comercial, onde 
há dezenas de provedores e prestadores de serviço Telecom.

Eu não quero consumir o tempo todo, deputado, sem dar a 
contribuição, finalmente, para o projeto de consolidação em si. 

Partimos do pressuposto de que o que separa as nações desen-
volvidas das outras – não sou eu quem está falando isto, é um 
prêmio Nobel –, a grande diferença não são as pessoas, não são 
os recursos naturais, não é a história. Isso tudo tem lá a sua in-
fluência. E não é a geografia. O principal fator que separa o joio 
do trigo, os ricos dos outros, é que nos países de Primeiro Mundo 
hoje eles preservaram o princípio de estabilidade do marco legal e 
regulatório, da previsibilidade que o marco legal apresenta para o 
investimento privado. Quando movimenta 1 milhão, 2 milhões, 
100 milhões ou 1 bilhão, o empresário precisa enxergar o horizon-
te do que vai acontecer com o seu negócio ao longo do tempo. Se 
ele não enxerga, ele fica medroso e procura outros caminhos para 
exercer sua atividade, não o empreendimento de risco.

Com base nessa referência, o nosso conceito de consolidação – 
isto eu não preciso reforçar, porque estou rezando a missa para um 
conjunto de padres – diz que a consolidação precisa preservar as 
matérias de mérito; analisar a questão da oportunidade da conso-
lidação, e preservar as questões de mérito.

Quanto à questão da oportunidade, comungo das palavras 
tanto do representante da Abert quanto do da RBS: a radiodi-
fusão e as telecomunicações são animais que estão em estágios 
completamente diferentes. 

Contudo, no setor específico de telecomunicações, em que 
militamos, temos em andamento leis importantes, que agrega-
rão valor ao ambiente de telecomunicações, como a Lei do Fun-
do de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), 
que já está em fase terminativa; como a Lei de TV por Assinatura, 
que também está numa fase bastante avançada. 

Portanto, se a consolidação ocorresse hoje, daqui a um ano 
seria necessário consolidar de novo. É preciso sincronizar a 
consolidação com o estágio de mutação que um ambiente de 
telecomunicações está por sofrer nessas duas leis que estão em 
estágio bastante avançado. Digo isso quanto à oportunidade.
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Não faço nenhum comentário, pois não sei avaliar, não sou 
do setor de radiodifusão, sobre se haveria a oportunidade de 
consolidar a legislação do setor de radiodifusão, por exemplo, 
de comunicação de massa. Prefiro não opinar sobre isso, por não 
conhecer em profundidade esse tema.

Quanto ao mérito da consolidação, quero só alertar esta co-
missão sobre isto: o projeto que está colocado na pauta tem 
quatro questões que precisam ser endereçadas. A primeira é o 
retorno ao texto das leis originais, as quais aparentaram para o 
autor do projeto como desimportantes. Contudo, por exemplo, 
ao suprimirem três artigos das disposições transitórias da LGT, os 
arts. 207, 209 e 212, a consolidação traria grandes mudanças no 
ambiente legal. Não é uma simples consolidação. 

Por exemplo, o art. 207 assegura que a concessionária do STFC 
possa prestar o serviço de transmissão de dados. Sendo isso aboli-
do, conforme pretende o projeto colocado em pauta, cria-se uma 
situação de vácuo e de insegurança regulatória legal. 

O art. 209 autoriza transferência de consolidações para se 
compatibilizarem áreas de atuação. Isso também tem graves 
consequências. 

O art. 212 transfere para a Anatel a competência de regular a 
TV por assinatura. Caso se elimine essa competência, surgirá o 
vácuo regulatório. Quem vai regular a TV por assinatura enquan-
to o PL nº 29 não entrar em vigor? À Anatel está atribuída essa 
função no art. 212, que está omitido no projeto em curso.

Um segundo aspecto é atualizar o projeto com modificações 
que já foram feitas. Há artigo, como um da Lei Geral, por exem-
plo, que previa para ex-dirigente de agência um ano de carência. 
Esse artigo foi modificado por uma lei nova, a Lei nº 9.986, de 
2000, que modificou esse prazo para quatro meses. O texto está 
contendo o prazo original de um ano da LGT.

Há uma terceira categoria, que é adequar as transcrições. Este 
é um dos problemas mais graves, porque a Lei do Cabo prevê 
restrições à concessionária estatal, porque foi feita para aquele 
contexto estatal, para que a concessionária Telebrás estatal de 
telecomunicações explorasse a TV a cabo, porque o mercado es-
tava se abrindo para o investidor privado.
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O PL nº 29, que está em andamento, recupera essa atualiza-
ção, mas o projeto de lei colocado em pauta muda o conceito 
de limitações à então concessionária estatal para limitações às 
prestadoras de telecomunicações em geral. Isso significaria que 
nem as atuais prestadoras de telecomunicações e TV a cabo te-
riam permissão para continuar prestando TV a cabo. Essa é uma 
impropriedade que precisa ser extirpada com presteza.

Finalmente, a quarta categoria é a questão dos agrupamentos. 
A TV a cabo está colocada na categoria de comunicação de mas-
sa, de radiodifusão, mas ela não é. A própria Lei do Cabo diz, no 
seu art. 2º, que é serviço de telecomunicações. Seria necessário 
que estivesse no capítulo de cá, na categoria de cá; em vez de 
estar no lado amarelo, teria de estar no lado verde. 

Essas adequações são as contribuições que gostaríamos de dar. 
Agradeço a oportunidade. (Palmas.) 
O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Agradece-

mos a presença e a participação ao Sr. João de Deus, que repre-
senta a Oi. 

Vamos passar a palavra para o último expositor, o Sr. Josué 
Franco Lopes, que falará em nome da Abraço, pelo prazo de 10 
minutos.

Pronunciamento do Sr. Josué Franco Lopes –  
Coordenador de Comunicações da Abraço – 
Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária

O SR. JOSUÉ FRANCO LOPES – Boa tarde a todos. 
Cumprimento o deputado Milton Monti e parabenizo o depu-

tado José Mentor pela importante iniciativa. 
Estamos neste debate para trazer a posição do setor de radio-

difusão comunitária sobre a consolidação das leis de comunica-
ção, considerando que as rádios comunitárias são empresas co-
munitárias que têm relação direta com a sociedade civil. 

Entendo que nesse processo temos uma visão muito próxima 
da que o conjunto das entidades que representam a sociedade 
civil traz ao debate, mas gostaria de me ater ao tema da radiodi-
fusão em geral. 
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Lembro que estamos no processo da Conferência Nacional de Co-
municação, que para nós é um espaço muito importante a ser valori-
zado, pois pela primeira vez oportunizará à sociedade civil brasileira 
discutir as políticas de comunicação do país e subsidiar o Congresso 
Nacional para a construção de um novo marco regulatório, princi-
palmente considerando o processo de convergência tecnológica. 

Nós, do movimento de radiodifusão comunitária, entendemos 
que a Constituição Federal tem muitos aspectos importantes e al-
guns negativos, mas que a sua regulamentação avançaria muito 
no processo de garantia da comunicação como interesse público, 
como um direito humano. A própria natureza da comunicação, 
segundo a Constituição, é pública, embora seja prestada a partir 
da complementaridade dos sistemas – que também, infelizmente, 
não está regulamentada. 

Segundo a Constituição, o serviço de comunicação tem que 
ser executado pelos sistemas privado, estatal e público. Defende-
mos que cada um dos sistemas deveria ter pelo menos um terço 
dos canais, principalmente no sinal aberto, em que o acesso é 
bem maior, até para permitir a universalização do acesso a todos 
os serviços. Isso não acontece, pois seria necessária a regulamen-
tação desse dispositivo constitucional. 

Sem dúvida, o processo de digitalização seria uma das formas 
que poderiam permitir, principalmente com a utilização da mul-
tiprogramação, que os canais públicos estatais tenham espaço 
principalmente no sinal aberto. 

Acho que esse é um bom debate, que também será realizado 
na Conferência Nacional de Comunicação e poderá subsidiar a 
discussão da multiprogramação, da possibilidade do fortaleci-
mento do sistema público e também do sistema estatal, conside-
rando como públicas as TVs e as rádios comunitárias. 

Também defendemos que a digitalização do rádio permita às 
rádios comunitárias terem mais canais disponibilizados para que 
esse serviço seja mais bem utilizado. 

Uma das questões importantes que queremos trazer para este 
debate é a liberdade de expressão. Vejo uma diferença muito 
grande em relação à internet, que de certo modo permite que 
cada cidadão seja não só receptor mas também emissor. Isso ga-
rante que o negro, o excluído, qualquer cidadão possa manifes-
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tar-se. Em relação à radiodifusão privada, infelizmente ela não 
é propriedade do concessionário, que apenas presta um serviço. 
Por isso, defendemos que tem que estar regulamentado e subme-
tido ao controle da sociedade. Esse serviço tem que garantir que 
as diferentes visões sobre os fatos que acontecem na sociedade 
sejam manifestados. 

Por isso, achamos de extrema importância que a conferência 
e o Congresso Nacional possam discutir mecanismos para que a 
sociedade possa regular e discutir. Defendemos a própria reinsta-
lação, digamos, do Conselho de Comunicação Social do Senado, 
importante órgão que está desativado há mais de dois anos. Sem 
dúvida, também é um espaço para discutirmos essas questões. 

Para nós, das rádios comunitárias, é impossível que nos con-
tentemos que, com a consolidação das leis – considerando que 
o sistema comunitário é um verdadeiro sistema público –, que 
prevê mecanismos de participação da sociedade, que esse serviço 
não possa ser acessado por todos, que não haja a universalidade 
do acesso, seja pela potência, que é muito limitada, seja pela fal-
ta de capacidade de financiamento do serviço. 

As rádios comunitárias têm que sobreviver, têm que ter sus-
tentabilidade, têm que ter condições de produzir uma progra-
mação de qualidade. Elas têm que pagar a luz, o telefone. In-
felizmente, muitas vezes vemos que o setor empresarial tem se 
manifestado como se as rádios comunitárias pudessem viver 
apenas do alternativismo, o que é impossível. Defendemos a ra-
diodifusão comunitária como um sistema que deve ser fortaleci-
do, deve prestar um serviço específico para a sociedade e tem que 
ter essas condições básicas. 

Além disso, precisamos rediscutir também a possibilidade de 
fazer rede. Sem dúvida, as rádios têm um papel local, de contribuir 
para o desenvolvimento local, para que as comunidades possam 
comunicar-se, mas também precisamos permitir que o Brasil pos-
sa se conhecer. Infelizmente, os grandes meios de comunicação, 
na sua forma verticalizada, não permitem, pela forma como são 
construídas as grandes redes de comunicação, que a diversidade 
do Brasil possa se conhecer. Queremos que uma cidade do interior 
do Rio Grande do Sul possa ouvir uma cidade do interior do Ama-
pá ou do Amazonas. E isso só é possível por meio de uma rede de 
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rádios comunitárias de que a sociedade seja gestora e participe na 
sua diversidade. 

Portanto, temos que avançar na construção de um marco le-
gal para a radiodifusão comunitária, assim como achamos fun-
damental que as TVs comunitárias, que prestam serviço extrema-
mente importante, sejam acessadas por todos os telespectadores, 
pela grande maioria da população que não tem acesso à TV a 
cabo. A radiodifusão comunitária é um serviço público e permite 
que a diversidade existente na sociedade possa manifestar-se.

Muito obrigado. (Palmas.) 

Encerramento

O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Agradece-
mos a participação ao Sr. Josué Franco Lopes, representante da 
Abraço.

Mais uma vez, em nome do deputado José Mentor, coordena-
dor deste grupo de trabalho, e em meu nome, queremos agrade-
cer a presença aos senhores expositores, que vieram abrilhantar 
esta nossa reunião. 

Agradecemos a todos os demais participantes a presença.
Vou passar a palavra ao nosso coordenador, para suas conside-

rações finais.
Comunico que o nosso palestrante Sr. João de Deus pede li-

cença porque tem voo logo mais. Mais uma vez agradeço a par-
ticipação de S.Sa.

O SR. COORDENADOR (Deputado José Mentor) – Vou ser 
muito breve. Farei, na realidade, um pequeno comentário.

Eu disse pela manhã que a consolidação não traz nenhum 
tom inovador. As críticas que ouvi vão ser consideradas, eviden-
temente, para analisarmos mais profundamente o projeto que 
está sendo apresentado. 

A consolidação quer – esta é a contribuição que registro – 
estabelecer, de maneira mais simples, mais sistematizada, mais 
organizada, qual é o direito positivo que existe hoje. Consoli-
dar não é consolidar o que existe hoje, neste sentido político da 
palavra consolidar, mas no sentido técnico. É para dizer o que 
existe hoje, nada mais que isso.
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Fazer isto é dar as condições para que cada um de nós possa 
propor o que tem de ser mudado, o que tem de ser aperfeiçoado, 
de acordo com a visão de cada segmento, de cada pessoa, de cada 
natureza ideológica e da visão que tem da comunicação, e assim 
por diante. Esse é o ponto básico.

Acho oportuno consolidar, porque existem várias leis esparsas 
que causam confusão, que causam interpretação, que causam 
dúvidas. Podemos fazer esse trabalho, limpar a área. Vamos dis-
cutir o que vai ser internet, quais serão as novas plataformas, o 
que vamos fazer, o que não vamos fazer e como deve ser a rela-
ção da radiodifusão com a telefonia, e assim por diante. Penso 
que essa é a questão básica da consolidação.

Por último, quero realmente registrar o agradecimento nosso 
à equipe do grupo de trabalho para a consolidação das leis e 
àqueles que nos ajudaram: além dos palestrantes, contamos com 
a ajuda da Abert e da Aesp para a organização do evento. 

Quero agradecer a todos, especialmente ao deputado Milton 
Monti, que coordenou brilhantemente esta última Mesa. 

Este foi um seminário de alto nível, que contribuiu muito 
para o nosso relatório.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. MODERADOR (Deputado Milton Monti) – Está encer-

rada a reunião.
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