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Resumo 

 

A TV aberta brasileira chega atualmente a 97% dos lares e ainda exerce expressiva 

influência sobre a sociedade. No decorrer dos anos, entretanto, não houve a adoção de 

políticas públicas comunicacionais que garantissem, de forma efetiva, a participação do 

cidadão nesse processo. Neste cenário de predomínio do modelo de exploração comercial 

das emissoras, entidades da sociedade civil voltadas para a democratização da comunicação 

têm se mobilizado para exigir a atualização da legislação da radiodifusão e propuseram um 

projeto de lei da Mídia Democrática. Diante das discussões recentes acerca da necessidade 

de um novo marco regulatório para as comunicações, o presente artigo objetiva discutir o 

tema com base no capítulo da Comunicação existente na Constituição de 1988. 
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Introdução 

 

A televisão brasileira tem como característica principal a preponderância do sistema 

comercial. O modelo de radiodifusão no país se baseou, desde os primórdios, na exploração 

comercial privada de concessões outorgadas pelo Estado. Durante mais de 60 anos, esse 

modelo se consolidou e atualmente é expresso por um número reduzido de emissoras 

concessionárias, responsáveis pela cobertura da maior parte do país. 

Seguindo os ditames dos índices de audiência, as emissoras adiaram quaisquer 

tentativas dos movimentos sociais para garantir maior participação social na definição de 

políticas públicas para o setor.  

Desde o cenário de redemocratização do país, após 21 anos de período militar, esse 

embate com os radiodifusores tem ocorrido: nos trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987/1988; na 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) em 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professor do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium/UniSALESIANO, e-mail: 

henriquejornalista@hotmail.com. 
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2009; e mais recentemente com o projeto de lei da Mídia Democrática e a reivindicação de 

um novo marco regulatório para as comunicações. 

O tema é polêmico e o que se observa é que a estrutura de comunicação que se 

desenhou em território nacional não confere ao cidadão o direito pleno à comunicação. 

Esses aspectos são expressos pela concentração midiática, que acarreta a falta de 

pluralidade de opiniões e de diversidade cultural; a ausência de participação da sociedade 

na definição de políticas públicas para o setor e a inexistência de canais e mecanismos de 

participação do cidadão em assuntos ligados à produção e programação dos canais. 

O debate atual conduzido pelo FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação) lança luz sobre a importância da atualização do marco regulatório diante de 

um cenário de convergência tecnológica, que por sua vez requer a inclusão de novos atores 

nesse processo.  

 

A presença da TV aberta no Brasil e o debate sobre um novo marco regulatório 

 

Historicamente, a primeira transmissão da TV aberta brasileira ocorreu em 18 de 

setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi por iniciativa do empresário Assis 

Chateaubriand, proprietário do Grupo Diários Associados (MATTOS, 2008). Naquele 

período, em decorrência das limitações infraestruturais e econômicas, a transmissão só pôde 

ser acompanhada por duzentos aparelhos receptores. 

De acordo com Jambeiro (2008), o sistema comercial é conceituado como um dos 

modelos de exploração de TV que busca oferecer conteúdos ao público com base em 

pesquisas de preferência, mercado e audiência. Em território nacional, este sistema 

predomina sobre os modelos não-comerciais3. 

Desde a sua chegada aos lares, a TV aberta tem contribuído, ao lado de outras 

indústrias midiáticas, para modificar as relações familiares e comunitárias. Recente 

pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo revelou que, apesar da expansão do 

acesso à internet no país, a TV aberta continua com níveis elevados de audiência.  

O levantamento mostra que 82% da população têm o hábito de assistir TV 

diariamente. O veículo também é a principal fonte para se informar sobre os fatos da cidade 

                                                 
3 Jambeiro explica a existência de três principais modelos de exploração da televisão no mundo. Além do comercial, 

existem os sistemas estatal e public service. No primeiro caso, o suporte econômico é dado pelo Estado. Já o segundo, 

disseminado principalmente na Europa Ocidental, teria como mote “educar, entreter, informar”, baseando-se na crença de 

que o rádio e a televisão devem educar, informar e moldar a população, de acordo com os mais altos padrões culturais e 

ideológicos da sociedade. 
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(76,1%) e do mundo (88,8%). No que se refere à regulamentação da mídia, o estudo 

apontou que a maioria da população é favorável que haja mais regras para a programação 

veiculada na TV (71%)4. 

Os dados também mostraram que sete em cada dez brasileiros não sabem que as 

emissoras de TV aberta são concessões públicas e cerca de metade da população sabe que 

existem regras para definir o que passa na TV (52%). 

A pesquisa reflete como a televisão ainda serve como principal referencial cultural 

para milhões de pessoas, em sua maioria desprovida de acesso a outras fontes de 

informação e entretenimento. 

Também demonstra a preocupação incipiente dos cidadãos com a regulação desse 

meio de comunicação, questão que vem sendo discutida com maior ênfase nos últimos anos 

por organizações da sociedade civil.  

Uma delas se sobressai pela mobilização e evidência nos dias atuais: o Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação, que surgiu em 1991 como movimento 

social e quatro anos depois se tornou uma entidade que congrega outros grupos da 

sociedade civil para enfrentar os problemas da área da comunicação no país. A 

representação5 ganhou força nos últimos anos com a discussão sobre o novo marco 

regulatório da comunicação6.  

Do ponto de vista histórico, o grupo já se organizava no cenário da 

redemocratização do país, em 1984, com a criação da Frente Nacional por Políticas 

Democráticas de Comunicação (FNPDC). Naquele período, buscava mecanismos para 

democratizar as comunicações, mas saiu derrotado pelo setor empresarial quando foi 

redigido o Capítulo da Comunicação Social na Constituição Federal.  

Diante do texto final do documento, que teria privilegiado os interesses privados, as 

entidades que compunham o grupo procuraram manter um esforço permanente de 

mobilização e ação para garantir políticas públicas para as comunicações. 

O fórum, que acompanha as ações do Executivo, Legislativo e Judiciário no campo 

da comunicação, contesta o que chamam “monopólio midiático televisivo”, ou seja, a 

configuração dos canais em poucos grupos empresariais.  

                                                 
4 A pesquisa ainda revelou que para 51% dos entrevistados a TV mostra a realidade em parte e trata menos do que deveria 

dos problemas do Brasil (56,7%). A íntegra do estudo pode ser consultada no site 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/fpa-pesquisa-democratizacao-da-midia.pdf. 
5 Com 12 comitês regionais instalados em nove estados, o fórum tem representação em espaços institucionais como o 

Conselho de Comunicação Social e o Comitê Consultivo do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). 
6 Trata-se de um conjunto de regras para o setor da comunicação, o que inclui a atualização legal e a adoção de políticas 

públicas que concedam espaços para novos atores sociais, limitando a concentração midiática. 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/fpa-pesquisa-democratizacao-da-midia.pdf
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Um dos eventos que congregam os esforços do FNDC foi a realização em Brasília, 

em 2009, da 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom). A iniciativa é 

considerada um avanço na discussão acerca do tema, ao mostrar as possibilidades de 

interação, por vezes desigual e complexa, entre o empresariado e a sociedade. 

(DEMARCHI, 2013). 

A Confecom terminou com a aprovação de 633 propostas, que propõem, entre 

outros aspectos, a regulamentação dos artigos do capítulo da Comunicação na Constituição 

Federal, a formação de um Conselho de Comunicação Social com poderes deliberativos e 

medidas para garantir na TV aberta conteúdos que expressem a diversidade social 

brasileira. 

As resoluções, que nasceram com o propósito de orientar os Poderes Executivo e 

Legislativo (os quais caberiam transformá-las em leis) acabaram não sendo colocadas em 

prática. Anos após a conferência, o que se nota é o descontentamento das organizações ante 

o imobilismo do governo federal e do Congresso Nacional em dar seguimento às propostas 

oriundas da Confecom. 

Diante desse contexto, no final de 2012, o debate ganhou força quando o FNDC 

lançou a campanha “Para expressar a liberdade”, que consistiu em divulgar o projeto de lei 

de iniciativa popular (Lei da Mídia Democrática), que prevê a regulamentação da 

Constituição, propondo, assim, um novo marco para o setor. Um dos pontos trazidos no 

texto prevê a realização de audiências públicas sobre o tema. (PROJETO..., 2013). 

Perpassa os debates conduzidos pela organização a necessidade da atualização das 

normas e dispositivos que regram o setor, abrindo espaços para a participação popular.  

A radiodifusão é regida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), que 

data de 1962 e é considerado ultrapassado e desatualizado ante o cenário de convergência 

tecnológica. O Ministério das Comunicações é quem define as políticas públicas e funciona 

como órgão regulador do setor. 

O texto do projeto de lei de iniciativa popular prevê uma série de mecanismos 

voltados para a implementação de políticas públicas na área da comunicação. Um dos 

aspectos é conceituar os serviços de comunicação social eletrônica e prever mecanismos de 

incentivo à diversidade. 

A proposta também prevê a criação do Conselho Nacional de Políticas de 

Comunicação e disciplina o processo de renovação das outorgas de rádio e televisão, 
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estipulando mecanismos para impedir a concentração, o monopólio e o oligopólio dos 

meios de comunicação social. 

Na perspectiva das organizações da sociedade civil, o sistema comercial de televisão 

necessita de mudanças, uma vez que, do ponto de vista histórico, a configuração televisiva 

se baseou em poucos grupos concessionários dos canais de transmissão. Segundo 

levantamento feito pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (Epcom)7, quatro 

empresas midiáticas dominam as comunicações de massa no país.  

Dentro da realidade capitalista, as emissoras de TV cresceram e ampliaram suas 

grades de programações em conformidade com as contingências mercadológicas. Mas se 

entende que essa concentração de canais não foi acompanhada pela abertura de 

instrumentos de participação popular na elaboração de políticas públicas para a 

radiodifusão. (CAPPARELLI; LIMA, 2004)8. 

Neste sentido, as propostas de mudanças na legislação do setor compreenderiam 

esforços para garantir a atuação do Estado sobre os serviços de comunicação. Canclini 

(2001, p. 242) aponta ser “um desafio revitalizar o Estado como representante do interesse 

público, como árbitro ou assegurador das necessidades coletivas de informação, recreação e 

inovação, garantindo que estas não sejam sempre subordinadas à rentabilidade comercial”. 

Para o autor, a falta de políticas públicas no setor da comunicação é um fator que 

dificulta a participação social e qualquer projeto de integração entre os países latinos que 

venham a surgir nesse âmbito. Neste aspecto, 

 

A integração pluricultural da América Latina e Caribe requer reformas 

constitucionais e políticas que garantam os direitos dos diversos grupos 

nas atuais condições de globalização, promovam a compreensão e o 

respeito das diferenças na educação e nas interações tradicionais. Mas é 

responsabilidade dos órgãos públicos desenvolver também programas que 

facilitem a informação e o conhecimento recíprocos nas indústrias 

culturais que comunicam intensamente os povos, bem como os diferentes 

setores dentro de cada povo: o rádio, a TV, o cinema, o vídeo e sistemas 

eletrônicos interativos. (CANCLINI, 2001, p. 239).  

 

                                                 
7 De acordo com a pesquisa “Os donos da mídia”, feita em parceria com o Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC) em 2005, os grupos nacionais de mídia televisiva são: Rede Globo (Família Roberto Marinho), 

Rede Record (Igreja Universal do Reino de Deus), SBT (Sílvio Santos) e Rede Bandeirantes (Família Saad). Segundo o 

levantamento, 34 redes de TV controlam hoje mais de 1.500 veículos de comunicação brasileiros. Mais informações sobre 

a pesquisa consultar: <http://donosdamidia.com.br/lugares>. 
8 De acordo com os autores, os mecanismos participativos ainda são restritos. Um deles ocorre nas consultas públicas 

online realizadas pelos órgãos reguladores do setor de comunicação (Anatel e Ministério das Comunicações) antes da 

votação de cada projeto. O outro serviço disponível é o Voz do Cidadão, um serviço gratuito de ligações telefônicas e e-

mails do Senado Federal que recebe e encaminha as manifestações dos cidadãos sobre a programação televisiva ao 

Conselho de Comunicação Social.  
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A concentração de canais também é apontada como um fenômeno que impede o 

desenvolvimento equilibrado e estável dos sistemas de comunicação, o que seria 

responsável pelos descompassos estruturais em área estratégica da vida social. Como 

assinala Moraes (2013, p.48-49): 

  

Daí a urgência de reclamarmos diversidade onde hoje vigora a 

concentração monopólica. Diversidade pressupõe revitalizar 

manifestações do contraditório, confrontar pontos de vista e estimular 

trocas horizontais entre as culturas de povos, cidades e países. Diversidade 

se assegura, principalmente, com políticas públicas que valorizem a 

comunicação como direito humano e contribuam para deter a 

oligopolização da produção simbólica, a começar por mecanismos 

democráticos de regulação, de universalização de acessos, de proteção do 

patrimônio cultural intangível, de usos educativos e comunitários das 

tecnologias (...) 

 

Definidos como princípios fundamentais do direito internacional e basilares da 

liberdade de expressão (MENDEL; SALOMON, 2011), a diversidade e a pluralidade têm 

orientado políticas públicas modernas e democráticas para o setor de radiodifusão, 

favorecendo a produção independente, a proteção contra a concentração de propriedade das 

empresas de comunicação, o fomento a conteúdos locais e regionais, entre outros aspectos. 

Ao contrário do Brasil, em outros países da América Latina avanços no setor de 

regulação da comunicação podem ser verificados nos últimos anos, como nos casos da 

Argentina, Equador e Uruguai9. 

 

A radiodifusão na Constituição brasileira 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe uma série de 

avanços no âmbito da legislação nacional. Refletiu em seu texto grande parte das 

reivindicações de grupos esperançosos por mudanças após o término da ditadura militar, em 

especial na questão das garantias dos direitos humanos e liberdades fundamentais. 

                                                 
9 O tema da democratização da mídia tem se destacado nos governos progressistas de países latino-americanos, devido aos 

debates e aprovação de leis que regulam a comunicação. Aprovada na Argentina em 2009, a Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual (Lei de Meios) tem promovido uma série de transformações no setor audiovisual do país, com a 

desconcentração midiática e a repartição das frequências de rádio e TV entre as emissoras privadas, públicas e sem fins 

lucrativos. No Equador, em 25 de junho de 2013, entrou em vigência a Lei Orgânica de Comunicação, redistribuindo o 

total de licenças midiáticas. Com a distribuição das frequências, 34% serão destinados aos meios comunitários, 33% aos 

públicos e 33% aos privados. 

Mais recentemente, em 10 de dezembro de 2013, a Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou o projeto de lei de 

Serviços de Comunicação Audiovisual. A iniciativa, proposta pelo governo de José Mujica, possui183 artigos e prevê, 

entre outros pontos, cotas mínimas de produção audiovisual nacional e a criação de um Conselho de Comunicação 

Audiovisual, que irá propor e fiscalizar as políticas de comunicação. A lei uruguaia é considerada pelos acadêmicos como 

uma das mais avançadas do mundo. 
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Um dos avanços observados na Carta Magna foi a inclusão de um capítulo dedicado 

à Comunicação Social, que passou a ter cinco artigos tratando do tema. Em linhas gerais, o 

texto constitucional (artigos 220 a 224) destaca desde as finalidades a serem atendidas pela 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, as competências dos poderes na apreciação dos 

atos de outorgas dos canais e a previsão de mecanismos de proteção aos telespectadores.  

O artigo 220 assegura a liberdade de comunicação social, garantindo que a 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. 

O texto também estabelece a competência da lei federal para regular as diversões e 

espetáculos públicos, além de prever a existência de meios legais que garantam à pessoa e à 

família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações contrários aos 

princípios constitucionais. 

Com relação à regulação, um dos avanços observados foi a implementação da 

classificação indicativa pelo Ministério da Justiça, que acompanha os conteúdos da TV 

aberta, definindo as faixas etárias de recomendação dos programas e avaliando os 

conteúdos com base nas temáticas de violência, drogas e sexo.  

Por outro lado, foram tímidas as políticas e medidas direcionadas a garantir a defesa 

dos telespectadores e a participação social. Observa-se, em relação a essa previsão 

constitucional, que a criação de defensorias públicas, promotorias ou ouvidorias para 

receber as sugestões e críticas seria uma forma de garantir essa participação, conforme 

sintetiza a Plataforma para um Novo Marco Regulatório das Comunicações no Brasil10
.  

Mais adiante, o parágrafo quinto do artigo 220 traz restrições à concentração 

midiática. O texto assinala que os meios de comunicação de massa não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Contudo, o cenário brasileiro é 

caracterizado pela predominância de poucos grupos midiáticos11, revelando um quadro de 

concentração dos meios e de ausência de pluralismo. 

                                                 
10 Este corresponde ao segundo dos vinte pontos da plataforma. O documento é resultado de debates sobre o tema nas 

últimas décadas, principalmente das propostas surgidas durante a I Conferência Nacional de Comunicação, realizada em 

Brasília, capital federal, em 2009. 
11 De acordo com a pesquisa “Os donos da mídia”, realizada pelo Epcom (Instituto de Estudos e Pesquisas em 

Comunicação) e disponível no site <http://donosdamidia.com.br/redes/tv>, as cinco maiores redes privadas de TV (Globo, 

Bandeirantes, SBT, Rede Record e Rede TV!) controlam, direta e indiretamente, os principais veículos de comunicação no 

país. O estudo aponta que 1.511 veículos são ligados às redes de TV e a seus respectivos grupos afiliados no país. Essa 

configuração se constituiu desde os anos 1960, segundo um modelo de negócios baseado na afiliação de grupos regionais 

de natureza privada a esses conglomerados. 

http://donosdamidia.com.br/redes/tv
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 As regras do artigo 221, que abordam as finalidades dos conteúdos veiculados pela 

radiodifusão, também necessitam de regulamentação, como defendem os movimentos pró-

democratização da comunicação.  

Conforme os quatro incisos do artigo 221, “a produção e a programação dos canais 

devem dar preferência às finalidades educativas, artísticas e culturais, promover a cultura 

nacional e regional e atender aos princípios de respeito aos valores éticos da pessoa e da 

família”. (BRASIL, 2010, p. 36). Ainda que garantidos no texto legal, tais princípios não 

são efetivamente seguidos pelas empresas da radiodifusão, o que justificaria a 

intermediação do Estado neste processo. 

 

O Estado está obrigado a abster-se ou a intervir na comunicação social 

conforme se trate de respeitar uma liberdade (não pondo obstáculos à 

liberdade de expressão) ou assegurar uma prestação (o direito à 

informação), ou ainda mesmo em defesa do pluralismo político e cultural, 

fundado no princípio democrático, buscando a máxima satisfação dos 

valores e direitos fundamentais. (FONTES JUNIOR, 2001, p. 61) 

 
 

Garantidas na Constituição, as políticas de regionalização da programação e 

valorização da produção nacional e independente também não foram implementadas após 

1988. Recente pesquisa feita pelo Observatório do Direito à Comunicação em 11 capitais 

do país constatou que apenas cerca de 10% da programação total dos canais comerciais são 

destinados a conteúdos de âmbito regional12. 

Disciplinado no inciso IV do artigo 221, “o respeito aos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família” também ficou distante das programações das TVs comerciais, que na 

lógica dos índices de audiência, ausentam-se da responsabilidade de prestarem um serviço 

público à sociedade. 

Considerando a atual programação dos canais abertos, pode-se constatar que a 

presença de atrações de cunho questionável requer a adoção de medidas visando à garantia 

de direitos dos telespectadores. 

 

Assim, nas suas relações com o Estado pode o usuário exigir deste uma 

postura interventiva na comunicação social, visando assegurar-lhe a 

prestação pelos operadores dos seus direitos fundamentais, como, por 

exemplo, o seu direito de ser informado, de ser respeitado enquanto 

consumidor ou mesmo de ver preservados os valores éticos e sociais da 

                                                 
12 A pesquisa “Produção Regional na TV aberta brasileira” foi baseada na análise de 58 emissoras em onze capitais das 

cinco regiões brasileiras. Apenas 10,83% do tempo veiculado é ocupado com produção de conteúdo local nas capitais 

Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, Salvador, Natal, Recife, Fortaleza e Belém. 
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pessoa e da família, como assegurado na Constituição brasileira. 

(FONTES JUNIOR, 2001, p. 73). 

 

Antes da Constituição de 1988, havia a histórica centralização da competência pelas 

outorgas e renovação de outorgas de radiodifusão no Poder Executivo Federal. Com a Carta 

Magna, houve a descentralização dessas atribuições, que passaram a ser divididas com o 

Poder Legislativo. 

Com isso, a Constituição estabeleceu como competência do Congresso Nacional 

apreciar os atos de concessão, renovação e autorização para o serviço de radiodifusão. Da 

mesma forma, o artigo 223 explicita que a não-renovação da concessão ou permissão 

dependerá de aprovação de no mínimo dois quintos do Congresso Nacional, em votação 

nominal, e que o ato de outorga ou de renovação somente produzirá efeitos legais após 

deliberação do Congresso Nacional. 

Neste sentido, entende-se que, ao mesmo tempo em que o marco constitucional 

trouxe a repartição de competências entre os poderes, com o protagonismo do Legislativo, 

por outro lado, as condições para a não-renovação da concessão impedem mudanças 

estruturantes. Também há que ser considerado o fato de muitos parlamentares serem 

concessionários de canais. 

O artigo 223 também preconiza a observância dos princípios de complementaridade 

dos sistemas privado, público e estatal. Cumpre ressaltar a ausência de um equilíbrio entre 

os sistemas, dada a supremacia do sistema comercial e a ainda inexpressiva abrangência do 

sistema público.  

No projeto de lei da Mídia Democrática esses sistemas são conceituados e o texto 

prevê ao sistema público a gestão de forma participativa e com a existência de um órgão 

curador com diversidade de representação.  Outra medida proposta é a reserva de pelo 

menos 33% dos canais ou capacidade de espectro destinados à televisão terrestre e rádio ao 

sistema público. 

Já em relação ao artigo 224, a inoperância do Conselho de Comunicação Social 

(CCS)13, que deveria ter o papel efetivo de acompanhar e fiscalizar o processo de 

concessões, permite que a conjuntura atual da comunicação se sujeite ao mercado, ou seja, 

sem qualquer garantia de participação democrática e pública. 

                                                 
13 O Conselho de Comunicação Social é um órgão auxiliar do Legislativo criado pela Constituição de 1988 e 

regulamentado em 1991. Entre as atribuições está realizar estudos, pareceres, recomendações e outros textos solicitados 

pelo Congresso Nacional no que diz respeito à regulação dos meios de comunicação do país. 
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A lei que instituiu o CCS foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo 

presidente da República e publicada no Diário Oficial da União em 1991 (lei nº 8.389). 

Instalado somente em 2002, portanto onze anos após sua criação14, o órgão auxiliar teve 

efêmera atividade até 2006. Após esse período, o conselho ficou inoperante por mais seis 

anos, devido à leniência do Senado Federal em eleger seus membros. 

O Conselho de Comunicação Social tem como atribuição realizar estudos, pareceres, 

recomendações e outras solicitações que forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a 

respeito do Capítulo da Comunicação Social presente na Constituição.  

As dificuldades em funcionar de maneira efetiva deixaram, por assim dizer, uma 

espécie de “vácuo” no que se refere à regulação na área comunicacional brasileira. O que 

era para ser uma forma de democratizar as comunicações, alentando possibilidades de 

mudança, veio por atrasar posturas reivindicadas por segmentos da sociedade civil 

organizada. 

Em julho de 2012, o órgão previsto pela CF como auxiliar do Congresso Nacional 

voltou a ser assunto com a aprovação dos nomes de 26 integrantes, que representam os 

veículos de comunicação (rádio, TV e imprensa escrita), jornalistas, radialistas, artistas, 

profissionais de cinema e vídeo e representantes da sociedade civil. 

Apesar da novidade, a nova composição do conselho tem recebido críticas de 

organizações voltadas para a democratização das comunicações. O Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação e a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o 

Direito à Comunicação com Participação Popular (FRENTECOM) criticaram as indicações, 

por não representarem os anseios da coletividade, mas sim os interesses de empresas de 

comunicação. 

Ressalta trecho da nota divulgada pelo FNDC: 

 
Embora tenha caráter consultivo, o conselho pode cumprir papel 

importante de fomentar debates sobre os temas da comunicação social, e 

servir como impulso para o Congresso regulamentar os artigos 

constitucionais sobre comunicação que estão há 24 anos sem definição 

legal – como o que proíbe monopólios e oligopólios e o que aponta para a 

complementaridade dos sistemas público, privado e estatal. (INDICAÇÃO 

DO CONSELHO.., 2012). 

 

                                                 
14 A instalação se deu após um acordo que permitiu uma mudança constitucional para entrada do capital estrangeiro nos 

veículos de comunicação. 
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De modo geral, depreende-se que caberia ao conselho discutir os artigos 

disciplinados na Constituição Federal, mas os entraves políticos para colocá-lo em 

funcionamento são motivos que impedem avanços sobre o tema. 

Como cita Bigliazzi (2007, p.12), antes da Constituição de 1988, as comunicações 

no Brasil jamais haviam tido uma referência legislativa única, um único conjunto 

normativo. 

 

A Constituição de 1988 reuniu, pela primeira vez, várias tecnologias de 

comunicação sob uma única referência jurídica: a comunicação social. 

Nunca a liberdade de expressão e as suas garantias haviam sido tratadas de 

maneira tão explícita.  Concorde-se ou não com os mecanismos criados ou 

com a possibilidade de que viessem realmente a funcionar, a verdade é 

que a Constituição de 1988 criou espaços para o debate da comunicação 

social, incluindo aí o uso da tecnologia. (BIGLIAZZI, 2007, p.14) 

 

Ainda segundo o mesmo autor, a regulamentação da Constituição é um “problema 

de direito constitucional”. Para ele, a questão não se esgota no texto aprovado por uma 

assembleia ou reformado pelo Poder Legislativo.  

 

O dia-a-dia da Constituição se completa nos esforços constantes para 

interpretá-la por meio de mais legislação (no caso do Poder Legislativo), 

de mais produção jurisprudencial (no caso do Poder Judiciário e de certos 

órgãos do Poder Executivo), por mais políticas públicas tornadas 

concretas. O que ocorreu com o Conselho de Comunicação demonstra que 

o texto é somente uma evidência, uma pista histórica que indica caminhos 

para o futuro. (BIGLIAZZI, 2007, p.73). 

 

Em consonância com esse raciocínio, entende-se a necessidade da aprovação de 

novos dispositivos que sejam compatíveis com as mudanças tecnológicas em curso, 

disciplinando melhor em seus textos os mecanismos de garantias sociais no direito à 

comunicação.  

 

Considerações Finais 

 

Enquanto países latino-americanos têm levado adiante medidas democratizantes e 

de atualização dos marcos regulatórios no campo da radiodifusão, o Brasil enfrenta 

dificuldades para modificar dispositivos legais e implementar políticas públicas de 

comunicação.  
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O primeiro marco regulatório do setor é o Código Brasileiro de Telecomunicações 

de 1962, considerado ultrapassado diante do cenário de convergência tecnológica. Já o 

capítulo da Comunicação da Constituição Federal de 1988, que trouxe atualizações ao setor, 

necessita de regulamentação em seus artigos. 

Com essa proposta, que adquiriu força principalmente após a 1ª Conferência 

Nacional de Comunicação em 2009, o FNDC, apoiado por outras entidades da sociedade 

civil, propôs um projeto de lei da Mídia Democrática, cuja meta é reduzir a histórica 

concentração midiática na área da radiodifusão.  

Pretende-se, com a proposição, atualizar os dispositivos constitucionais, em especial 

os que tratam da televisão aberta (radiodifusão de sons e imagens), que alcança a maior 

parte do território nacional. Com um maior equilíbrio entre os sistemas público, privado e 

estatal, haveria maior pluralidade e diversidade de ideias. 

O debate enfrenta ampla resistência dos setores midiáticos detentores de TV aberta, 

que por sua vez discordam da intervenção e regulação por parte do Estado. O desafio é 

fazer com que a discussão se fortaleça e alcance a participação da sociedade. 
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