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Este livro é fruto de um levantamento minucioso do professor
Venício de Lima sobre o contexto e o estágio de implantação
dos Conselhos de Comunicação Social no Brasil. O esforço
para realizá-lo é, antes de tudo, fruto de uma crença. Nas
palavras do autor, a crença de que 'a participação popular na
formulação e acompanhamento de políticas públicas
implementadas pelo Estado constitui um fator decisivo para
o fortalecimento da democracia'.
Sua edição pelo Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação explica-se, sobretudo, pelo compartilhamento
desta crença. Na perspectiva do FNDC, para que exista
democracia é necessária a participação da sociedade nas
decisões sobre os rumos do Estado. Apesar de parecer
óbvio, não é esse o tom que a maior parte dos governos,
parlamentares e, principalmente, grandes meios de
comunicação adotam quando tratam do debate sobre o
acesso, produção e distribuição da informação.
Ferramenta fundamental para ﬁscalizar e abrir espaço à
contribuição social, os conselhos já são instrumentos
consolidados em setores como saúde e educação, mas
ainda lutam para respirar quando o tema é a garantia do
direito à liberdade de expressão, reiteradamente
condicionada pelo poder econômico. A obra resgata o papel
fundamental dos conselhos que jogam a favor da
implementação de políticas públicas e da realização da
democracia direta, ao permitir a participação dos atores
sociais na elaboração de propostas.
07

No caso da comunicação, Venício Lima é, de alguma forma,
um observador participante da criação dos conselhos, já que
foi assessor, no processo constituinte, da deputada Cristina
Tavares (PMDB-PE), responsável pela relatoria da
Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação. A ideia
de espaços de participação da sociedade na formulação e
implantação de políticas de comunicação nasceria daquele
debate, mas encontraria muitos percalços antes de se
transformar no artigo 224 da Constituição Federal e ganhar
corpo em nove constituições estaduais.
Como ﬁca claro no primeiro capítulo, a formulação do
Conselho de Comunicação Social previsto na Constituição
de 1988 nasce de um impasse entre uma proposta avançada
do campo sindical e a vontade do setor empresarial de não
ter conselho algum. A tramitação do processo constituinte
encontrou barreiras para a proposta de um conselho de
comunicação em todas as etapas de elaboração. O
resultado foi a previsão constitucional de um conselho com
papel apenas auxiliar, que mesmo assim só teve empossada
sua primeira gestão quatorze anos depois da promulgação
da carta magna.
A maior contribuição do livro, contudo, diz respeito a como a
proposta de conselhos foi trabalhada no âmbito dos estados
da federação. Venício destaca que esses espaços de
participação foram aprovados em apenas quatro estados
brasileiros – Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
Bahia – e, ainda assim, funcionam, de fato, apenas no último.
A resistência à implantação dos conselhos vem
principalmente do setor empresarial, que atribui aos
conselhos o papel de censor, embora não esteja previsto em
08

nenhuma das propostas qualquer medida que possa ser
entendida dessa forma. Essa resistência não surpreende.
No Brasil, os oligopólios e monopólios midiáticos, proibidos
pela Constituição Federal, lutam para manter o poder. Hoje,
poucos grupos controlam a maior parte da programação que
vai ao ar na televisão, além de haver um aprofundado quadro
de concentração cruzada, com jornais, revistas, rádios, TVs
e sites controlados pelos mesmos grupos, o que impede a
pluralidade e a diversidade de vozes e ideias.
A implantação dos Conselhos poderia ajudar a efetivar a
obrigação constitucional de promoção da cultura regional e
do estímulo à produção independente, que nunca viraram lei
nem são cumpridas pela velha mídia. Poderia também
ajudar no controle ao cumprimento do artigo 54 da carta
magna, que impede deputados e senadores de serem
concessionários de rádio ou televisão.
Como aﬁrma o autor, “impedir a criação dos CECS signiﬁca
interditar um fórum de ampliação da liberdade de expressão
– muitas vezes e paradoxalmente, combatido em seu próprio
nome – e contribuir para perpetuar a exclusão secular de
vozes característica de nossa cultura política”.
O FNDC também acredita que os conselhos são parte de um
sistema de regulação democrática da mídia, sem o qual não
há garantia de liberdade de expressão para todos os
cidadãos e cidadãs.
Nesta direção, o FNDC propôs neste ano de 2013 um projeto
de lei da mídia democrática, a ﬁm de oxigenar e garantir a
regulação este setor estratégico, de forma a consolidar o
direito humano à comunicação e garantir o desenvolvimento
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e a soberania nacional. Acreditamos que a luta pela
implantação dos conselhos pode se dar em conjunto com a
luta por uma nova lei que possa ﬁnalmente colocar em
prática os princípios previstos na Constituição de 1988.
Nesse sentido, a contribuição que o professor Venício Lima
dá com esta obra é fundamental e estratégica para que os
militantes da democratização da comunicação possam
ampliar a defesa dos conselhos em seus estados. Que esta
contribuição ecoe e energize o bom combate pela verdade e
a justiça, com uma mídia mais democrática.

10

A democracia no Brasil não pode existir sem a efetiva
democratização dos meios de comunicação. É a partir desse
pressuposto que, desde os anos 1990, o Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação (FNDC) congrega
entidades da sociedade para enfrentar os problemas da área
no país.
A história do FNDC começa na década anterior como
movimento social pela democratização da comunicação,
quando teve papel essencial no embate político, institucional
e teórico sobre o setor. Foi atuante na ﬁnalização dos
trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte que
preparava a nova Constituição Federal. Ao ﬁnal, foi instituído
o capítulo V da Carta Magna, com artigos que tratam
especiﬁcamente da Comunicação.
Como o resultado não foi tão promissor quanto as
expectativas do movimento à época, as entidades de classe
que formavam a então Frente Nacional por Políticas
Democráticas de Comunicação (FNPDC) decidiram que era
preciso manter um esforço permanente de mobilização e
ação na busca de políticas que democratizassem de fato a
área. Assim, criaram, em 1991, a associação civil FNDC,
com atuação no planejamento, mobilização,
relacionamento, formulação de projetos e empreendimento
de medidas legais e políticas para promover a democracia na
Comunicação.
Em mais de vinte anos de existência, o Fórum fez história ao
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participar de lutas políticas como a concepção do conceito de
Radiofusão Comunitária, a regulamentação da cabodifusão,
a reforma da Lei de Imprensa e a criação do Conselho de
Comunicação Social do Congresso Nacional (CCS). A
entidade encabeçou uma campanha contra a aprovação da
Emenda Constitucional que permitia a entrada de capital
estrangeiro em empresas de comunicação e também
publicou uma pesquisa referência sobre a concentração da
mídia no Brasil: Os Donos da Mídia.
Foi a partir das propostas da I Conferência Nacional de
Comunicação (Confecom), uma conquista histórica do
movimento, ocorrida em 2009, que o FNDC lançou, em
parceria com entidades do movimento social, a Plataforma
para o Marco Regulatório das Comunicações, baseada nas
mais de 600 proposições aprovadas no encontro.
A I Confecom teve grande representatividade, com a
participação de entidades da sociedade, do empresariado e
do poder público. O movimento nacional de democratização
da comunicação recebeu então o reforço de novos atores,
como coletivos de comunicação, blogueiros e jornalistas
independentes; e movimentos sociais que não o da
comunicação, como o movimento sindical, das mulheres,
movimento negro, movimento LGBTT, entidades ligadas à
juventude e dos trabalhadores do campo, dentre outros.
No ano em que o Código Brasileiro de Telecomunicações
completou 50 anos, em 2012, frente à estagnação do poder
público em apresentar uma proposta de regulação do setor, o
que se esperava desde a I Confecom, o FNDC e entidades
do movimento social lançaram, a partir da Plataforma para o
Marco Regulatório das Comunicações, a campanha “Para
12

Expressar a Liberdade”.
A campanha denuncia a concentração, a ausência de
pluralidade e diversidade nos meios de comunicação
brasileiros. Também defende ações como a universalização
da Banda Larga e a aprovação de um Marco Civil da Internet
(com a garantia de neutralidade de rede e privacidade para
os usuários). Tem como principal instrumento de luta a “Lei
da Mídia Democrática”, um projeto de lei de iniciativa popular
que propõe a regulamentação para o setor de rádio e
televisão no Brasil.
Fruto do acúmulo de conhecimento, da experiência e da
militância pelo direito à comunicação nas últimas décadas, a
Lei da Mídia Democrática tem sido analisada como uma
peça estratégica para a efetiva democratização do país. O
documento já possui milhares de assinaturas e está levando
às ruas o debate sobre a comunicação e a liberdade de
expressão.
O Fórum Nacional Pela Democratização da Comunicação
prossegue na luta por um país democrático onde todos
tenham acesso à informação e à comunicação.
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O pressuposto orientador deste estudo é que a participação
popular na formulação e acompanhamento de políticas
públicas implementadas pelo Estado constitui um fator
decisivo para o fortalecimento da democracia. Os vários
tipos de conselhos, em seus diferentes níveis – nacional,
estadual e municipal – constituem poderosos instrumentos
desta participação.
A palavra conselho, do Latim consilium, signiﬁca parecer,
juízo, sugestão, advertência ou a entidade à qual incumbe
opinar ou aconselhar sobre certos negócios públicos.
A criação de conselhos na tentativa de promover a
participação popular e a descentralização administrativa é
uma das características da Constituição de 1988 (CF88),
nomeada pelo presidente da Assembleia Nacional
Constituinte, Ulisses Guimarães, de “Constituição Cidadã”.
Através dela estão previstos quinze tipos de conselhos que
se diferenciam por sua inserção normativa, vinculação,
atuação, composição, competência e natureza (Cunha Filho,
2010).
No “Título VIII, Da Ordem Social”, onde está a comunicação
social (capítulo V), o capítulo II estabelece que um dos
objetivos que devem servir de base à organização da
¹Durante a coleta de dados para realização dessa pesquisa o Autor esteve Pesquisador Visitante 1 do
CNPq no Departamento de Ciência Política da UFMG e agradece o apoio do CRIP – Centro de
Referência do Interesse Público e, em especial, da auxiliar de pesquisa Anita Fernandes Andère.
Agradece também a Bia Barbosa, Cláudia Cardoso, Iraê Lucena, Ismar Capistrano, Paulo Victor Melo,
Pedro Caribé e Oscar de Barros que, em diferentes momentos, forneceram informações sobre os CECS
em seus respectivos estados.

17

Conselhos de Comunicação Social: A interdição de um instrumento da democracia participativa

seguridade social (saúde, previdência e assistência social) é
o “caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
governo nos órgãos colegiados” (inciso VII, do Parágrafo
Único do artigo 194). Da mesma forma, o inciso II do artigo
204 reza que as ações governamentais serão organizadas
com base na “participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das políticas e
no controle das ações em todos os níveis”. O capítulo III – Da
Educação – também reza que um dos princípios
orientadores é a “gestão democrática do ensino público, na
forma da lei” (inciso VI do artigo 206).
Regulamentados por lei complementar, a instalação e o
funcionamento regular de vários conselhos passaram a ser,
além de obrigatórios, condição legal para o repasse de
recursos ﬁnanceiros da União e de estados. Ademais alguns
cumprem funções relativas à avaliação do funcionamento de
outras entidades públicas. O Conselho de Comunicação
Social, previsto no artigo 224, por exemplo, deve examinar
as decisões do Conselho Curador da Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), nos termos do artigo 17 da Lei 11.652
de 7 de abril de 2008.
A diretriz constitucional da participação popular e da
descentralização administrativa através dos conselhos,
responsável direta por resultados positivos na formulação,
acompanhamento e avaliação de políticas públicas de vários
setores de direitos fundamentais², todavia, tem sido
²O Projeto Democracia Participativa (PRODEP - http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/55),
coordenado pelo professor Leonardo Avritzer, do DCP-UFMG, dedica-se, há mais de 10 anos, ao estudo
da participação da sociedade civil nas políticas públicas. Uma de suas últimas publicações é
AVRITZER, 2010.
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sistematicamente interditada no campo da comunicação
social.
O Conselho de Comunicação Social (CCS) encontrou
formidáveis obstáculos para sua instalação em 2002 e,
desde então, também para continuar funcionando. Por outro
lado, a regulamentação dos artigos que criam os conselhos
estaduais de comunicação social (CECS) nas Constituições
Estaduais (CE) e/ou as propostas de criação de conselhos
em estados cujas CE ainda não os prevê, enfrentou discreta
resistência histórica que se transformou em ruidosa
oposição a partir do ﬁnal de 2009.
Para além de apresentar um panorama histórico sobre os
conselhos de comunicação, em particular, sobre os CECS,
analisando decretos, leis, projetos e anteprojetos que
surgiram em diferentes unidades da federação e suas
trajetórias, pretende-se oferecer uma referencia documental
que permita avançar no debate sobre a participação
democrática na formulação, no acompanhamento e na
avaliação das politicas públicas de comunicação social, em
seus diferentes níveis.
Os anexos que acompanham este texto reproduzem os
capítulos das constituições estaduais que tratam da criação
dos CECS (ANEXO 1); os decretos, leis, projetos e/ou
anteprojetos que criam os CECS nos estados em que eles
estão previstos nas constituições (ANEXO 2) e os projetos
e/ou anteprojetos nos estados em que não estão previstos
nas constituições (ANEXO 3).
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A proposta de criação de um “Conselho Nacional de
Comunicação” através de uma Emenda Popular, surgiu
formalmente em encontro nacional promovido pela
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), em 1984, com
o objetivo especíﬁco de discutir projetos a serem
apresentadas à Assembleia Nacional Constituinte de
1987/88³.
A Emenda Popular foi de fato apresentada sob a
responsabilidade da FENAJ, da Associação Nacional dos
Docentes do Ensino Superior (ANDES) e da Central Única
4
dos Trabalhadores (CUT) e propunha que se incluíssem no
capítulo da Comunicação Social, dentre outros, os seguintes
dez artigos:
Art. - Fica instituído o Conselho Nacional de
Comunicação, com competência para estabelecer,
supervisionar e ﬁscalizar políticas nacionais de
comunicação, abrangendo as áreas de imprensa, rádio e
televisão e serviços de transmissão de imagens, sons e
dados por qualquer meio.
Art. - Compete ao Conselho Nacional de Comunicação a
³Cf. depoimento de Armando Rollemberg, ex-presidente da FENAJ, ao Conselho de Comunicação
Social; Ata da 5ª. reunião de 2004, realizada em 07 de junho de 2004.
4 cf. Emenda Popular PE 00091-1, Assembleia Nacional Constituinte 1987/88 [ Cf.
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-231.pdf ]. Outra
Emenda Popular, a PE 00024-05, liderada pela Federação Interestadual dos Trabalhadores em
Empresas de Telecomunicações e Operadoras de Mesas Telefônicas (FITTEL), propôs a criação de um
Conselho Nacional de Comunicações com competência tanto na radiodifusão como nas
telecomunicações. Sua ênfase, todavia, era a instituição do monopólio estatal nas telecomunicações.
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outorga, renovação e revogação das autorizações e
concessões para uso de frequência e canais de rádio e
televisão e serviços de transmissão de imagens, sons e
dados por qualquer meio.
Art. - O Conselho Nacional de Comunicação é composto
por 15 (quinze) brasileiros natos em pleno exercício de
seus direitos civis, sendo 2 (dois) representantes de
entidades empresariais, 5 (cinco) representantes de
entidades representativas de proﬁssionais da área da
comunicação , 7 (sete) representantes de entidades de
categorias proﬁssionais e de setores populares e 1 (um)
representante de instituição universitária.
Art. - As entidades integrantes do Conselho Nacional de
Comunicação serão designadas pelo Congresso
Nacional, para mandato de dois anos, observado o
previsto em lei.
Art. - Os representantes das entidades integrantes do
Conselho Nacional de Comunicação não poderão
exercer mais de um mandato consecutivo.
Art. - Para viabilizar o desempenho das funções do
Conselho Nacional de Comunicação, a União destinará
ao órgão uma parcela da arrecadação de impostos e
taxas previstos em lei.
Art. - O Conselho Nacional de Comunicação poderá fazer
repasses do seu orçamento aos órgãos de execução e
ﬁscalização que, na forma da lei, forem criados para
implementar suas decisões.
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Art. – Ficam criadas as seções estaduais do Conselho
Nacional de Comunicação, em cada unidade da
Federação, integradas por 15 (quinze) brasileiros natos
em pleno exercício de seus direitos civis, indicados por
entidades da mesma natureza das integrantes do
Conselho Nacional, a serem designadas pelas
Assembléias Legislativas para um mandato de dois anos.
Art. - Compete às seções estaduais do Conselho
Nacional de Comunicação, a supervisão e ﬁscalização da
execução das políticas de comunicação em âmbito
regional.
Art. - A lei regulamentará as atribuições e o
funcionamento do Conselho Nacional de Comunicação,
bem como os critérios da função social e ética do rádio e
da televisão.5
Tratava-se, portanto, de proposta de criação do CNC como
órgão colegiado autônomo – nacional e com seções
estaduais – composto por 15 (quinze) membros,
representantes de entidades empresariais, de proﬁssionais
de comunicação, de setores populares e de instituição
universitária, com competência não só para “estabelecer,
supervisionar e ﬁscalizar políticas nacionais de
comunicação”, como também a “outorga, renovação e
revogação das autorizações e concessões para uso de
frequência e canais de rádio e televisão e serviços de
transmissão de imagens, sons e dados por qualquer meio”.

5
Uma das razões para a forte resistência enfrentada em bloco pela EP PE 0091-1 na Constituinte é que
ela também propunha que “os veículos de comunicação, inclusive os meios impressos, serão explorados
por fundações ou sociedades sem ﬁns lucrativos”, isto é, excluía a exploração privada comercial dos
meios de comunicação.
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A Emenda Popular teve amplo apoio em setores da
sociedade civil e foi subscrita por outras 32.379 (trinta e dois
mil, trezentas e setenta e nove) entidades, parlamentares e
cidadãos, entre eles: a Central Geral dos Trabalhadores, a
Federação das Associações de Servidores das
Universidades do Brasil, a União Nacional dos Estudantes, a
F e d e r a ç ã o B r a s i l e i r a d e Tr a b a l h a d o r e s e m
Telecomunicações, a Associação dos Empregados da
Embratel, a Federação Nacional dos Engenheiros, a
Federação Nacional dos Arquitetos e a Federação Nacional
dos Médicos, além dos, então, líderes do PT Luiz Inácio Lula
da Silva; do PDT, Brandão Monteiro; do PCB, Roberto Freire;
do PC do B, Haroldo Lima, e do PSB, Beth Azize (cf.
Rollemberg).6

6
O anteprojeto de Lei da Comunicação Social Eletrônica tornado público pelo FNDC em 1º de maio de
2013, que se pretende transformar em Projeto de Lei de Iniciativa Popular, prevê a criação de um
Conselho Nacional de Políticas de Comunicação como órgão independente, com atribuições de
acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas e a regulação do setor. Disponível em
http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/arquivos-nocms/plip_versao_ﬁnal.pdf .
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7

Os principais pontos da proposta de CNC, contidos na
Emenda Popular, aparecem no primeiro anteprojeto
apresentado, pela relatora deputada Cristina Tavares, ao
plenário da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e de
Comunicação para discussão e recebimento de emendas.
O CNC teria como competência: (a) Outorgar e renovar, ad
referendum do Congresso Nacional, autorizações e
concessões para exploração de serviços de radiodifusão e
transmissão de voz, imagem e dados; (b) Promover
licitações públicas para concessão de frequência de canais,
divulgando suas disponibilidades ao menos uma vez por
ano; (c) Decidir e ﬁxar as tarifas cobradas aos
concessionários de serviços de radiodifusão e transmissões
de dados, imagem e som; (d) Promover a introdução de
novas tecnologias de comunicação conforme a necessidade
da sociedade e buscando capacitação tecnológica nacional;
(e) Dispor sobre a organização e transparência das
empresas concessionárias de radiodifusão, da qualidade
técnica das transmissões, da programação regional, da
programação em rede e da garantia de mercado para os
programas das produtoras independentes.
Seria também atribuição do CNC estabelecer, supervisionar
e ﬁscalizar políticas nacionais de comunicação nas áreas de
rádio e televisão atendidos os seguintes princípios: (i)
7
Para uma discussão detalhada da tramitação das propostas relativas à comunicação social na
Constituinte de 1987/88, até o ﬁnal do trabalho nas comissões temáticas, cf. Venício A. de Lima
“Comunicação na Constituinte de 1987-1988: A defesa de velhos interesses” in Lima (2011); capitulo 2.
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Promoção da cultura nacional em suas distintas
manifestações assegurada a regionalização da produção
cultural nos meios de comunicação e na publicidade; (ii)
Garantia da pluralidade e descentralização, vedada a
concentração da propriedade dos meios de comunicação;
(iii) Prioridade a entidades educativas, comunitárias,
sindicais, culturais e outras sem ﬁns lucrativos na concessão
de canais e exploração de serviços.
O CNC teria 15 membros, representando entidades
empresariais e proﬁssionais da área de comunicação, dos
poderes Executivo e Legislativo, da comunidade cientíﬁca,
de instituição universitária, e da área de criação cultural.
A proposta foi objeto de renhida oposição, sobretudo, por
parte da chamada “bancada da comunicação” composta por
parlamentares vinculados às concessões do serviço público
de radiodifusão, ligados à Associação Brasileira de
Emissoras de Radio e Televisão (ABERT) e coordenados
pelo então ministro das Comunicações, Antonio Carlos
Magalhães. No anteprojeto ﬁnalmente aprovado na
subcomissão, em sessão tumultuada e sem a presença de
oito dos seus vinte e um membros, inclusive da própria
relatora, o CNC desapareceu.
Na Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, por outro lado, o
relator Artur da Távola, reintroduziu uma proposta de criação
de CNC como órgão independente e com atribuição de
formular políticas nacionais de comunicação dentro de
quatro princípios: (a) Complementaridade dos sistemas
público, estatal e privado nas concessões dos serviços de
radiodifusão; (b) Prioridade a ﬁnalidades educativas,
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artísticas, culturais e informativas; (c) Promoção da cultura
nacional e regionalização da produção; e (d) Pluralidade e
descentralização. Ficaria para uma lei complementar a
deﬁnição sobre a instituição, competência, autonomia,
vinculação administrativa e recursos necessários ao
funcionamento do CNC.
Todavia, esta foi a única comissão da Constituinte que não
logrou aprovar um relatório ﬁnal, apesar das muitas
tentativas em busca de um acordo de parte do relator.
Segundo ele próprio, “durante a Constituinte, toda a disputa
se estabeleceu em torno do conselho” 8 . Desta forma, seguiu
para a Comissão de Sistematização o polêmico relatório que
havia sido aprovado na Subcomissão. Alterado pelo relator
desta Comissão e submetido ao plenário, o capítulo sobre a
comunicação acabou sendo aprovado em bloco, sem
discussão complementar.
Pela CF88, a competência de legislar sobre radiodifusão
ﬁcou privativa da União (inciso IV do Artigo 22). Cabe ao
Congresso Nacional apreciar os atos de outorga, renovação
de concessão, permissão e autorização para o serviço
público de radiodifusão (caput e § 1º do Artigo 223) e à lei
federal regular as diversões e espetáculos públicos, além de
estabelecer os meios legais que garantam a defesa em
relação ao não cumprimento dos princípios para produção e
programação de rádio e televisão [explicitados no Artigo 221]
e à propaganda de produtos, práticas e serviços nocivos à
saúde e ao meio ambiente (§ 3º do Artigo 220).
A proposta original de um “Conselho Nacional de
8
Ata da 4ª. reunião ordinária da 1ª. Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura, realizada em
9/9/1999, da Subcomissão de Rádio e Televisão da Comissão de Educação do Senado Federal.
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Comunicação”, como órgão regulador autônomo e
independente, acabou reduzida à versão aprovada no artigo
224 da Constituição, que criou o “Conselho de Comunicação
Social” como órgão auxiliar do Congresso Nacional. Diz o
artigo:
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo
[Capítulo V, "Da Comunicação Social", do Título VIII "Da
Ordem Social"], o Congresso Nacional instituirá, como
seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social,
na forma da lei.
Em 30 de dezembro de 1991, o então presidente Fernando
Collor sancionou a lei nº 8.389, cujo projeto original, de
autoria do senador Pompeu de Souza (PMDB-DF), já
falecido, regulamentou o artigo 224 e instituiu o Conselho de
Comunicação Social (CCS) como “órgão auxiliar do
Congresso Nacional”, composto por 13 (treze) membros,
sendo quatro representantes de entidades empresariais,
quatro de categorias proﬁssionais de comunicação e cinco
9
da sociedade civil.
A atribuição do CCS é realizar estudos, pareceres e
recomendações e “outras solicitações” a respeito do capítulo
da Comunicação Social, em especial sobre: “liberdade de
manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da
informação; propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias nos meios
de comunicação social; diversões e espetáculos públicos;
produção e programação das emissoras de rádio e televisão;
9
Dentre os conselhos criados pela CF88, o CCS é o único que tem sua composição omitida pelo texto
constitucional. Na sua regulamentação os membros foram todos deﬁnidos como provenientes da
sociedade - empresarios, categorias proﬁssionais e “sociedade civil”.
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monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social;
ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da
programação das emissoras de rádio e televisão; promoção
da cultura nacional e regional, e estímulo à produção
independente e à regionalização da produção cultural,
artística e jornalística; complementariedade dos sistemas
privado, público e estatal de radiodifusão; defesa da pessoa
e da família de programas ou programações de rádio e
televisão que contrariem o disposto na Constituição Federal;
propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens; outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens; e legislação
complementar quanto aos dispositivos constitucionais que
se referem à comunicação social” (artigo 2º).
Apesar, portanto, de ser apenas um órgão auxiliar do
Congresso Nacional, resistências articuladas pelos mesmos
interesses que prevaleceram na Constituinte de 1987/88,
ﬁzeram com que a instalação do CCS fosse postergada por
mais de 11 (onze) anos, até 2002. Instalado, funcionou
durante quatro anos e ﬁcou inativo de dezembro de 2006 até
julho de 2012, quando foi ﬁnalmente reinstalado de forma
polêmica e com uma composição distorcida que favorece
inequivocamente à representação empresarial.
Esse fato provocou a divulgação de notas públicas de
protesto da Frente Parlamentar pela Liberdade de
Expressão e o Direito a Comunicação com Participação
Popular (FRENTECOM) e do Fórum Nacional pela
10
Democratização da Comunicação (FNDC) .
10
Cf. Venício A. de Lima, “CCS: movimentos sociais excluídos, parlamentares ignorados”, in
Observatório da Imprensa nº 704 de 24 de julho de 2012.
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Desde a promulgação da CF88, várias iniciativas de criação
de conselhos, inspiradas no artigo 224 que criou o CCS,
11
surgiram em nível estadual .
1. Estados com CECS previstos na Constituição
Obedecendo ao princípio constitucional da simetria, nove
das vinte e seis CE – Amazonas, Pará, Alagoas, Bahia,
Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul – e a lei orgânica do Distrito Federal (LODF) 12 ,
incluíram a criação dos conselhos estaduais de
comunicação social (CECS)13 (ver QUADRO 1 e ANEXO 1).
Desnecessário registrar que a inclusão dos CECS nas CE de
dez unidades da federação, resultou da atuação de setores
organizados da sociedade civil que, há décadas, defendem a
democratização do setor de comunicações no país.14 Da
mesma forma, nos dezessete estados onde os CECS não
lograram inclusão nas CE, esses setores não conseguiram
mobilizar força política suﬁciente. Todavia, como aconteceu
com a própria CF88, a inclusão da norma não tem sido
garantia para a criação, instalação e funcionamento dos
CECS.
11
Houve também inciativas de criação de conselhos municipais de comunicação. A primeira – anterior à
promulgação da CF88 – foi na Prefeitura de Porto Alegre por meio do decreto nº 9426, assinado pelo
então prefeito Olívio Dutra, em 5 de maio de 1989. Um levantamento realizado pelo Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação (FNDC), em 2009, dá conta de que as Leis Orgânicas das cidades
de Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG) e Anápolis (GO) também preveem a criação destes conselhos. Cf. "
Conselhos de Comunicação são ignorados",revista MídiaComDemocracia, nº 9; Julho de 2009.
12 Os estados do Amapá, Roraima e Tocantins estavam elaborando sua primeira Constituição, de vez que
eles foram criados pela CF88. Da mesma forma, o Distrito Federal, que só então conquistou autonomia
política.
13 A matéria “Panorama dos Conselhos de Comunicação no país”, publicada na revista
MídiaComDemocracia nº 11, de março de 2011, inclui equivocadamente o estado do Amapá entre
aqueles cujas CE prevêm a criação dos CECS e omite a Lei Orgânica do Distrito Federal.
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QUADRO 1
ESTADOS COM CECS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO

Amazonas

Alagoas

Estados

Constituição
Estadual
(data de
promulgação)

Vínculo
Institucional

Atribuições

Composição

Capitulo III
Seção IV
Da
Comunicação
Social
Art. 212
(05 de
Outubro de
1989)

Não
especiﬁcado

“Os órgãos de imprensa escrita e
de radiodifusão sonora ou de
imagem e som, integrantes da
Administração Pública Estadual,
direta, indireta ou fundacional,
terão suas atividades orientadas
e supervisionadas pelo Conselho
Estadual de Comunicação Social”
(Art.212, caput)
“deﬁnição de critérios visando à
repartição eqüitativa das
dotações destinadas à
publicidade governamental,
observada a prioridade dos
organismos estatais e vedada a
promoção política dos
governantes e membros do
Governo.” (Art.212, §2°)

“O Conselho
será composto
por
representantes
dos três
Poderes, bem
assim das
entidades de
classe
vinculadas ao
setor, conforme
dispuser a lei.”
(Art. 212, §1°)

Capitulo X
Da
Comunicação
Social
Art. 227 e Art.
228
(05 de
Outubro de
1989)

“Como
órgão
auxiliar do
Poder
Legislativo
do
Estado...”(Ar
t.228)

“... detectar e denunciar o
desrespeito aos dispositivos
contidos no Capítulo V, do Título
VIII, da Constituição da República,
e no art. 225, desta Constituição”
(Art. 227)

“.. .participação
paritária das
empresas de
comunicação,p
úblicas e
privadas, das
entidades
representativas
de proﬁssionais
da área,
entidades e
associações
civis e da
comunidade
universitária.”
(Art. 227, §1°)

“... prestar apoio na elaboração e
na atualização da legislação
pertinente, ﬁscalizar o
seucumprimento e denunciar as
violações aos dispositivos
regulamentadores da matéria.” (Art.
228)

14 Desde a década de 70 do século passado realizaram-se debates e ações na academia em torno da
necessidade da formulação de políticas públicas democráticas de comunicação [cf. Venício A. de Lima,
“Um marco esquecido na história” in Observatório da Imprensa nº 686 de 20/03/2012].
Documento preparado, em 1984, pelo Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CEC-Brasília), por
solicitação da Comissão de Plano de Ação de Governo (COPAG), do presidente eleito Tancredo Neves,
propunha a reestruturação do Conselho Nacional de Comunicações (CNC), órgão de assessoramento do
ministro das Comunicações oriundo do antigo CONTEL e reformulado pelo Decreto 78.921/1976. O
CNC teria composição paritária entre representantes do Estado e da sociedade civil e passaria a ser “a
nova instância democrática capaz de deliberar sobre assuntos de radiodifusão, até que uma alteração
constitucional viesse a alterar (sic) a situação” (p. 9-10). Cf. “A Transição Politica e a democratização
da Comunicação Social – Alternativas para a ação de um governo democrático”; CEC – Brasília, 1985.
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QUADRO 1
ESTADOS COM CECS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO

Minas Gerais

Goiás

Distrito Federal

Bahia

Estados

Constituição
Estadual
(data de
promulgação)

Vínculo
Institucional

Atribuições

Composição

Capitulo XVI
Da Comunicação
Social
Art. 277
(05 de Outubro de
1989)

Não
especiﬁcado

“O Conselho de
Comunicação Social,
que formulará a política
de comunicação social
do Estado, terá sua
competência e
composição
estabelecidas em lei.”
(Art. 277, §2°)

Não especiﬁcado

Capitulo V
Da Comunicação
Social
Art. 261
(08 de Junho de
1993)

“... vinculados
ao Poder
Executivo...”
(Art.261)

“... assessoramento ao
Poder Executivo na
formulação e
acompanhamento da
política regional de
comunicação social.”
(Art.261, Parágrafo
Único)

“... integrado por
representantes de
entidades da
sociedade civil e
órgãos
governamentais
vinculados ao
Poder
Executivo,confor
me previsto em
legislação
complementar.”
(Art. 261)

Capitulo V
Da Comunicação
Social
Art. 169
(05 de Outubro de
1989)

“... órgão
auxiliar do
Poder
Legislativo.”
(Art.169,§2°)

Não especiﬁcado

Não especiﬁcado

Capitulo I
Da Ordem Social
Seção IX
Da Comunicação
Social
Art. 230
(21 de Setembro
de 1989)

Não
especiﬁcado

Não especiﬁcado

“... composto de
representantes da
sociedade civil, na
forma da lei.”
(Art.230)
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QUADRO 1
ESTADOS COM CECS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO
Constituição
Estadual
(data de
promulgação)

Vínculo
Institucional

Atribuições

Composição

Capitulo V
Da Comunicação
Social
Art. 293
(05 de Outubro de
1989)

Não
especiﬁcado

“O conselho opinará,
previamente, sobre a
política estadual de
comunicação social e
a proposta
orçamentária para o
setor.”
(Art. 293, parágrafo

“... participação de
representantes do Poder
Público e, majoritariamente,
da sociedade civil, inclusive
dos trabalhadores em
comunicação e publicidade”
(Art. 293)

Capitulo V
Da Comunicação
Social
Art. 239
(05 de Outubro de
1989)

Não
especiﬁcado

“A política de
comunicação social,
no âmbito do Estado e
nos veículos de
comunicação de
massa mantidos pelo
Poder Público, sob a
forma de fundação,
autarquia ou empresa
de economia mista,
será deﬁnida,
orientada, executada
e ﬁscalizada pelo
Conselho de
Comunicação Social.”
(Art. 239.)

Não especiﬁcado

Capitulo VI
Da Comunicação
Social
Art.335
(05 de Outubro de
1989)

Não
especiﬁcado

“Lei criará o Conselho
de Comunicação
Social, que será
responsável pelas
diretrizes gerais a
serem seguidas pelos
órgãos de
comunicação social do
Estado.” (Art.335, §1°)

Não especiﬁcado

Capitulo II
Da Educação, Da
Cultura, Do Desporto,
Da ciência e
Tecnologia, Da
Comunicação Social
e do Turismo
Seção V
Da Comunicação
Social
Art. 238
(03 de Outubro de
1989)

Não
especiﬁcado

“... cada órgão de
comunicação social
do Estado será
orientado pelo
Conselho de
Comunicação
Social...”
(Art.238, Parágrafo
Único)

“... composto por
representantes da
Assembléia Legislativa,
Universidades, órgãos
culturais e de educação do
Estado e do Município,
bem como da sociedade
civil...”
(Art.238, Parágrafo Único)

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Paraíba

Pará

Estados
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A maioria das constituições estaduais 15 deﬁne os CECS
como “órgãos auxiliares”, mas não especiﬁca sua vinculação
institucional (Pará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul); dois são vinculados
especiﬁcamente às assembleias legislativas (Goiás e
Amazonas) e um ao Poder Executivo (DF).
A maior parte das constituições estaduais remete para leis
complementares a deﬁnição da competência e/ou
atribuições dos CECS, embora em quatro unidades
federativas esteja prevista a competência de interferir, direta
e/ou indiretamente, na formulação das políticas estaduais de
comunicação social (PA, BA, PB e DF). Há também três
estados que preveem competência dos CECS para
“orientar” os órgãos públicos de comunicação do estado (AL,
RJ e RS). Na constituição do Amazonas, a competência do
CECS é deﬁnida como de ﬁscalização do cumprimento das
normas e princípios da CF88 pertinentes à comunicação
social.
Quanto à composição dos CECS, sete constituições
estaduais remetem o assunto para leis complementares (AL,
DF, MG, BA, PB, GO e RJ). Mesmo assim, em seis
constituições (AM, PA, AL, DF, MG, e RS) há referencia a
representantes dos empresários de comunicação, de
proﬁssionais do setor, da sociedade civil, da universidade,
sendo que em três estados está prevista a representação do
poder publico (AM, PA, DF) e, em um, do poder legislativo
(RS) e, em outro, dos três poderes (AL).
Quais as iniciativas que foram tomadas nestas dez unidades
15 Para facilitar a construção do texto, utilizaremos indistintamente “constituições estaduais” com
referência, inclusive, à Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).
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da federação, desde a promulgação de suas constituições
estaduais – portanto, nos últimos vinte e três anos – para
regulamentar o que está previsto em suas respectivas
constituições e instalar e colocar em funcionamento os
CECS?
O QUADRO 2, abaixo, apresenta um breve histórico dessas
iniciativas.
QUADRO 2 (AÇÕES)
ESTADOS COM CECS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO
Estados
Amazonas
Distrito
Federal

Goiás
Minas Gerais

Pará

36

(a)Iniciativas do Poder Legislativo
Não foram encontradas ocorrências.
1993: Projeto de Lei nº1110/1993
Autor: Wasny de Roure/PT Objeto: Regulamenta o art.261 da LO do DF
que prevê a criação do CECS Status: Arquivado
1995: Indicaçãonº371/1995
Autor: Marco Lima/PT Objeto: Sugere ao governador a criação do CECS
Status: Aprovado e Arquivado
2011: Projeto de Lei nº 401/2011
Autor: Wasny de Roure/PT Objeto:Regulamenta o art.261 da LODF/cria
CCS-DF(re-apresentação) Status: Arquivado
2011: Indicaçãonº3137/2011
Autor: Claudio Abrantes/PPS Objeto: Sugere ao governador criação CCSDF Status: Aprovado e Arquivado
Não foram encontradas ocorrências.
1995: Projeto de Lei nº434/1995
Autor: Gilmar Machado/PT Objeto: Institui o CECOS Status: Arquivado
pelo autor
2003: Proposta de Ação Legislativa nº03/2003
Autor: Autoria Popular Objeto: Sindicato dos Jornalistas Propõe a Criação
do CECS;
2004: Projeto de Lei nº1741/2004
Autor: Comissão de Participação Popular Objeto: Altera a Denominação
do CECS; reapresentado comoProjeto de Lei nº574/2007 Status: Arquivado
no ﬁm da Legislatura
2010: Projeto de Lei nº4968/2010
Autor: Carlin Moura/PCdoB Objeto: Cria o CCS Status: Desarquivado e
renumerado como Projeto de Lei nº950/2011 Status: Arquivado pelo autor
1991: Projeto de Lei Complementar nº13/91
Autor: Zé Carlos Lima Objeto:Criação CECS-PA Status:Aprovado CCJ
(1992).
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QUADRO 2 (AÇÕES)
ESTADOS COM CECS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO

Estados

(a)Iniciativas do Poder Legislativo

Paraíba

2003: Projeto de Lei Complementar nº08/2003
Autor: Bancada do PT Objeto: Cria o CCS-PB Status: Considerado
Inconstitucional pela CCJ. Arquivado

Rio de
Janeiro

2004: Projeto de Lei nº1969/2004
Autor: Carlos Minc/PT Objeto: Autoriza o Poder Executivo a Criar o CECS
Status: sancionado com vetos e transformado na Lei nº 4849/2006
2008: Projeto de Lei Complementar nº15/2008
Autora: Beatriz Santos/PRB Objeto: Cria o CECS Status: Considerado
Inconstitucional pela CCJ
2009: Projeto de nº2133/2009
Autora: Beatriz Santos/PRB Objeto: Cria o CECS Status: Arquivado
2010: Projeto de Lei nº3323/2010
Autor: Paulo Ramos/PDT Objeto:Cria o CECS-RJ Status:desarquivado
em 2011 aguarda distribuição na CCJ.

Rio Grande
do Sul
Estados

Alagoas

1992: Lei nº 9726/1992
Objeto: Regulamenta os Artigos 238 e 239 e cria CECS-RS. ADI nº
821/1992 no STF. Liminar concedida. Aguarda julgamento.
(b) Iniciativas do Poder Executivo

2001: Decreto nº 031/2001 Objeto: Institui o CECS-AL.
2001: Decreto nº 313/2001 Objeto: Institui o Regimento Interno do CECS
2004: Decreto nº 1.755/2004 Objeto: Institui um novo regimento interno para o
CECS

Bahia

2011: Lei nº 12.212/2011 Objeto: Cria a SECOM à qual o CECS-BA é vinculado.
2012: Decreto nº 13.993/2012 Objeto: Aprova o regimento da SECOM da qual o
CECS é parte.
2012: Decreto nº 14.117/2012 Objeto: Homologa a resolução que aprovou o
regimento interno do CECS

Minas Gerais

1994: Lei nº 11406/1994 Objeto: cria CECS-MG
1994: Decreto nº 36.283/1994 Objeto: deﬁne competência do CECS-MG
2007: Lei Delegada n°112/2007 Objeto: subordina administrativamente o CECSMG à Secretaria de Estado de Governo.
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Em três destes estados – RS (1992), AL (2001) e BA (2011) –
houve a regulamentação dos artigos das respectivas
constituições estaduais e a criação de CECS. Em MG, o
CECS-MG foi criado (1994) por uma simples alteração de
nomes – de colegiado para conselho – sem que, todavia, o
artigo 230 da Constituição Estadual fosse mencionado.
Desses quatro estados, todavia, somente o CECS-BA está,
de fato, em funcionamento.
Em outras quatro unidades da federação (PA, PB, DF e RJ)
existem e/ou existiram inciativas até agora sem resultado. E
em dois estados – AM e GO – não se tem notícia de qualquer
iniciativa no sentido de cumprir o que manda a respectiva
Constituição.
A situação atual, nas oito unidades da federação (por ordem
alfabética) onde houve iniciativas para criação dos CECS é a
que se descreve a seguir.
1. Alagoas
Instituído pelo decreto nº 31 de 13 de fevereiro de 2001 (ver
ANEXO 2.1), o CECS de Alagoas teve Regimento Interno
aprovado ainda em 2001 e modiﬁcado em 2004.
Órgão consultivo do Poder Executivo, as atribuições
previstas para o CECS-AL são:
medidas que visem o
aperfeiçoamento de uma política estadual de comunicação
social, com base em princípios democráticos que estimulem
o acesso à informação de interesse coletivo; acompanhar as
inovações tecnológicas e suas contingências no campo da
comunicação social; e orientar e supervisionar as atividades
dos órgãos de radiodifusão sonora ou de imagem e som,
integrantes da Administração Pública Estadual, Direta,
38
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Indireta e fundacional.”
Os treze membros do CECS-AL contemplam a
representação dos três poderes estaduais, sindicatos e
conselhos proﬁssionais, e os segmentos universitário e
empresarial.
As informações obtidas, todavia, indicam que o CECS-AL
surgiu como resultado de circunstâncias especíﬁcas da
disputa de poder entre as elites políticas locais, sem que
resultasse de uma demanda da sociedade civil organizada.
Exatamente por isso, nunca chegou a funcionar
regularmente.
Os sindicatos dos jornalistas e dos radialistas de Alagoas
encaminharam, em 2010, uma minuta de projeto de lei 16 ao
governo do estado propondo a transformação do CECS-AL
em colegiado deliberativo vinculado à Secretaria de
Comunicação. O governo estadual não se pronunciou sobre
a proposta.
2. Bahia
Depois de longo processo, a Assembleia Legislativa da
Bahia aprovou, em abril de 2011, a proposta do governo de
regulamentação do artigo 277 da Constituição baiana e criou
o CECS-BA (cf. Lei 12.212/2011, ANEXO 2.2) que foi
solenemente instalado em janeiro de 2012.
A proposta de criação do CECS-BA surgiu da articulação
entre organizações sociais, acadêmicas e militantes
políticos ainda em 2006, quando a equipe de transição do
16

Não foi possível obter uma cópia da minuta deste projeto de lei.
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recém-eleito governador Jaques Wagner recebeu uma
“carta de diretrizes” propondo políticas públicas de
comunicação. Em 2008 foi realizada uma Conferência
Estadual de Comunicação na qual a criação do CECS e de
uma Secretaria de Comunicação (Secom) foram priorizadas.
Após a realização da I Conferência Nacional de
Comunicação (Confecom), em dezembro de 2009, o
processo se acelerou, inclusive com a participação de parte
dos empresários de comunicação locais. O governo criou,
então, um Grupo de Trabalho para discutir e propor a criação
do CECS-BA. Realizou-se uma audiência pública que, ao
ﬁnal, chegou a uma proposta de consenso.
O projeto ﬁnalmente aprovado pela Assembleia Legislativa
estava contido dentro de amplo pacote de reforma
administrativa. Dele constava a transferência do Instituto de
Radiodifusão Pública da Bahia (Irdeb) da Secretaria de
Cultura para a SECOM, e a vitaliciedade da presidência do
CECS-BA pelo ocupante do cargo de secretário da
comunicação do estado. Essas alterações não haviam sido
acordadas na proposta de consenso e geraram importante
desconforto entre os movimentos sociais e a SECOM.
Vinculado à Secretaria de Comunicação Social - SECOM
como órgão de função consultiva e deliberativa, o CECS-BA
tem por ﬁnalidades, dentre outras, a formulação e o
acompanhamento da política de Comunicação Social; o
recebimento e encaminhamento de denúncias sobre abusos
e violações de direitos humanos nos veículos de
comunicação; o fortalecimento da comunicação comunitária;
o acompanhamento da distribuição das verbas publicitárias
para que sejam obedecidos critérios técnicos de audiência e
a garantia da diversidade e da pluralidade.
40

Venício A. de Lima

O CECS-BA tem 27 membros titulares e 27 suplentes. A
sociedade civil detém 20 vagas de titulares distribuídas entre
empresários, organizações sociais, universidade e
conselhos proﬁssionais; outros setes titulares representam o
governo.
3. Distrito Federal
Ainda em junho de 1993, logo após a promulgação da Lei
Orgânica do DF, por iniciativa do deputado distrital Wasny de
Roure, foi apresentado à Câmara Legislativa (CLDF) um
projeto regulamentando o artigo 261. Paralelamente, o então
candidato a governador Cristóvam Buarque, se
comprometeu publicamente, em debate promovido pelo
Sindicato dos Jornalistas, a apoiar a criação do CCS-DF. No
seu governo, uma comissão foi criada pelo GDF para propor
um projeto que tramitou na CLDF, mas nunca chegou à
votação no plenário e acabou arquivado em 2003.
Conﬁrmada a vitória de Agnelo Queiróz para governador em
2010, um grupo de velhos militantes decidiu organizar um
movimento com o objetivo especíﬁco de retomar a antiga luta
pela regulamentação do artigo 261 da LODF. Constitui-se,
então, o MPC – Movimento Pró-Criação do CCS-DF (MPC),
em evento na CLDF, realizado em 3 de fevereiro de 2011.
Como o próprio nome estava a indicar, o movimento deixaria
de existir no momento mesmo em que o CCS-DF se tornasse
realidade. O manifesto de criação do MPC foi originalmente
subscrito por mais de oitenta entidades e personalidades e o
evento de seu lançamento contou com a participação do
secretário de Cultura, representantes da secretaria de
Publicidade e das Mulheres, além de entidades e
movimentos sociais do DF.
Em todos os contatos que conseguiu fazer com diferentes
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instancias do GDF – inclusive a secretaria de Comunicação –
e com deputados distritais, o MPC encontrou acolhida pela
ideia de regulamentação do artigo 261.
Surgiu, no entanto, um imprevisto: ao contrário do que se
acreditava até então, prevaleceu o parecer de juristas
vinculados ao GDF e externos a ele, de que a iniciativa para
criação do CCS-DF era exclusiva do Poder Executivo e
deveria, portanto, partir de um projeto encaminhado pelo
governador à CLDF. Um novo projeto de lei de iniciativa
parlamentar, além de inócuo, seria fatalmente vetado por
conter vício de origem.
De fato, desde a Emenda n. 44 de 2005, o inciso IV, do § 1º,
do Artigo 71 da LODF reza:
Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara
Legislativa, ao Governador do Distrito Federal e, nos
termos do art. 84, IV, ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal, assim como aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Lei Orgânica.
§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito
Federal a iniciativa das leis que disponham sobre:
(...)
IV – criação, estruturação, reestruturação,
desmembramento, extinção, incorporação, fusão e
atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal,
Órgãos e entidades da administração pública (Redação
dada pela Emenda nº 44 de 2005 à LODF)
Conﬁando na correção dessa interpretação, o MPC optou
por concentrar seus esforços na elaboração de uma minuta
de projeto que fosse aceita pelo GDF e por ele encaminhada
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a CLDF. O indispensável debate público em torno do
eventual projeto aconteceria na CLDF, não só entre os (as)
deputados (as) mas, sobretudo, por meio de audiências para
as quais seriam convidadas todas as entidades e
movimentos historicamente envolvidos na luta pela
democratização da comunicação no Distrito Federal.
Uma minuta de projeto foi de fato elaborada em colaboração
com entidades e setores do GDF. No entanto, o MPC não
conseguiu entregá-la formalmente ao governador nem ao
seu secretário de Governo. Depois de alguns meses de
tentativas frustradas, optou-se por protocolar formalmente
um ofício dirigido ao governador no Palácio do Buriti (o que
foi feito no dia 13 de julho de 2011) encaminhando a minuta
de projeto. A expectativa é que o ofício e a minuta fossem
distribuídos, como de praxe, para os setores diretamente
envolvidos, a começar, por óbvio, pela secretaria de
Comunicação. Todavia, o MPC nunca recebeu qualquer
retorno do ofício dirigido ao governador. Ademais,
informações indicam que o ofício e a minuta do projeto não
foram distribuídos internamente no próprio GDF, como
deveriam ser.
Paralelamente, entidades vinculadas a movimentos que
lutam pela democratização das comunicações dialogavam
diretamente com a Secretaria de Comunicação do GDF em
torno de uma ampla pauta para o setor que incluía a
regulamentação do artigo 261 da LODF. Em seminário
promovido pelo GDF em julho de 2012, o governador se
comprometeu publicamente com a criação do CECS-DF. Um
projeto de lei foi elaborado e colocado em consulta pública
(cf. ANEXO 2.3).
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Por este projeto, o CCS-DF seria um órgão de
assessoramento do Poder Executivo na formulação e
acompanhamento da política regional de comunicação
social e teria como um de seus principais objetivos
“assessorar o Poder Executivo na formulação e
acompanhamento da política regional de comunicação
social”. Além disso, competiria ao CCS-DF “sugerir diretrizes
para o funcionamento dos veículos vinculados aos órgãos
públicos de radiodifusão do Distrito Federal” e “estimular a
implementação e fortalecer os veículos de comunicação
comunitária existentes no Distrito Federal”.
O CCS-DF seria constituído por 27 membros sendo: dez
representantes do Poder Público; nove representantes de
instituições da sociedade civil e movimentos sociais; dois
representantes de instituições de ensino e pesquisa da área
de comunicação social; seis representantes de empresas de
comunicação e instituições representativas do setor.
Em março de 2013, todavia, mudanças ocorridas na
Secretaria de Comunicação levaram à distribuição de uma
Nota Pública, subscrita por movimentos e entidades, que
revela apreensão sobre o futuro das negociações em torno
do projeto do CECS, aparentemente interrompidas pelo
GDF.
4. Minas Gerais
Previsto no artigo 230 da Constituição (1989), o CECS-MG
[como já mencionado] foi criado por uma mera alteração de
nomes, a partir de iniciativa do Poder Executivo, contudo,
sem que se ﬁzesse referencia à norma constitucional.
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A Lei 11.406 de 28/01/1994, em seu artigo 65 altera a
denominação do “colegiado de comunicação social”
existente nos termos da Lei nº 10.827, de 23 de julho de
1992, para “Conselho Estadual de Comunicação Social” e
deﬁne sua vinculação e sua composição (ANEXO 2.4.1).
Mais tarde, sua competência foi estabelecida pelo Decreto n.
36.283/1994 (ANEXO 2.4.2) e sua vinculação alterada pela
Lei Delegada nº 112/2007 (ANEXO 2.4.3).
O CECS-MG está vinculado à Secretaria de Estado de
Governo e tem como sua competência “deﬁnir a política
global de comunicação social do Governo do Estado”.
Presidido pelo vice-governador e tendo como secretario
geral o “Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação
Social”, o CECS-MG tem ainda onze outros membros,
sendo: cinco representantes de instituições do estado; um
representante da Assembleia Legislativa; um representante
das entidades sindicais de âmbito estadual que representem
os trabalhadores da área de comunicação social; um
representante das entidades sindicais que congreguem
empresários das áreas de comunicação social no Estado; e
três “cidadãos de ilibada reputação e identiﬁcados com a
área de comunicação social, de livre escolha do Governador
17
do Estado”.
É interessante observar que, entre 1995 e 2010, propostas e
projetos de criação de outro CECS-MG tramitaram na
Assembleia Legislativa, mas não lograram resultado (ver
QUADRO 2). Alguns desses projetos, como o apresentado
pelo deputado Gilmar Machado (PL nº 434/1995), criavam o
17

Apesar de reiterados contatos com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais e de inúmeras
promessas de esclarecimento por parte de diferentes agentes públicos, não foi possível estabelecer se o
CECS-MG está ou não em funcionamento, o que, muito provavelmente, signiﬁca que ele não funciona.
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CECS-MG como “órgão auxiliar da Assembleia Legislativa”.
Houve também tentativas legislativas de reverter a alteração
original de nome que criou o CECS-MG em 1994, sob o
argumento de que “em simetria com a CF88”, ele deveria ser
vinculado à Assembleia Legislativa e não ao Poder Executivo
(PL nº 1.741/2004, posteriormente reapresentado como PL
nº 574/2007).
A última iniciativa ocorreu em 2010, quando o então
deputado Carlin de Moura, sem fazer referencia ao CECSMG criado pela Lei 11.406/1994, apresentou projeto de lei
(PL nº 4.968) criando outro CECS-MG, também vinculado à
Secretaria de Estado de Governo. Posteriormente, este
projeto de lei recebeu nova numeração, passando a ser o PL
950/2011. Em setembro de 2011, todavia, o PL 950/2011 foi
retirado de pauta, por solicitação do próprio autor.
5. Pará
O Deputado Zé (sic) Carlos Lima apresentou a Assembleia
Legislativa o PLC nº 13/1991 (ANEXO 2.5) propondo a
regulamentação do artigo 293 da Constituição Estadual.
Pelo PLC nº 13/1991 o CECS-PA seria um “órgão auxiliar da
Assembleia Legislativa” com competência, dentre outros,
para “estabelecer, supervisionar e ﬁscalizar a política
estadual de comunicação social”. O CECS-PA seria
composto por treze membros, sendo: três representantes
dos partidos com maior representação na Assembleia
Legislativa em cada legislatura; três representantes dos
trabalhadores em comunicação (jornalistas, radialistas e
publicitários); um representante dos empresários de
comunicação; um da área cultural; um dos cursos de
comunicação; um de instituições cientíﬁcas; um das centrais
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sindicais e um de entidades do movimento popular .
O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça e encaminhado para sequencia da tramitação à
Mesa Diretora, em abril de 1992. A partir de então não se tem
mais informações sobre o PLC nº 13/1991.
6. Paraíba
Um Projeto de Lei Complementar regulamentando o artigo
239 da Constituição Estadual foi apresentado à Assembleia
Legislativa pela bancada do Partido dos Trabalhadores em
2003 (PLC nº 08/2003, ANEXO 2.6). A CCJ, acatando
parecer do deputado Zenóbio Toscano, rejeitou por
inconstitucionalidade o PLC que foi, então, arquivado em
julho de 2004.
O PLC nº 08/2003 criava o CECS-PB como “fórum estadual
autônomo e democrático” e com atribuições, sobretudo, em
relação à “aplicação das verbas de publicidade dos poderes
públicos do estado da Paraíba”, atuando como órgão
consultivo e emitindo pareceres com o objetivo de “fortalecer
o pluralismo nos meios de comunicação social”. O CECS-PB
seria formado por doze membros, sendo: seis
representantes do poder público e seis da sociedade civil
(jornalistas (2), radialistas, empresas de comunicação, de
publicidade e instituições públicas de ensino superior).
As razões de inconstitucionalidade atribuídas ao PLC, dizem
respeito, a uma única questão: a invasão na competência
legal do Poder Executivo estadual. O relator argumenta que
o PLC “cerceia a forma de administrar do governo
18
Na cópia a que tivemos acesso do PLC nº 13/1991, a letra d, do artigo 2º que deﬁne o décimo terceiro
membro do CECS-PA, está ilegível. Essa é a razão da soma total dos representantes acima descritos ser
de doze e não de treze membros, como deveria ser.
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interferindo diretamente na soberania executiva do Estado,
como se fosse o soberano sobre todas as políticas de
comunicação governamental, sem deixar brechas para que
outros órgãos técnicos de outras instituições ﬁscalizadoras
dos gastos públicos (...) possam de tal forma exercerem (sic)
com supremacia seu desiderato constitucional”. Além disso,
o relator chama atenção para três itens do inciso II do § 1º do
artigo 63 da Constituição estadual que rezam ser da
competência do governador do Estado a iniciativa de leis que
disponham sobre organização administrativa e a criação de
cargos e órgãos da administração pública.
7. Rio de Janeiro
Há registro de quatro tentativas de se regulamentar o artigo
335 da Constituição do Estado do Rio Janeiro que prevê a
criação do CECS-RJ.
A primeira, um projeto (PL nº 1969/2004) do então deputado
Carlos Minc, depois de aprovado na Assembleia Legislativa
foi transformado na Lei nº 4849/2006. No entanto, todos os
artigos da Lei foram vetados pela então governadora
Rosinha Garotinho, salvo o artigo 1º que diz “Fica o Poder
Executivo autorizado a criar o Conselho Estadual de
Comunicação Social, responsável pelas atribuições do
Poder Público Estadual em matéria normativa, consultiva e
de planejamento setorial, ligada a assuntos de comunicação
social e radiodifusão, observada a competência que lhe
confere a legislação especíﬁca do Estado e do País”.
A segunda tentativa foi realizada pela deputada Beatriz
Santos que apresentou o Projeto de Lei Complementar nº 15
de 2008. O PLC foi considerado inconstitucional pela CCJ
conforme Parecer do relator Paulo Melo por razões
especíﬁcas de técnica legislativa. Diz o Parecer: “A matéria
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apresenta inconstitucionalidade pela forma que a proposição
é apresentada. Somente é considerada lei complementar
aquilo que expressamente a Constituição estabelece como
tal. Não é o caso do art. 335, §1°, onde temos uma mera
deﬁnição de que o Conselho será criado por lei, no caso, lei
ordinária. De acordo com Parecer Normativo desta
Comissão, é possível a iniciativa legislativa desta Casa para
a criação de conselhos quando paritários e consultivos, e
sem remuneração dos conselheiros. Portanto, caso o projeto
seja apresentado nestes termos e na forma de lei ordinária,
poderá ser aprovado. Desta forma, o parecer é PELA
INCONSTITUCIONALIDADE do projeto”.
A terceira tentativa foi da própria deputada Beatriz Santos
que voltou a apresentar o seu PLC, agora como Projeto de
Lei, o PL nº 2133/2009. O PL, todavia, foi arquivado ao ﬁnal
da legislatura, em dezembro de 2010.
A quarta tentativa é do deputado Paulo Ramos que
apresentou o PL nº 3.323, em 26 de outubro de 2010
(ANEXO 2.7). Registre-se que, salvo a exclusão de um
representante da Secretaria de Justiça na composição do
CECS-RJ, o PL nº 3.323 é cópia ipsis verbis do Projeto de
Indicação 72.10 apresentado pela deputada Raquel
Marques à Assembleia Legislativa do Ceará, no dia 7 de julho
19
de 2010 .
No PL nº 3.323 o CECS-RJ seria um “órgão colegiado
integrante da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de
19
A Justiﬁcativa do PL 3.323/2010 explica que “a propositura já foi aprovada na Assembleia Legislativa
do Ceará, e existem semelhantes projetos tramitando nos Estado de São Paulo, Cuiabá, Salvador
Teresina e Maceió” (sic). No Ceará, o texto foi apresentado como Projeto de Indicação; no Mato Grosso
não se chegou a ter um projeto, mas um anteprojeto que não avançou; na Bahia, no Piauí e em Alagoas os
projetos e situações são diferentes, como está descrito neste trabalho.
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Janeiro”, tendo como ﬁnalidade “formular e acompanhar a
execução da política estadual de comunicação, exercendo
funções consultivas, normativas, ﬁscalizadoras e
deliberativas”.
A composição do CECS-RJ seria de vinte e quatro membros
20
titulares, com respectivos suplentes , sendo: seis do Poder
Público (Executivo, Legislativo, Ministério Público e escolas
de Comunicação); oito da sociedade civil – empresarial
(radiodifusão, audiovisual, mídia impressa,
telecomunicações, veículos não comerciais, agencias de
publicidade, mídia exterior, cinema); dez da sociedade civil
(jornalistas, discentes cursos de comunicação, entidades
com atuação na área da comunicação e da cultura,
movimentos sociais e minorias).
A informação disponível através da ALERJ é de que o PL nº
3.323 está na CCJ e aguarda distribuição na CCJ.
8. Rio Grande do Sul
Os artigos 238 – cujo Parágrafo único cria o Conselho
Estadual de Comunicação – e o artigo 239 da Constituição
Estadual foram regulamentados pela Lei nº 9726/1992 (cf.
ANEXO 2.8.1).
De imediato, todavia, o então governador Alceu Colares,
arguiu no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade
de ambos os artigos – e, por extensão, da Lei nº 9726/92 –
através da ADI nº 821-8 de 17 de dezembro de 1992. Um dia
depois, o então ministro Octávio Gallotti sustou, por decisão
liminar monocrática, a instalação do CECS-RS. A decisão foi
20
O número total de membros do CECS-RJ especiﬁcados no PL nº 3323/2010 é de vinte e quatro e não de
vinte e cinco como consta do caput do seu artigo 4º.
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posteriormente referendada pelo plenário do STF, em 5 de
fevereiro de 1993. Mais de 20 (vinte) anos depois, ainda se
aguarda o julgamento ﬁnal da ADI.
A ênfase da argumentação da ADI 821-8 recai em aspecto
administrativo, conforme explicitado em seu item 12, que diz:
“O artigo 238, da Constituição Estadual, estatui que os
órgãos oﬁciais e comunicação social serão “utilizados de
modo a salvaguardar sua independência perante o
Governo Estadual e demais Poderes Públicos, e a
assegurar a possibilidade de expressão e confronto de
diversas correntes de opinião” (caput), determinando, a
seguir, que “cada órgão de comunicação social do Estado
será orientado pelo Conselho de Comunicação Social”
(parágrafo único).
Ora, a capacidade auto-organizativa dos estadosmembros não vai ao ponto de subtrair ao Chefe do Poder
Executivo a competência privativa para, no regular
exercício da direção superior da administração estadual,
dispor sobre a organização e o funcionamento desta.
É forçoso concluir, pois, que a Constituição Estadual não
tem o condão de afastar os órgãos de comunicação social
do Estado do controle interno do Chefe do Poder
Executivo, em cuja estrutura orgânica se acham
dispostos, devendo ser garantida a incolumidade da
respectiva esfera de competência.
Apropriado, ainda, é notar que o suporte fáctico previsto
para a sua incidência não poderia abarcar, de forma
nenhuma, os órgãos de comunicação social das
empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações instituídas pelo Poder Público, que seguem o
regime jurídico comum do direito privado (Constituição
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Federal, artigo 173, § 1º), refogindo (sic) ao alcance da
Constituição Estadual” 21.
De fato, o argumento administrativo foi a razão principal
acolhida na decisão liminar do STF. A Ementa que
acompanha o Acórdão diz:
“Cautelar deferida, ante a premência do prazo assinado
para a instalação do Colegiado e a relevância da
fundamentação jurídica do pedido, especialmente quanto
às teses concernentes à separação dos poderes e à
exclusividade de iniciativa do Chefe do Executivo, bem
como a competência privativa deste para exercer a
direção superior e dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração” 22.
Independentemente do que rezam os artigos cuja validade
permanece sub judice no STF, o programa de governo do
então candidato a governador Tarso Genro (2010), no
capítulo “Por uma Comunicação Pública, Democrática e de
Qualidade”, comprometia-se a:
“Criar o Conselho Estadual de Comunicação Social
(CECS) com base no Projeto de Lei da criação do
Conselho Municipal de Comunicação de Porto Alegre
elaborado em 2004. O CECS deverá ter caráter
independente e ser responsável pela elaboração de
ações e diretrizes fundamentais em relação às políticas
públicas de comunicação social e inclusão digital do
Estado”.
21
O texto da petição inicial da ADI 821 está disponível em
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=1554815
22
Cf. Acórdão ADI 821-8, disponível em
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346624
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Eleito, o governo Tarso Genro incentivou a criação de uma
Câmara Temática para a comunicação e cultura no Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social do estado (CDESRS). Após longo processo de debates e audiências públicas,
coordenado diretamente pela Secretaria de Comunicação e
Inclusão Digital (SECOM), um anteprojeto de criação do
CECS-RS foi elaborado, aprovado no CDES-RS e colocado
em consulta pública (cf. anteprojeto ANEXO 2.8.2).
Este anteprojeto cria o CECS-RS como “instância pública de
caráter independente, como órgão consultivo, de
assessoramento e aconselhamento do Poder Executivo”
embora vinculado institucionalmente ao Gabinete do
Governador que “garantirá suporte operacional a suas
atividades”.
As principais competências previstas para o CECS-RS
incluem tarefas ligadas à inclusão digital; a convocação
bianual de conferências estaduais de comunicação e a
criação de conselhos municipais de comunicação. Vale
mencionar: elaborar propostas de diretrizes relativas às
políticas públicas de comunicação social e informação;
propor e acompanhar ações e políticas de comunicação
social e informação; propor e avaliar políticas de geração,
captação e alocação de recursos que contribuam para apoiar
os veículos de comunicação comunitária; orientar a
Administração Pública estadual a respeito do atendimento
aos princípios da publicidade, da legalidade, da moralidade,
da impessoalidade, da eﬁciência, da legitimidade, da
participação, da razoabilidade, da economicidade e da
motivação; convocar, a cada dois anos, a Conferência
Estadual de Comunicação Social; estimular o fortalecimento
da rede pública de comunicação, orientando e
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acompanhando as atividades dos órgãos públicos de
radiodifusão do Estado, de forma a garantir que respeitem a
diversidade cultural, regional e social; estimular a inclusão
digital e o acesso às redes digitais em todo o território riograndense como forma de democratizar a comunicação; e
acompanhar a criação e o funcionamento de conselhos
municipais de comunicação. O CECS exercerá sua
competência através da produção de recomendações;
pareceres; proposta de orientações; e relatórios.
O anteprojeto deﬁne ainda que o CECS-RS será constituído
por vinte e cinco membros do Poder Público e da sociedade
civil.
A versão ﬁnal desse anteprojeto aguarda encaminhamento a
Assembleia Legislativa do estado.
2. Estados sem CECS previstos na constituição
Nos 17 (dezessete) estados onde os CECS não estão
previstos nas constituições estaduais houve iniciativa formal
(anteprojetos ou projetos) de instalar e colocar em
funcionamento os CECS em quatro estados: Amapá, Ceará,
Piauí e São Paulo.
O QUADRO 3, apresenta um breve histórico dessas
iniciativas.
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QUADRO 3 (AÇÕES)
ESTADOS SEM CECS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO
Estados
Acre

(a)Iniciativas do Poder Legislativo
Não foram encontradas ocorrências

Amapá *

2003: Projeto de Lei Ordinária nº0113/03-AL
Autora: RoseliMatos/DEM Objeto: Institui o CECS Status: Aguardando
Votação

Ceará

2010: Projeto de Indicação nº 72.10
Autora: Dep. Raquel Marques /PT Status: aprovado mas recusado pelo
Governador.

Espírito Santo

Não foram encontradas ocorrências

Maranhão

Não foram encontradas ocorrências

Mato Grosso

Não foram encontradas ocorrências

Mato Grosso
do Sul**

Não foram encontradas ocorrências

Paraná

Não foram encontradas ocorrências

Pernambuco

Não foram encontradas ocorrências

Rio Grande
do Norte

Não foram encontradas ocorrências

Rondônia

Não foram encontradas ocorrências

Roraima *

Não foram encontradas ocorrências

Santa
Catarina

Não foram encontradas ocorrências

São Paulo

1993: Projeto de Lei Nº606
Autor: Rui Falcão/PT Objeto: Institui CECS/Fundo para desenvolvimento
da Comunicação Social Status: Arquivado1994
1995: Projeto de Lei Nº90
Autor: Rui Falcão/PT Objeto: Institui CECS/Fundo para desenvolvimento
da Comunicação Social Status: Arquivado 2012
2010: Projeto de Resolução Nº07
Autor:Edmir Chedid/DEM Objeto: Cria o CECS Status: Arquivado
2011: Projeto de Lei Nº573
Autor: Edmir Chedid/DEM Objeto: Cria o CECS Status: Aguardando
parecer do relator da CCJ
2011: Projeto de Resolução nº 02/2011
Autor: Antonio Mentor/PT Objeto: Cria CECS Status: Tramitando.
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QUADRO 3 (AÇÕES)
ESTADOS SEM CECS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO
Estados

(a)Iniciativas do Poder Legislativo

Sergipe

Não foram encontradas ocorrências

Tocantins *

Não foram encontradas ocorrências

Estados

Piauí

São Paulo

(a)Iniciativas do Poder Executivo

2009: Anteprojeto de Decreto
Autor: Gabinete do Governador Wellington Dias/PT Status: Considerado
Inconstitucional PGE-PI

1997: Decreto Nº42.209 Objeto: Institui o Programa Estadual de Direitos
Humanos e propõe a criação do CECS.

Notas:
(*) Estados criados pela CF88.
(**) O governo do Mato Grosso do Sul criou e regulamentou um Conselho
Estadual de Comunicação anterior à Constituição de 1988, através dos
Decretos-Lei nº 112/1979 e nº 504/1980. Não foi possível apurar se e por quanto
tempo este conselho funcionou e a Constituição Estadual do MS pós CF88 não
prevê a criação de um CECS.

A situação atual nos quatro dos dezessete estados onde
iniciativa formal (por ordem alfabética) é a que se descreve a
seguir.
1. Amapá
Embora a Constituição do Amapá tenha um capítulo sobre a
Comunicação Social (capítulo VII do Título VIII, artigos 299 a
303), não está expressamente prevista a criação do CECS.
Apesar disso, em 2003, um projeto de lei (PL 0113/2003) foi
apresentado pela deputada Roseli Matos (ANEXO 3.1). O
projeto aguarda votação na Assembleia Legislativa.
Pelo PL 0113/2003, o CECS-AM seria um órgão consultivo
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do Poder Executivo; teria como atribuições “formular
estudos, pareceres e apresentar proposições que
contribuam para uma melhor aplicação e cumprimento das
normas constitucionais contidas na capítulo referente à
comunicação social” e teria quatorze membros sendo três do
Poder Executivo; quatro da sociedade civil empresarial
(rádio, televisão, imrensa e agencias de propaganda); quatro
representantes de categorias proﬁssionais (jornalistas,
radialistas, gráﬁcos e artistas); um representate da União de
Negros; um representante do curso de comunicação social e
um representante da “sociedade civil organizada indicado
pelo governador do estado”.
2. Ceará
A deputada estadual Rachel Marques foi autora do “Projeto
de Indicação 72.10” (ANEXO 3.2) recomendando ao
governador Cid Gomes a criação do CECS-CE, em outubro
de 2010. Fruto de ampla articulação de entidades da
sociedade civil cearense reunidas no grupo Pró-Conferência
de Comunicação, posteriormente denominado RedCom, e
reunindo, dentre outros entidades como Intervozes, Abraço,
Sindjorce e Catavento, o projeto foi aprovado, por
unanimidade, pela Assembleia Legislativa do Ceará.
Pelo Projeto de Indicação, o CECS-CE seria um “órgão
colegiado integrante da Secretaria da Casa Civil”, tendo por
ﬁnalidade “formular e acompanhar a execução da política
estadual de comunicação, exercendo funções consultivas,
normativas, ﬁscalizadoras e deliberativas”. A competência
do CECS-CE incluía “deﬁnir a política de comunicação do
Estado do Ceará; realizar estudos, pareceres,
recomendações, acompanhando o desempenho e a atuação
dos meios de comunicação locais, particularmente aqueles
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de caráter público e estatal”.
O CECS-CE seria constituído por vinte e cinco membros
titulares, com respectivos suplentes, sendo: sete do Poder
Público (Executivo, Legislativo, Ministério Público e escolas
de Comunicação); oito da sociedade civil – empresarial
(radiodifusão, audiovisual, mídia impressa,
telecomunicações, veículos não comerciais, agencias de
publicidade, mídia exterior, cinema); dez da sociedade civil
(jornalistas, discentes cursos de comunicação, entidades
com atuação na área da comunicação e da cultura,
movimentos sociais e minorias).
Em dezembro de 2010, todavia, o governador declarou
publicamente que não acataria o Projeto de Indicação
porque caberia exclusivamente à União decidir sobre a
matéria: "Não tenho competência para aprovar este
conselho. Cabe sim ao governo federal este assunto",
aﬁrmou 23 .
3. Piauí
Em 2009, o então governador Wellington Dias, constituiu
Grupo de Trabalho para organizar a I Conferencia de
Comunicação do Piauí realizada em outubro que referendou
uma proposta de criação do CECS-PI. Após as conferencias
estadual e nacional de comunicação, o Grupo de Trabalho
continuou se reunindo e ﬁnalizou o anteprojeto de decreto de
criação do CECS-PI (ANEXO 3.3), entregue ao governador
em fevereiro de 2010.
Pelo anteprojeto, o CECS-PI seria um “órgão consultivo e
23
Cf. “Cid Gomes rejeita criar Conselho de Comunicação no CE”; Agência Estado; 08/12/2010.
Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,cid-gomes-rejeita-criar-conselho-decomunicacao-no-ce,651212,0.htm.

58

Venício A. de Lima

deliberativo do Poder Legislativo” com atribuições de, entre
outras, “exercer permanente vigilância quanto ao
cumprimento da legislação e das normas que regulamentam
a radiodifusão e as telecomunicações e sempre que
necessário pedir esclarecimentos ao Ministério das
Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) sobre a situação das emissoras locais e os
processos de outorga, renovação de concessão e
autorização de serviços de radiodifusão sonora, de sons e
imagens e digital, ao mesmo tempo formalizar e denunciar
junto a esses órgãos quando alguma emissora de
radiodifusão e telecomunicações desrespeitar a legislação,
tudo nos conformes da Constituição Federal”.
A CECS-PI seria composto por quarenta e quatro membros
agrupados em três segmentos: prestadores de
serviço/gestores públicos, trabalhadores do setor e usuários,
distribuído da seguinte forma: onze representantes dos
prestadores de serviço e gestores públicos; onze
representantes dos trabalhadores do setor, e vinte e dois
representantes dos usuários.
Em março de 2010, Wellington Dias se desincompatibilizou
do cargo para se candidatar ao Senado Federal. Assumiu,
em seu lugar, o vice-governador Wilson Martins que
submeteu o anteprojeto do CECS-PI à Procuradoria Geral do
Estado que a considerou inconstitucional 24.
4. São Paulo
No site da ALESP existe informação sobre projetos de
criação do CECS-SP apresentados pelo deputado Rui
24

Apesar de inúmeras solicitações, não foi possível obter da PGE do Piauí o Parecer que considerou
inconstitucional a proposta de criação do CECS-PI. Os arquivos não estão digitalizados e a busca
manual só se realiza a partir do conhecimento prévio do número original do Processo.
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Falcão em 1993 e 1995, os PL nº 606/93 e PL nº 90/95. Não
há, todavia, acesso aos textos dos projetos, mas apenas a
informação de seus respectivos arquivamentos em 1994 e
2012.
Em 1997, ao tempo do governo Mario Covas, o Decreto nº
42.209 instituiu o Programa Estadual de Direitos Humanos
que se fez acompanhar de um conjunto de “Propostas de
ações para o governo e para a sociedade”. O item 5 se
dedica à Comunicação e, dentre outras propostas inclui:
“Criar o Conselho Estadual de Comunicação Social, com o
objetivo de formular, implementar, monitorar e avaliar a
política estadual de comunicação social.” Não se tem notícia,
todavia de que este CECS-SP tenha se tornado realidade.
Mais recentemente, em 2010, dois “projetos de resolução”
surgiram na Assembleia Legislativa para a criação do CECSSP. O deputado estadual Edmir Chedid apresentou o PR nº
7/2010 e o deputado Antonio Mentor propôs o PR nº 9/2010.
Em ambos os casos, os CECS seriam órgãos do Poder
Legislativo. Ambos os projetos foram arquivados no
encerramento da legislatura, em abril 2011. Reapresentados
na nova legislatura, o deputado Edmir Chedid alterou a
proposta original e tramita agora o Projeto de Lei nº 573/2011
(ANEXO 3.4.1) que dá ao CECS-SP um caráter deliberativo
em relação às políticas públicas estaduais de comunicação.
Já o PR do deputado Antonio Mentor, agora com nova
numeração – PR 02/2011 (ANEXO 3.4.2) – cria o Conselho
Estadual Parlamentar de Comunicação do Estado de São
Paulo.
A Frente Paulista pelo Direito à Comunicação e Liberdade de
expressão (FRENTEX) vem acompanhando de perto o
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processo.
3. Iniciativas em outros estados
É necessário registrar que, além das inciativas já descritas,
há também notícias de articulação para criação de CECS em
pelo menos outros cinco estados: Espírito Santo Mato
Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
No Espírito Santo, discute-se a criação do CECS-ES desde a
década de 90 do século passado. No ﬁnal de 2010, o
deputado estadual Cláudio Vereza, encaminhou indicação
ao Governo do Estado propondo o início do processo de
criação do CECS-ES, de vez que, a exemplo de outras
unidades da Federação, no Espírito Santo essa iniciativa é
exclusiva do Poder Executivo. Há também o envolvimento do
Observatório da Mídia Regional que vem promovendo várias
atividades públicas sobre o tema.
No Mato Grosso, o deputado estadual Mauro Savi, em
colaboração com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso
(Sindjor-MT), elaborou um pré-projeto de criação do CECSMT, em 2010. A reação negativa dos grupos privados de
mídia local, todavia, impediu o avanço da iniciativa 25.
Em Pernambuco, entidades da sociedade civil buscam
entendimento com o Secretário de Imprensa do governo do
estado, jornalista Evaldo Costa, ex-presidente do Sindicato
dos Jornalistas Proﬁssionais de Pernambuco que,
aparentemente, tem sensibilidade em relação à questão.
25
O Diário de Cuiabá publicou, no dia 26 de outubro de 2010, matéria sobre o “esboço de um projeto de
lei que cria o CECS-MT” com o título “Mordaça na Imprensa – Deputado apoia projeto de controle da
mídia em MT”. Cf. http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=1&cid=33941
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No Rio Grande do Norte, setores da Universidade Federal
ligados a movimentos sociais articulam a realização de uma
Audiência Pública na Assembleia Legislativa.
E em Sergipe, o Fórum Sergipano pelo Direito à
Comunicação tem promovido debates e outras atividades
sobre o tema.
Não há informações sobre inciativas em oito estados, a
saber: AC, MA, MS, PR, RO, RR, SC e TO.
4. Situação dos CECS propostos
Em abril de 2013, a situação das diferentes propostas de
criação dos CECS, pode ser descrita da seguinte forma. Nos
estados em que eles estão previstos nas respectivas
constituições, três – Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul – criaram legalmente os CECS, mas eles não funcionam.
Somente na Bahia funciona regularmente o CECS-BA. No
Pará e na Paraíba, projetos de lei de criação dos CECS
foram apresentados na Assembleia Legislativa, mas não
lograram ser transformados em leis. No Distrito Federal
existe um anteprojeto pronto para ser submetido a
Assembleia Legislativa. No Rio de Janeiro existe um projeto
em tramitação na ALERJ. E no Rio Grande do Sul, paralela à
indeﬁnição legal especíﬁca, relativa aos artigos 238 e 239 da
Constituição Estadual, existe um anteprojeto pronto para ser
enviado a Assembleia Legislativa.
Nos estados em que os CECS não estão previstos nas
constituições, tramita na Assembleia Legislativa do Amapá
um projeto de lei; no Ceará, um projeto de indicação
aprovado na Assembleia não foi acatado pelo governador;
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no Piauí, um anteprojeto de decreto, sugerido pelo
governador Wellington Dias, foi considerado inconstitucional
pela Procuradoria Geral do Estado; e em São Paulo tramitam
26
dois projetos na ALESP .
O Quadro 4 abaixo resume a situação descrita.
QUADRO 4
SITUAÇÃO DOS CECS PROPOSTOS
Estados
Pará

(a) Estados com CECS Previstos na Constituição
Projeto de Lei em 1991

Sem Informação

Criado por Decreto em 2001

Não Funciona

Bahia

Criado por Lei em 2011

Em Funcionamento

Paraíba

Projeto de Lei em 2003

Julgado Inconstitucional pela

Alagoas

CCJ
Distrito Federal

Anteprojeto em 2012

Aguarda envio a CLDF

Minas Gerais

Criado por Lei em 1994

Sem Informação/Não Funciona

Rio de Janeiro

Projeto de Lei em 2010

Em Tramitação

Rio Grande do
Sul

Criado por Lei em 1992
Anteprojeto em 2012

ADI - STF
Aguarda envio a ALERS

Estados

(b) Estados sem CECS Previstos na Constituição

Amapá

Projeto de Lei em 2003

Aguarda Votação

Anteprojeto de Decreto em 2009

Declarado Inconstitucional pela

Piauí

PGE
Ceará

São Paulo

Proposta de Indicação 2010

Recusada pelo Governador

Projeto de Lei 2011

Em tramitação

Proposta Resolução 2011

Em tramitação
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As diferentes propostas de se criar os CECS entre o início
dos anos 90 e o ﬁnal de 2010, passaram praticamente
despercebidas aos olhos dos grupos de mídia comercial
hegemônicos no país. No entanto, a realização da 1ª.
CONFECOM, em dezembro de 2009, e a aprovação do
Projeto de Indicação nº 72.10 pela Assembleia Legislativa do
Ceará, entre o 1º e o 2º turnos da eleição presidencial de
2010 (19 de outubro), despertaram os adversários e deram
início a um incrível ciclo de reações no qual se acusa as
propostas de se originarem exclusivamente na
CONFECOM; de pretender “controlar” os meios de
comunicação; e de serem, in limine, inconstitucionais.
1. O mote para a reação
O mote geral para o ciclo de reações foi dado por editoriais,
26

Monique Menezes, no capítulo 5, do volume 4, do alentado Panorama da Comunicação e
das Telecomunicações no Brasil, organizado por Daniel Castro e José Marques de Melo e
publicado pelo IPEA em 2012, comete equívocos importantes em relação à atual situação dos
CECS: (1) Na p. 317 consta a informação de que apenas “seis” CE preveem a criação de CECS,
mas a relação apresentada é de “sete” unidades da federação: RS, RJ, MG, DF, PB, AL e BA.
Ainda assim, omitem-se as CE dos estados de AM, PA e GO. (2) na Tabela 18 – Conselhos
Estaduais (p. 375-376), contrariando o que havia sido escrito na p. 317, aﬁrma-se que existem
CECS em seis estados (SP, MG, RJ, SC, ES, BA), que eles estão “em processo de criação” em
outros três (CE, PE e AL) e que “não há conselho” nas demais unidades da federação. Parece
haver uma confusão entre CECS e outros conselhos que, apesar de terem a palavra
“comunicação” no nome, tratam das TICs, isto é, das tecnologias de informação e
comunicação. É o caso dos estados de SP, onde existe o Conselho Estadual de Tecnologia da
Informação e Comunicação, COETIC; do RJ, onde existe o Conselho Estadual de Tecnologia
da Informação, CONSETI; de SC, onde existe o Conselho Estadual de Informação e
Comunicação, CTIC; e do ES, onde existe o Comitê Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação, CET. (3) Ademais, na p. 317 o Conselho de Comunicação Social instituído pelo
artigo 224 da CF88 é nomeado “Conselho Nacional de Comunicação” e na nota de rodapé
número 2, na mesma página, por “Conselho Nacional de Comunicações”.
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artigos e matérias publicadas nos principais jornais e
reproduzidas em todo o país. Alguns exemplos
emblemáticos são citados a seguir.
Apenas cinco dias após a aprovação do projeto cearense,
antes de qualquer pronunciamento do governador que,
como vimos, mais tarde recusou a “indicação”, o jornal O
Estado de São Paulo publicou editorial (24/10/2010) sob o
título “O assédio petista à mídia” no qual aﬁrma:
“As tentativas de controlar os meios de comunicação no
Brasil podem ser abertas ou camuﬂadas. (...) A
Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por
unanimidade, o projeto de uma deputada petista que
institui no Estado um Conselho de Comunicação Social na linha prevista pela aparelhada Conferência Nacional
de Comunicação (Confecom), realizada em dezembro de
2009, sob os auspícios do Planalto. (...) O pretendido
conselho cearense, que depende da sanção do
governador Cid Gomes, do PSB, quer ﬁscalizar os meios
de comunicação do Estado, criar condições para a
"democratização" da informação e orientar a distribuição
das verbas publicitárias estaduais considerando a
"qualidade e pluralismo" da programação dos órgãos da
mídia eletrônica. Os controladores, reguladores e, em
última análise, vigias do sistema serão 25 conselheiros,
dos quais 18 da sociedade civil, incluindo representantes
dos meios de comunicação, sindicatos e consumidores.
Eles julgarão o desempenho e a conduta ética da mídia
local com base na Constituição, Declaração dos Direitos
Humanos "e outros tratados internacionais". O presidente
do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindjorce),
Claylson Martins, nega que o órgão tenha pretensões
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censórias, já que as eventuais sanções a que estiverem
expostas dependerão do Judiciário - como se pudesse
ser de outra forma no Estado Democrático de Direito. Mas
o palavreado apaziguador não engana. Para o diretor
executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ),
Ricardo Pedreira, a proposta é "obscurantista, autoritária
e inconstitucional". "Quem deve controlar os veículos de
comunicação deve ser a sua audiência", argumenta.
"Não cabe a nenhum órgão do Estado exercer esse
27
papel."
No dia seguinte, uma matéria na Folha de São Paulo sob o
título “Mais 3 (sic) Estados têm projetos para monitorar a
mídia – Depois do CE, BA, AL e PI se preparam para
implantar órgãos de controle”, descrevia:
“Ao menos mais três Estados -Bahia, Alagoas e Piauípreparam-se para implantar conselhos de comunicação
com o propósito de monitorar a mídia. A criação dos
conselhos foi recomendação da Conferência Nacional de
Comunicação, realizada no ano passado, por
convocação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. (...) O diretor-geral da Abert (Associação Brasileira
das Emissoras de Rádio e Televisão), Luís Roberto
Antonik, chama a atenção para o fato de que Estados não
têm competência para regular a atuação da mídia. A Abert
teme que o movimento em vários Estados vise simular um
"clamor para justiﬁcar o governo federal propor o controle
social sobre a mídia". De acordo com ele, a entidade
ainda está analisando as medidas a tomar para evitar que
o movimento prospere. "Tutelar a mídia
é um retrocesso
28
que o Brasil não merece", aﬁrmou”.
27
28

Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/geral,o-assedio-petista-a-midia,628896,0.htm .
Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2510201002.htm .
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O editor do suplemento Direito & Justiça do Correio
Braziliense, em artigo publicado no dia 8 de novembro sob o
título “Democracia em risco” aﬁrmou categoricamente:
“Agora, assembleias legislativas de alguns estados
pretendem criar conselhos de comunicação com o
objetivo de monitorar a mídia, com base nas
recomendações da Confecom. No Ceará, a matéria foi
aprovada e submetida à sanção do governador Cid
Gomes. Está em curso complô para convencer os
cidadãos menos informados de que a imprensa não serve
à verdade, mas a interesses próprios. Os patrocinadores
de semelhante patranha são os que, avessos ao respeito
à lei e à moralidade pública, se sentem desconfortáveis
com as denúncias de jornais, revistas, TVs e emissoras
de rádio. É indispensável considerar que a ofensiva
obscena causa apreensão e deve ser objeto de reação
29
consistente a ﬁm de torpedeá-la desde logo.”
Além dos jornais, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
também participou ativamente das acusações contra os
CECS. O presidente da Seccional da Ordem no Ceará,
Valdetário Mota, apenas dois após a aprovação do Projeto
de Indicação e sem citar qualquer de seus artigos aﬁrmou:
“Da forma como está (o projeto indicativo), ele cerceia a
30
plena liberdade de expressão e é inconstitucional.”
Três dias depois, o Colégio de Seccionais da OAB, reunido
em Brasília, fez publicar uma nota contundente de “repúdio”
indistintamente “aos projetos de criação de órgãos
vinculados ao Executivo para monitorar os veículos de
29
30

Disponível em http://www.abert.org.br/site/index.php?/biblioteca/artigos-abert/demorisco.html.
Disponível em http://www.oab.org.br/noticia/20782/oab-do-ceara-condena-projeto-de-lei-quecerceia-a-liberdade-de-imprensa.
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comunicação em diversos Estados da Federação”. Diz a
Nota:
“O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), reunido
extraordinariamente em Brasília nesta segunda-feira
(25/10/2010), vem manifestar o seu repúdio aos projetos
de criação de órgãos vinculados ao Executivo para
monitorar os veículos de comunicação em diversos
Estados da Federação. E o faz com crescente
preocupação ante as graves consequências que os
mesmos podem causar à livre manifestação de
expressão e à liberdade de imprensa, fundamentais para
a normalidade do Estado democrático de Direito. As
Assembleias Legislativas não possuem competência
legislativa para regulamentar a matéria, que é privativa do
Congresso Nacional. As balizas constitucionais para o
exercício da liberdade de imprensa devem ser objeto de
apreciação do Poder Judiciário, resguardando-se o
devido processo legal, sendo indevido transferir tal
atribuição a órgão de controle vinculado ao Executivo. A
Ordem dos Advogados do Brasil reaﬁrma o seu
compromisso com a Constituição da República, da qual a
liberdade de imprensa é indissociável.” 31
A nota do Colégio de Seccionais foi seguida (26/10/2006) de
declarações do presidente nacional da OAB, Ophir
Cavalcante, à rádio CBN, nas quais aﬁrmava que a entidade
ingressaria com uma ADI no Supremo Tribunal Federal caso
o governo do Ceará sancionasse o projeto aprovado pela
Assembleia Legislativa. A matéria no site da OAB recebeu o
31

Disponível em http://www.oab.org.br/Util/Print/20802?print=Noticia.
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título “OAB vai questionar constitucionalidade se lei de
controle da imprensa vigorar.” 32
Alguns meses depois, no dia seguinte à posse dos
conselheiros do CECS-BA (11/1/2012), o diretor de Assuntos
Legislativos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão (Abert) usou o mesmo argumento da
inconstitucionalidade e aﬁrmou que “considera
inconstitucional a criação de conselhos estaduais
destinados a elaborar políticas de comunicação” porque “a
competência para legislar regras para o setor é restrita à
União, conforme prevê a Constituição Federal”. Além disso,
a criação de conselhos estaduais oferece riscos à liberdade
de expressão porque “expõe a imprensa à tutela de um
governo”, com risco à submissão a “interesses políticos e
eleitorais”. Informou ainda que a ABERT estudava a
possibilidade de entrar com uma ADI no Supremo Tribunal
Federal para suspender a instalação do CECS-BA 33.
2. A CONFECOM e o “controle da mídia”
A CONFECOM, boicotada, combatida e satanizada pelos
principais grupos de mídia do país, teve todas as suas
propostas transformadas – in limine – em propostas
autoritárias, obscurantistas e de “controle da mídia” .34

32
Disponível em http://www.oab.org.br/noticia/20812/oab-vai-questionar-constitucionalidade-se-leide-controle-da-imprensa-vigorar.
33 Disponível em
http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-noticias/abert-critica-criacao-de-conselho-de31
comunicacao-na-bahia.html.
Até abril de 2013, em relação à inconstitucionalidade dos CECS, só se tem
notícia da ADI 821/1992 que questiona os artigos 238 e 239 da Constituição Estadual do RS e ainda
aguarda julgamento do mérito no STF.
34 Sobre o comportamento da grande mídia em relação à CONFECOM cf. Venício A. de Lima, “A grande
mídia e a 2ª. CONFECOM” in Observatório da Imprensa nº 569 de 22/12/2009; disponível em
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_grande_midia_e_a_2a_confecom
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Em relação aos conselhos de comunicação, a proposta
aprovada pela CONFECOM tem a seguinte redação:
“Criar o Conselho Nacional de Comunicação, bem como
Conselhos Municipais, Estaduais e Distrital, como
instâncias de formulação, deliberação e monitoramento
de políticas de comunicações no país. Tais conselhos
serão vinculados ao Poder Executivo e terão composição
do Poder Público, da Sociedade Civil e da Classe
Empresarial, à semelhança de todos os demais
conselhos ligados aos setores do Título VIII da
Constituição. Esta composição será feita com a ampla
participação de diferentes setores da sociedade
garantindo a diversidade. Os conselhos terão, entre
outras atribuições, a busca pelo equilíbrio no setor; a
realização periódica de audiências e consultas públicas
para que haja uma ampla participação de toda a
sociedade em suas deliberações; a indicação de
conferências livres, municipais, estaduais, distrital e
nacional periódicas como forma de buscar subsídios para
suas ações, para um maior debate sobre as políticas
públicas a serem adotadas para o setor das
comunicações.” 35
A “proposta” da CONFECOM retoma ideias da Emenda P
PE00091-1 e implicaria, por óbvio, em regulamentação
através de tramitação no Congresso Nacional.
A maioria das propostas de criação dos CECS, todavia, é
anterior à realização da CONFECOM e se inspira no artigo
224 da Constituição Federal, promulgada em outubro de
1988 e na Lei 8.389/1991 que o regulamentou. Ademais,
35
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Cf. http://www.mc.gov.br/servicos/apresentacoes/doc_download/480-caderno .
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mesmo propostas surgidas, apresentadas e/ou aprovadas
simultaneamente ou depois do processo de construção e de
realização da CONFECOM [BA, DF, RJ, RS (novo
anteprojeto), CE e PI], limitam-se, como vimos, a se
constituírem como órgãos auxiliares e/ou consultivos dos
poderes executivo e/ou legislativo, rigorosamente dentro das
normas legais vigentes.
Não há qualquer dos anteprojetos, projetos, decretos e/ou
leis de criação de CECS, reproduzidos e/ou analisados neste
trabalho, que tenha em suas atribuições exercer o “controle
da mídia” . 36
3. Inconstitucionalidade
O argumento da inconstitucionalidade aparece formalmente,
como vimos, em relação a propostas de criação de CECS:
(a) na ADI 821 de 1992 questionando os artigos 238 e 239 da
Constituição Estadual do RS; (b) no Parecer da CCJ da
Assembleia Legislativa da PB, relativo ao PLC nº 8/2003; (c)
no parecer da CCJ da ALERJ relativo ao PLC nº 15/2008; e
(d) no Parecer da PGE-PI relativo ao anteprojeto de decreto
de criação do CECS-PI.37
Como vimos ao longo deste trabalho (salvo o Parecer da
PGE-PI, ao qual não tivemos acesso), quando se alega que
propostas especíﬁcas de CECS são inconstitucionais, trata36 A expressão “controle social” tem sido de uso corrente nos setores de saúde e educação no mesmo
sentido em que é empregada a palavra accountability em inglês, isto é, a responsabilidade do poder
público (ou daqueles que executam serviços públicos por sua concessão) de prestar contas de ações
implementadas (ou não) em nome do interesse público, aos seus cidadãos. No setor de comunicações a
expressão está simplesmente interditada.
37 A recusa do governador Cid Gomes do Ceará ao Projeto de Indicação 72.10 não pode ser incluída
aqui de vez que não há um documento formal que explicite sua posição, mas apenas uma declaração
pública reproduzida nos meios de comunicação.
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se, sobretudo, de argumento administrativo em relação à
competência do Poder Executivo estadual (RS e PB) ou de
simples questão de técnica legislativa (RJ).
O argumento de inconstitucionalidade levantado pela OAB e
pela ABERT, todavia, é de outra ordem. Seu fulcro “legal” é
que “as Assembleias Legislativas não possuem competência
legislativa para regulamentar a matéria, que é privativa do
Congresso Nacional”.
De fato, como já vimos, o inciso IV do artigo 22 da
Constituição Federal reza:
“Artigo 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
IV – (...) telecomunicações e radiodifusão.”
Seria necessário, todavia, que se apontasse em quais
artigos de quais propostas de CECS, se propõe “legislar”
sobre “telecomunicações” e/ou “radiodifusão”; e quais
propostas de CECS ferem o artigo 22 da Constituição.
Que se saiba, as reações contrárias à criação dos CECS não
respondem a essas questões.
O que há em comum nas propostas de CECS analisadas são
vínculos, atribuições e composições inspiradas na
regulamentação do CCS, criado pelo artigo 224 da CF88. As
atribuições se referem, sobretudo, a auxiliar consultivamente
– ao poder executivo e/ou ao poder legislativo – na
formulação e acompanhamento das políticas públicas
estaduais de comunicação. Não há qualquer atribuição que
se reﬁra a “legislar” sobre radiodifusão.
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O CECS-BA, criado por lei aprovada na Assembleia
Legislativa e único, de facto, em funcionamento no país, é
um bom exemplo. São suas atribuições (artigo 40):
I - formular e acompanhar a execução da Política de
Comunicação Social do Estado e desenvolver canais
institucionais e democráticos de comunicação
permanente com a sociedade baiana;
II formular propostas que contemplem o
cumprimento do disposto nos capítulos referentes à
comunicação social das Constituições Federal e
Estadual;
III propor medidas que visem o aperfeiçoamento de
uma política estadual de comunicação social, com base
nos princípios democráticos e na comunicação como
direito fundamental, estimulando o acesso, a produção e
a difusão da informação de interesse coletivo;
IV participar da elaboração do Plano Estadual de
Políticas Públicas de Comunicação Social, bem como
acompanhar a sua execução;
Vorientar e acompanhar as atividades dos órgãos
públicos de radiodifusão sonora e radiodifusão de sons e
imagem do Estado;
VI atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos
da sociedade baiana no que tange a comunicação social;
VII receber e reencaminhar denúncias sobre abusos
e violações de direitos humanos nos veículos de
comunicação no Estado da Bahia, aos órgãos
competentes, para adoção de providências nos seus
respectivos âmbitos de atuação;
VIII fomentar a produção e difusão de conteúdos de
iniciativa estadual, observadas as diversidades artísticas,
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culturais, regionais e sociais da Bahia;
IX estimular o fortalecimento da rede pública de
comunicação, de modo que ela tenha uma participação
ativa na execução das políticas de comunicação do
Estado da Bahia;
Xarticular ações para que a distribuição das
verbas publicitárias do Estado seja baseada em critérios
técnicos de audiência e que garantam a diversidade e
pluralidade;
XI estimular a implementação e promover o
fortalecimento dos veículos de comunicação comunitária,
para facilitar o acesso à produção e à comunicação social
em todo o território estadual;
XII estimular a adoção dos recursos tecnológicos
proporcionados pela digitalização da radiodifusão
privada, pública e comunitária, no incentivo à
regionalização da produção cultural, artística e
jornalística, e democratização dos meios de
comunicação;
XIII recomendar a convocação e participar da
execução da Conferência Estadual de Comunicação e
suas etapas preparatórias;
XIV elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, para
posterior homologação por ato do Chefe do Poder
Executivo;
XV convocar audiências e consultas públicas sobre
comunicação e políticas públicas do setor;
XVI acompanhar a criação e o funcionamento de
conselhos municipais de comunicação;
XVII - fomentar a inclusão digital e o acesso às redes
digitais em todo o território baiano, como forma de
democratizar a comunicação;
XVIII - fomentar a adoção de programas de capacitação
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e formação, assegurando a apropriação social de novas
tecnologias da comunicação.
Vale ainda observar que a OAB-BA, ao contrário das
posições da OAB-CE e da OAB-Nacional, se manifestou
favoravelmente à criação do CECS-BA. Seu presidente,
Saul Quadros, lembrou em audiência pública realizada na
Assembleia Legislativa em 25 de novembro de 2010, que o
CECS-BA estava “atrasado” porque já deveria ter sido
colocado em apreciação da Casa há 21 anos, quando foi
aprovada a Constituição Estadual da Bahia que prevê sua
criação.38

38

Cf. http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=7339
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Respondendo a pergunta formulada pelo então presidente
da FENAJ, Audálio Dantas, em sua primeira entrevista
coletiva à imprensa como presidente da República eleito
(17/1/1985), Tancredo Neves, aﬁrmou:
“A pergunta diz respeito à democratização dos
instrumentos de comunicação. Evidentemente, nesse
setor, prevalece, com maior intensidade ainda, o espírito
autoritário. Sabemos que as concessões de rádio e de
televisão são distribuídas por critérios exclusivamente
políticos, partidários e até personalistas. A primeira ideia
que me ocorre, sem entrar no exame detalhado da
matéria, através da consulta feita às entidades de classe
nela interessadas, parece ser a criação de um Conselho
Nacional de Comunicações que tenha participação direta
não apenas na decisão da concessão de rádio e de
televisão, mas, sobretudo, na ﬁscalização do seu
funcionamento”.39
O “Conselho Nacional de Comunicações” – com poderes
para decidir sobre as concessões de rádio e de televisão e
ﬁscalizar o seu funcionamento – imaginado por Tancredo
Neves, assim como o seu mandato de Presidente da
República, jamais se concretizaram. Ao contrário, mesmo
como órgão auxiliar, o CCS instituído pela CF88, enfrentou e
enfrenta resistências ao seu funcionamento no próprio
Congresso Nacional.

39

Cf. Correio Braziliense, 18 de janeiro de 1985.
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Da mesma forma, os CECS, incluídos em dez CE e
propostos em outras unidades da federação por simetria ao
artigo 224 da CF88, há um quarto de século enfrentam
oposição sistemática, menos ou mais explícita, por parte dos
mesmos grupos e interesses que prevaleceram no processo
constituinte de 1987/88. Ao contrário do que acontece em
outras áreas de direitos fundamentais, na comunicação
social, a participação popular e a descentralização
administrativa, nunca se tornaram realidade e permanecem
praticamente interditadas.
É importante registrar que não se pretende idealizar os
CECS como se constituíssem “a solução” para os inúmeros
problemas da comunicação social nos estados e no Distrito
Federal. Mesmo com as limitações das propostas atuais, no
entanto, a criação e o funcionamento dos CECS
representariam um avanço importante no sentido da
universalização da liberdade de expressão entre nós.
Na verdade, a feroz oposição dos grandes grupos de mídia e
de seus aliados à criação e ao funcionamento dos CECS,
tem provocado uma ampla paralisia naqueles em posição de
criá-los, tanto no Poder Executivo quanto no Poder
Legislativo. Governadores e deputados estaduais, mesmo
aqueles que reconhecem a importância dos CECS, temem
as consequências político-eleitorais das represálias dos
grupos nacionais e regionais de mídia, controladores da
agenda e da visibilidade públicas, que, ao simples anúncio
da colocação em debate da questão, passam a identiﬁcar
seus proponentes como inimigos da liberdade de expressão
e promotores do “controle da mídia”.
O resultado concreto dessa situação é que até hoje, somente
o estado da Bahia conseguiu criar, instalar e fazer funcionar
um CECS.
Referindo-se às diﬁculdades que a deﬁnição e a aplicação da
liberdade de expressão enfrentam desde a Declaração dos
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Direitos do Homem e do Cidadão, na Revolução Francesa,
Armand Mattelart aﬁrmou: “a história recente está pontuada
de exemplos que mostram como e porque uma visão
restritiva e instrumentalizada de liberdade de expressão se
converteu em ponta de lança das ofensivas das
organizações de defesa dos interesses coorporativos dos
grandes grupos de comunicação contra o reconhecimento
do princípio da40 regulação democrática do espaço
comunicacional” .
Essa tem sido a história da resistência à criação dos
conselhos e da regulação da comunicação social entre nós.
Impedir a criação dos CECS signiﬁca interditar um fórum de
ampliação da liberdade de expressão – muitas vezes e
paradoxalmente, combatido em seu próprio nome – e
contribuir para perpetuar a exclusão secular de vozes
característica de nossa cultura política. Na verdade, o Brasil
não conseguiu ainda construir espaços públicos de debate e
participação cidadã sobre a comunicação social, apesar de
sua formidável centralidade nas sociedades democráticas
contemporâneas e de seu papel essencial na vida
republicana.

40
Cf. Armand Mattelart, “Prefácio” in Renata Rolim, Direito à Comunicação; Oito de Março Editora;
2011; p.8-9.
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1. ALAGOAS
Seção IV
Da Comunicação Social
Art. 211. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observados os princípios estabelecidos na Constituição da
República e disciplina especíﬁca deﬁnida na legislação federal.
Art. 212. Os órgãos de imprensa escrita e de radiodifusão sonora ou de
imagem e som, integrantes da Administração Pública Estadual, direta,
indireta ou fundacional, terão suas atividades orientadas e supervisionadas
pelo Conselho Estadual de Comunicação Social.
§ 1º O Conselho será composto por representantes dos três Poderes, bem
assim das entidades de classe vinculadas ao setor, conforme dispuser a lei.
2º Inclui-se entre as atribuições do Conselho Estadual de Comunicação
Social, a deﬁnição de critérios visando à repartição eqüitativa das dotações
destinadas à publicidade governamental, observada a prioridade dos
organismos estatais e vedada a promoção política dos governantes e
membros do Governo.
§ 3º É vedada a aplicação pelos órgãos da Administração Pública direta,
indireta e fundacional pública, de mais de cinco por cento dos recursos
públicos destinados, em cada exercício ﬁnanceiro, à produção e à veiculação
de matérias publicitárias pelo órgão de Comunicação Social de imprensa
escrita e de radiodifusão sonora e de difusão de imagem e som por sinais
eletromagnéticos, a uma só empresa ou grupo empresarial privado ou
coligado de qualquer forma, bem como às empresas distintas com sócios ou
proprietários comuns.
§ 4º A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão, sem
prejuízo das atividades voltadas à garantia de suas próprias manutenções,
promoverão a cultura nacional e regional e estimularão a produção
independente que objetive sua divulgação, bem como darão preferência a
ﬁnalidades educativas, artísticas, desportivas, culturais e informativas,
respeitando os valores éticos sociais da pessoa e da família.
§ 5º A Rádio Difusora de Alagoas, no desenvolvimento de sua programação,
observará as exigências de competitividade de mercado.
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Constituição do Estado de Alagoas ( Atualizada até a Emenda n°38/2010),
consultada no dia 31/10/12 no link:
http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacao/Constituicao%20do%20Estado
%20de%20Alagoas.pdf
2. AMAZONAS
CAPÍTULO X
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
ART. 223. O Estado desenvolverá política de incentivo à criação
independente na comunicação social, com vistas a regionalização da
produção cultural, artística e jornalística com a participação de entidades
culturais, cientíﬁcas, sociais e desportivas.
ART. 224. Será tida como relevante e de utilidade pública a transmissão,
geração e difusão de programas, ou campanhas de cunho educativo- cultural
que estimulem ou cultuem:
I - hábitos salutares, pessoais ou de convivência relativas a limpeza, higiene,
alimentação e outros, que contribuam para redução dos níveis individuais de
morbidade e elevação do nível de expectativa de vida;
II - o respeito à vida em todas as suas formas ou manifestações;
III - o valor do trabalho e da iniciativa particular como meios de realização
pessoal, transformação, crescimento e melhoria de padrão de bem-estar;
IV - repulsa ao terrorismo e a toda e qualquer forma de violência;
V - repúdio ao racismo, preconceitos, discriminações e dependências;
VI - amor à liberdade e ao direito de livre manifestação de pensamento e
opinião.
Parágrafo único. A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos princípios estabelecidos no art. 221, da Constituição
da República.
ART. 225. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observados os princípios e preceitos estabelecidos pela
Constituição da República e legislação própria.
§ 1º. Nenhuma lei ou ato do Poder Público poderá constituir em baraço à
plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, respeitado o
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV, da Constituição da República.
§ 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística.
ART. 226. Os órgãos de comunicação social, pertencentes ao Estado,
instituições ou fundações mantidas pelo Poder Público ou qualquer entidade
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sujeita, direta ou indiretamente, ao controle do Estado ou do Município, serão
utilizados de modo a assegurar o acesso democráti co ao conhecimento, aos
avanços da ciência e da técnica e ao confronto das diversas correntes de
pensamento e opinião.
§ 1º O Poder Executivo estabelecerá os mecanismos e instrumentos
adequados e necessários aassegurar o disposto neste artigo.
§ 2º. Os valores destinados à publicidade do Estado e Municípios serão
tornados públicos mediante balancetes mensais.
ART. 227. O Conselho Estadual de Comunicação Social terá como função,
entre outras, a de detectar e denunciar o desrespeito aos dispo sitivos
contidos no Capítulo V, do Título VIII, da Constituição da República, e no art.
225, desta Constituição.
§ 1º. No Conselho, estará assegurada a participação paritária das empresas
de comunicação, publicas e privadas, das entidades representativas de
proﬁssionais da área, entidades e associações civis e da comunidade
universitária.
§ 2º. A estrutura e o funcionamento do Conselho serão deﬁnidos em lei.
ART. 228. Como órgão auxiliar do Poder Legislativo do Estado, cabe também
ao Conselho Estadual de Comunicação Social prestar apoio na elaboração e
na atualização da legislação pertinente, ﬁscalizar o seu cumprimento e
denunciar as violações aos dispositivos regulamentadores da matéria.
Constituição do Estado do Amazonas (atualizada até a emenda n°67/2009),
consultada no dia 31/10/12 no link:
http://www.mp.am.gov.br/attachments/article/1855/Constituicao_Amazonas
_2010.pdf
3. BAHIA
CAPÍTULO XVI
Da Comunicação Social
Art. 276 - A manifestação do pensamento e da criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto na Constituição Federal.
Art. 277 - O Estado e os Municípios garantirão o pleno direito à comunicação
e à informação e adotarão medidas necessárias contra todas as formas de
censura e aliciamento, oriundas de mecanismos econômicos ou pressões e
ações políticas.
§ 1º- O Estado e os Municípios desenvolverão canais institucionais e
democráticos de comunicação, visando a relação permanente com a
sociedade.
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§ 2º- O Conselho de Comunicação Social, que formulará a política de
comunicação social do Estado, terá sua competência e composição
estabelecidas em lei.
§ 3º- Ao Estado não será permitido concorrer no mercado de comunicação,
criando órgãos ou modiﬁcando os existentes, que objetivem a
comercialização de espaços ou tempo, competindo com os veículos de
comunicação social e agências de propaganda, constituídos para esse ﬁm e
regidos por lei.
Constituição do Estado da Bahia (Atualizada até a Emenda Constitucional
n°12/2006), consultada no dia 31/10/12 no link:
http://www.al.ba.gov.br/arquivos/constituicao.pdf
4. DISTRITO FEDERAL (LODF)
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 258. A comunicação é bem social a serviço da pessoa humana, da
realização integral de suas potencialidades políticas e intelectuais, garantido
o direito fundamental do cidadão a participar dos assuntos da comunicação
como maiores interessados por seus processos, formas e conteúdos.
Parágrafo único. Todo cidadão tem direito à liberdade de opinião e de
expressão, incluída a liberdade de procurar, receber e transmitir informações
e idéias pelos meios disponíveis, observado o disposto na Constituição
Federal.
Art. 259. A atuação dos meios de comunicação estatais e daqueles direta ou
indiretamente vinculados ao Poder Público caracterizar-se-á pela
independência editorial dos poderes constituídos, assegurada a
possibilidade de expressão e confronto de correntes de opinião.
Art. 260. É responsabilidade do Poder Público a promoção da cultura regional
e o estímulo à produção independente que objetive sua divulgação.
Parágrafo único. A regionalização da produção cultural, artística e jornalística
dar-se-á conforme o estabelecido em lei.
Art. 261. O Poder Público manterá o Conselho de Comunicação Social do
Distrito Federal, integrado por representantes de entidades da sociedade civil
e órgãos governamentais vinculados ao Poder Executivo, conforme previsto
em legislação complementar.
Parágrafo único. O Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal dará
assessoramento ao Poder Executivo na formulação e acompanhamento da
política regional de comunicação social.
Art. 262. As emissoras de televisão pertencentes ao Poder Público terão
intérpretes ou legendas para deﬁcientes auditivos sempre que transmitirem
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noticiários e comunicações oﬁciais.
Parágrafo único. O Poder Público implantará sistemas de aprendizagem e
comunicação destinados a portadores de deﬁciência visual e auditiva, de
maneira a atender a suas necessidades educacionais e sociais, em
conformidade com o art. 232.
Lei Orgânica do Distrito Federal (Atualizada até a emenda n°42/2005)
consultada em 01/11/12 no link:
http://sistemasweb.desenvolvimento.gov.br/investimento_web/arquivos/legi
slacao_leiorganica.pdf
5. GOIÁS
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 169 - A informação é bem público, cabendo ao Estado garantir a
manifestação do pensamento, a criação e a expressão.
§ 1º - Como parte integrante da política de comunicação social, o Estado
observará, dentre outros ﬁxados em lei, os seguintes princípios:
I - garantia, aos setores organizados da sociedade, especialmente aos aﬁns,
de participação na formulação da política de comunicação;
II - garantia de espaço nos órgãos estatais de comunicação social, segundo
critérios a serem deﬁnidos em lei, aos partidos políticos e organizações
sindicais, proﬁssionais, comunitárias, culturais, ambientalistas e outras
dedicadas à defesa dos direitos humanos e à liberdade de expressão e
informação;
III - aplicação, de forma disciplinada, das verbas destinadas à propaganda e à
publicidade oﬁciais, compreendendo-se:
a) por publicidade obrigatória, a divulgação oﬁcial de ato jurídico ou
administrativo, para conhecimento público e início de seus efeitos externos;
b) por propaganda de realizações estatais, a divulgação de efeitos e ou fatos
do Poder Público, tornando-os de conhecimento público, cuja despesa
constitui encargo para o erário do Estado;
c) por campanhas de interesse do Poder Público, as notas e os avisos oﬁciais
de esclarecimento, as campanhas educativas de saúde pública, trânsito,
ensino, transporte e outras, e as campanhas de racionalização e
racionamento do uso de serviços públicos e de utilidade pública, quando
prestados pelo Estado.
§ 2º - Lei estadual regulará a criação e o funcionamento do Conselho Estadual
de Comunicação Social, órgão auxiliar do Poder Legislativo.
Art. 169-A. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
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informação não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta e na
Constituição da República.
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV da Constituição da
República.
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística.
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
§ 3º Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos e
estabelecer os meios legais de defesa da pessoa e da família contra os
abusos de programas e programações de rádio e televisão e propaganda.
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
Art. 169-B. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão
do Estado atenderão aos seguintes princípios:
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
I - preferência a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos em lei federal;
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
- Acrescido pela Emenda Constitucional nº 46, de 09-09-2010, D.A. de 09-092010.
Constituição do Estado de Goiás (Atualizada até a EC n°46/2010),
Consultada no dia 01/11/12, no link:
http://www.assembleia.go.gov.br/arquivos/legislacao/constituicao_de_goias
.pdf
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6. MINAS GERAIS
Seção IX
Da Comunicação Social
Art. 227 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição,
observado o disposto na Constituição da República e nesta Constituição.
Parágrafo único – Nenhuma lei ou ato do Poder Público poderão constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em veículo de
comunicação social, observado o seguinte:
I – é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato;
II – é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por danos material, moral ou à imagem;
III – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização por dano, material ou moral,
decorrente de sua violação;
IV – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, atendidas as
qualiﬁcações proﬁssionais que a lei federal estabelecer;
V – a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença
de autoridade;
VI – é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística.
Art. 228 – A produção e a programação das emissoras de rádio e de televisão
oﬁciais atenderão aos seguintes princípios:
I – preferência a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II – promoção das culturas nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III – regionalização de produções culturais artística e jornalística, nos
percentuais estabelecidos em lei federal;
IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Parágrafo único – As emissoras de rádio e de televisão sob controle do
Estado ou de entidade de administração indireta reservarão horário para a
divulgação das atividades dos Poderes do Estado, conforme dispuser a lei.
Art. 229 – Os veículos de comunicação social da administração direta e
indireta do Estado são obrigados a:
I – manter conselhos editoriais integrados paritariamente por representantes
do Poder Público e da sociedade civil;
II – manter comissões de redação compostas de representantes dos
proﬁssionais habilitados, eleitos diretamente por seus pares.
Art. 230 – Para os efeitos do disposto nesta seção, o Estado instituirá, como
órgão auxiliar, o Conselho Estadual de Comunicação Social, composto de
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representantes da sociedade civil, na forma da lei.
Constituição do Estado de Minas Gerais (Atualizada até a emenda
constitucional n°90/2012), consultada no dia 01/11/12, no link:
http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/legislacao/Do
wnloads/pdfs/ConstituicaoEstadual.pdf
7. PARÁ
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 292. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto na Constituição Federal.
§ 1°. O Estado adotará política que incentive a criação independente na
comunicação social,
visando a regionalizar a produção cultural, artística e jornalística, sem
prescindir da participação de entidades culturais, cientíﬁcas e sociais.
§ 2°. Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, inclusive de
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, ou de quaisquer
entidades sujeitas, direta ou
indiretamente, ao seu controle econômico, serão utilizados de modo a
assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes
de opinião.
§ 3°. É obrigação do Estado, na elaboração da política de comunicação
social, estabelecer programas que visem a:
I - erradicação do analfabetismo;
II - divulgação e debate dos aspectos e problemas característicos das
diversas microrregiões do Estado;
III - divulgação e debate das ações dos poderes constituídos do Estado;
§ 4°. As emissoras de rádio e televisão, mantidas pelo Poder Público
Estadual, estão obrigadas a manter uma programação baseada na
regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
dispuser a lei.
§ 5°. Aos serviços e operações das empresas e emissoras de radiodifusão
sonora e de sonse imagens, aplica-se neste Estado e quanto ao ICMS, o
disposto no art. 219, VI, "d", desta Constituição.
Art. 293. O Estado contará com um conselho especíﬁco para a comunicação
social, com a participação de representantes do Poder Público e,
majoritariamente, da sociedade civil, inclusive dos trabalhadores em
comunicação e publicidade, cujas atribuições serão deﬁnidas em lei.
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Parágrafo único. O conselho opinará, previamente, sobre a política estadual
de comunicação social e a proposta orçamentária para o setor.
Constituição do Estado do Pará (Atualizada até a EC N°51/2011), consultada
no dia 31/10/12 no link:
http://pa.gov.br/downloads/ConstituicaodoParaateaEC48.pdf
8. PARAÍBA
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 236. É assegurada ampla liberdade aos meios de comunicação, nos
termos da lei.
Parágrafo único. Na forma disciplinada pela Constituição Federal e pela lei
federal, os Poderes Públicos do Estado e dos Municípios cooperarão:
I - na ﬁscalização das diversões e espetáculos públicos, da sua natureza, das
faixas etárias recomendadas, dos locais e horários de apresentação
adequados;
II - no cumprimento dos meios legais, garantindo à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de produção ou de programas que
contrariem o art. 221 da Constituição Federal, bem como da propaganda de
produtos, práticas e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Art. 237. A produção e a programação das emissoras de rádio e de televisão
oﬁciais atenderão aos seguintes princípios:
I - preferências e ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão, sob controle do Estado ou
de entidade da administração indireta, reservarão horário para divulgação
das atividades dos Poderes do Estado, conforme dispuser a lei.
Art. 238. A publicidade do Estado poderá ser executada por meio dos
veículos de comunicação particulares, segundo critérios técnicos e sem
discriminação de ordem política ou ideológica, mediante licitação, nos termos
desta Constituição.
Parágrafo único. Os valores destinados à publicidade do Estado serão
tornados públicos, mediante balancetes mensais.
Art. 239. A política de comunicação social, no âmbito do Estado e nos
veículos de comunicação de massa mantidos pelo Poder Público, sob a forma
de fundação, autarquia ou empresa de economia mista, será deﬁnida,
orientada, executada e ﬁscalizada pelo Conselho de Comunicação Social.
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§ 1º O Conselho de Comunicação Social será regulamentado por lei
complementar.
§ 2º A criação e o funcionamento do Conselho de Comunicação Social serão
deﬁnidos em lei
Constituição do Estado da Paraíba (Atualizada até a emenda n° 14/2002),
consultada no dia 31/10/12 no link:
http://www.pm.pb.gov.br/download/Constituicao_Estadual.pdf
9. RIO DE JANEIRO
Capítulo VI
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (arts. 334 a 337)
Art. 334 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observados os princípios da Constituição da República e da
legislação própria.
§ 1º - São vedadas a propaganda, as divulgações e as manifestações, sob
qualquer forma, que atentem contra minorias raciais, étnicas ou religiosas,
bem assim a constituição e funcionamento de empresas ou organizações que
visem ou exerçam aquelas práticas.
§ 2º - Está assegurada a obrigatoriedade da regionalização da produção
cultural, artística e jornalística, estabelecendo-se os percentuais em lei
complementar.
Art. 335 - Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, a
fundações instituídas pelo Poder Público ou a quaisquer entidades sujeitas,
direta ou indiretamente, ao seu controle econômico, serão utilizados de modo
a assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes
de opinião.
§ 1º - Lei criará o Conselho de Comunicação Social, que será responsável
pelas diretrizes gerais a serem seguidas pelos órgãos de comunicação social
do Estado.
§ 2º - Não será permitida veiculação pelos órgãos de comunicação social de
propaganda discriminatória de raça, etnia, credo ou condição social.
§ 3º - Nos meios de radiodifusão sonora do Estado, o Poder Legislativo terá
direito a um espaço mínimo de trinta minutos nos dias em que se realizarem
sessões, para informar a sociedade ﬂuminense sobre suas atividades.
Art. 336 - Os partidos políticos e as organizações sindicais, proﬁssionais,
comunitárias, ambientais ou dedicadas à defesa de direitos humanos, de
âmbito estadual, terão direito a tempos de antena nos órgãos de
comunicação social do Estado, segundo critérios a serem deﬁnidos por lei.
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Constituição do Estado do Rio de Janeiro, consultada no dia 01/11/2012, no
link:
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage
10. RIO GRANDE DO SUL
Seção V
Da Comunicação Social
Art. 237 - 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 Federal e nesta.
§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo, empresa e
assessoria de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X,
XIII e XIV, da Constituição Federal.
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou
artística.
§ 3º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença
de autoridade.
Art. 238 - Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, às
fundações instituídas pelo Poder Público ou a quaisquer entidades sujeitas,
direta ou indiretamente, ao controle econômico estatal serão utilizados de
modo a salvaguardar sua independência perante o Governo Estadual e
demais Poderes Públicos, e a assegurar a possibilidade de expressão e
confronto de diversas correntes de opinião.
Parágrafo único - Para os efeitos do disposto neste artigo, cada órgão de
comunicação social do Estado será orientado pelo Conselho de
Comunicação Social, composto por representantes da Assembléia
Legislativa, Universidades, órgãos culturais e de educação do Estado e do
Município, bem como da sociedade civil e dos servidores, nos termos dos
respectivos estatutos. Art. 239 - Os partidos políticos e as organizações
sindicais, proﬁssionais, comunitárias, culturais
e ambientais dedicadas à defesa dos direitos humanos e à liberdade de
expressão e informação social, de âmbito estadual, terão direito a espaço
periódico e gratuito nos órgãos de comunicação social pertencentes ao
Estado, de acordo com sua representatividade e critérios a serem deﬁnidos
em lei.
Parágrafo único - Os partidos políticos representados na Assembléia
Legislativa e que não façam parte do Governo terão direito, nos termos da lei:
I - a ocupar espaços nas publicações pertencentes a entidade pública ou dela
dependentes;
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II - a ratear, de acordo com sua representatividade, a dimensão dos espaços
concedidos ao Governo;
III - a responder, nos mesmos órgãos e no mesmo espaço, às declarações
políticas do Governo.
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (Atualizada até a EC
n°65/2012), consultada no dia 01/11/12, no link:
http://www.al.rs.gov.br/frameset.asp?txtURL=Prop/Legislacao/constituicao.
htm
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1. ALAGOAS
DECRETO N.º 031, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2001.
INSTITUÍ O CONSELHO ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NA
FORMA DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso da atribuição que lhe
confere o Art. 107, inciso IV, da Constituição Estadual, e tendo em vista o que
consta do processo 1101-2114/2000,
DECRETA:
Art. 1º É instituído o Conselho Estadual de Comunicação Social, como órgão
consultivo do Poder Executivo, na forma do artigo 212 da Constituição do
Estado de Alagoas.
Art. 2º O Conselho Estadual de Comunicação Social terá as seguintes
atribuições:
I - formular estudos e apresentar proposições que contribuam para uma
melhor aplicação e cumprimento das normas constitucionais contidas no
capítulo referente à comunicação social;
II - propor medidas que visem o aperfeiçoamento de uma política estadual de
comunicação social, com base em princípios democráticos que estimulem o
acesso à informação de interesse coletivo;
III - acompanhar as inovações tecnológicas e suas contingências no campo
da comunicação social
IV - orientar e supervisionar as atividades dos órgãos de radiodifusão sonora
ou de imagem e som, integrantes da Administração Pública Estadual, Direta,
Indireta e fundacional e,
V - elaborar o seu Regimento Interno.
Art. 3º O Conselho Estadual de Comunicação Social compõe-se de:
I - um representante da Secretaria de Estado de Comunicação Social;
II - um representante da Secretaria de Estado de Educação;
III - um representante da Secretaria de Estado da Cultura;
IV - um representante do Instituto Zumbi dos Palmares;
V - um representante do Poder Legislativo;
VI - um representante do Poder Judiciário;
VII - um representante da classe empresarial da área de comunicação em
Alagoas;
VIII - um representante do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Estado
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de Alagoas;
IX - um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Radiodifusão no Estado de Alagoas;
X - um representante do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de
Alagoas;
XI - um representante do Conselho Regional de Relações Públicas;
XII - um representante do curso de Comunicação Social da Universidade
Federal de Alagoas e,
XIII - um representante da sociedade organizada, indicado pelo Governador
do Estado.
§ 1º Os órgãos da administração estadual, as entidades de classe e
instituições mencionados neste artigo indicarão, além dos titulares, os seus
respectivos suplentes.
§ 2º Os integrantes do Conselho serão nomeados pelo Governador do
Estado, no prazo de sessenta dias após a publicação da presente lei.
Art. 4º O Presidente e Vice-Presidente serão eleitos pelo Conselho dentre os
seus membros titulares.
Parágrafo Único. O Presidente será substituído, em suas faltas e
impedimentos, pelo Vice-Presidente.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, em Maceió, 13 de fevereiro
de 2001, 112º da República.
RONALDO LESSA
Governador
Publicado no DOE de 14/02/2001.
2. BAHIA
LEI Nº 12.212 DE 04 DE MAIO DE 2011
Modiﬁca a estrutura organizacional e de cargos em comissão da
Administração Pública do Poder Executivo Estadual, e dá outras
providências.
Art. 38 - Fica criada a Secretaria de Comunicação Social - SECOM, com a
ﬁnalidade de propor, coordenar e executar a política de comunicação social
do Governo, bem como de promover a radiodifusão pública, tendo a seguinte
estrutura organizacional básica:
Órgão Colegiado:
Conselho Estadual de Comunicação Social;
(...)
Art. 39 - O Conselho Estadual de Comunicação Social, órgão consultivo e
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deliberativo, tem por ﬁnalidade formular a Política de Comunicação Social do
Estado, observada a competência que lhe confere o art. 277 da Constituição
do Estado da Bahia e o disposto na Constituição Federal.
Parágrafo único - O Regimento do Conselho, por ele aprovado e
homologado por ato do Governador do Estado, ﬁxará suas normas de
funcionamento.
Art. 40 - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem as seguintes
competências, dentre outras conferidas em Lei:
Iformular e acompanhar a execução da Política de Comunicação
Social do Estado e desenvolver canais institucionais e democráticos de
comunicação permanente com a sociedade baiana;
II formular propostas que contemplem o cumprimento do disposto nos
capítulos referentes à comunicação social das Constituições Federal e
Estadual;
III propor medidas que visem o aperfeiçoamento de uma política
estadual de comunicação social, com base nos princípios democráticos e na
comunicação como direito fundamental, estimulando o acesso, a produção e
a difusão da informação de interesse coletivo;
IV participar da elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas de
Comunicação Social, bem como acompanhar a sua execução;
Vorientar e acompanhar as atividades dos órgãos públicos de radio
difusão sonora e radiodifusão de sons e imagem do Estado;
VI atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos da sociedade baiana
no que tange a comunicação social;
VII - receber e reencaminhar denúncias sobre abusos e violações de
direitos humanos nos veículos de comunicação no Estado da Bahia, aos
órgãos competentes, para adoção de providências nos seus respectivos
âmbitos de atuação;
VIII - fomentar a produção e difusão de conteúdos de iniciativa estadual,
observadas as diversidades artísticas, culturais, regionais e sociais da Bahia;
IX estimular o fortalecimento da rede pública de comunicação, de modo
que ela tenha uma participação ativa na execução das políticas de
comunicação do Estado da Bahia;
Xarticular ações para que a distribuição das verbas publicitárias do
Estado seja baseada em critérios técnicos de audiência e que garantam a
diversidade e pluralidade;
XI estimular a implementação e promover o fortalecimento dos veículos
de comunicação comunitária, para facilitar o acesso à produção e à
comunicação social em todo o território estadual;
XII - estimular a adoção dos recursos tecnológicos proporcionados pela
digitalização da radiodifusão privada, pública e comunitária, no incentivo à
regionalização da produção cultural, artística e jornalística, e democratização

99

Conselhos de Comunicação Social: A interdição de um instrumento da democracia participativa
dos meios de comunicação;
XIII - recomendar a convocação e participar da execução da Conferência
Estadual de Comunicação e suas etapas preparatórias;
XIV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, para posterior
homologação por ato do Chefe do Poder Executivo;
XV - convocar audiências e consultas públicas sobre comunicação e
políticas públicas do setor;
XVI - acompanhar a criação e o funcionamento de conselhos municipais de
comunicação;
XVII - fomentar a inclusão digital e o acesso às redes digitais em todo o
território baiano, como forma de democratizar a comunicação;
XVIII - fomentar a adoção de programas de capacitação e formação,
assegurando a apropriação social de novas tecnologias da comunicação.
Art. 41 - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem a seguinte
composição:
Io Secretário de Comunicação Social, que o presidirá;
II 06 (seis) representantes do Poder Público Estadual, indicados pelo
Titular da respectiva Pasta, sendo:
a)
01 (um) representante da Secretaria de Comunicação Social SECOM;
b)
01 (um) representante da Secretaria de Cultura - SECULT;
c)
01 (um) representante da Secretaria da Educação - SEC;
d)
01 (um) representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação - SECTI;
e)
01 (um) representante da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos - SJCDH;
f)
01 (um) representante do Instituto de Radiodifusão Educativa da
Bahia - IRDEB;
III 20 (vinte) representantes da sociedade civil, sendo:
a)
01 (um) representante da entidade proﬁssional de classe;
b)
01 (um) representante das universidades públicas, com atuação no
Estado da Bahia;
c)
01 (um) representante do segmento de televisão aberta e por
assinatura comercial;
d)
01 (um) representante do segmento de rádio comercial;
e)
01 (um) representante das empresas de jornais e revistas;
f)
01 (um) representante das agências de publicidade;
g)
01 (um) representante das empresas de telecomunicações;
h)
01 (um) representante das empresas de mídia exterior;
i)
01 (um) representante das produtoras de audiovisual ou serviços de
comunicação;
j)
01 (um) representante do movimento de radiodifusão comunitária;
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k)
01 (um) representante das entidades de classe dos trabalhadores do
segmento de comunicação social;
l)
01 (um) representante dos veículos comunitários ou alternativos;
m)
03 (três) representantes das Organizações Não-Governamentais ONGS ou entidades sociais vinculadas à comunicação;
n)
01 (um) representante dos movimentos sociais de comunicação;
o)
03 (três) representantes de entidades de movimentos sociais
organizados;
p)
01 (um) representante de entidades de jornalismo digital.
§ 1º - A SECOM convocará, por meio de edital, publicado no Diário Oﬁcial do
Estado, reunião para eleição dos representantes, citados no inciso III deste
artigo, cabendo-lhe, ao ﬁnal, encaminhar o resultado das indicações para
deliberação do Governador do Estado.
§ 2º - Os membros do Conselho e seus suplentes serão nomeados pelo
Governador do Estado e tomarão posse na 1ª (primeira) reunião do
Colegiado, e serão substituídos, em suas ausências e impedimentos, pelos
respectivos suplentes, previamente indicados.
§ 3º - O mandato dos Conselheiros e de seus respectivos suplentes será de
02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período.
3. DISTRITO FEDERAL
MINUTA (NOV12)/PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº _______, DE
_____ DE _________ DE 2012.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
Institui o Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal, e dá outras
providências.
A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA:
Art. 1º É instituído o Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal CCSDF como órgão de caráter público, de assessoramento do Poder
Executivo na formulação e acompanhamento da política regional de
comunicação social, em observância ao que dispõe o artigo 261 da Lei
Orgânica do Distrito Federal.
Art. 2º A responsabilidade pela administração e acompanhamento do
Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal é do Poder Executivo do
Distrito Federal.
Art. 3º São objetivos do Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal:
I - assessorar o Poder Executivo na formulação e acompanhamento da
política regional de comunicação social, com base nos princípios da
democracia e da comunicação como direito fundamental;
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II - incentivar a diversidade e a pluralidade da comunicação no Distrito
Federal;
III - zelar pela observância aos preceitos constitucionais e toda a legislação
que rege a comunicação no país e no Distrito Federal;
IV - contribuir para a formulação e deﬁnição das políticas de comunicação a
serem implementadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal;
V - estimular a reﬂexão sobre a comunicação no Distrito Federal;
VI - auxiliar no fortalecimento do Sistema Público de Comunicação do Distrito
Federal.
Art. 4º Compete ao Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal:
I - sugerir mecanismos de participação social na elaboração,
acompanhamento, avaliação e execução das políticas públicas de
comunicação do Distrito Federal;
II - sugerir instrumentos de transparência e democratização do uso das
verbas públicas destinadas às ações de comunicação do Governo do Distrito
Federal e de interesse da sociedade;
III - promover e incentivar estudos e pesquisas sobre a comunicação social no
Distrito Federal;
IV - receber denúncias e encaminhar parecer aos órgãos competentes sobre
violações de direitos humanos nos veículos de comunicação no Distrito
Federal;
V - sugerir propostas para o fortalecimento dos órgãos públicos de
radiodifusão do Distrito Federal;
VI - convocar, a cada dois anos, a Conferência de Comunicação Social do
Distrito Federal para debater a comunicação no DF, cuja realização deve ser
assegurada pelo Poder Executivo;
VII - estimular a inclusão digital, o acesso às Tecnologias de Informação e
Comunicação no Distrito Federal;
VIII - sugerir diretrizes para o funcionamento dos veículos vinculados aos
órgãos públicos de radiodifusão do Distrito Federal;
IX – estimular a implementação e fortalecer os veículos de comunicação
comunitária existentes no Distrito Federal;
X – convocar audiências e consultas públicas sobre políticas de comunicação
do Distrito Federal, em especial a política regional de comunicação;
XI - acompanhar a criação e a operação do fundo de comunicação social do
Distrito Federal;
XII – estimular a produção e difusão de conteúdos, observadas as
diversidades educativas, artísticas, culturais, informativas, regionais e sociais
do Distrito Federal;
XIII - elaborar o seu Regimento Interno a ser aprovado pelo Chefe do Poder
Executivo do Distrito Federal;
XIV - realizar relatório anual de suas atividades.

102

Venício A. de Lima
Art. 5º - O Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal será
constituído por 27 membros do Poder Público e da Sociedade Civil,
observada a seguinte composição:
I - dez representantes do Poder Público;
II - nove representantes de instituições da sociedade civil e movimentos
sociais, assim distribuídos:
a)
um representante dos trabalhadores de rádio e TV;
b)
um representante dos jornalistas;
c)
um representante dos trabalhadores em telecomunicação;
d)
um representante das entidades que atuam na área de comunicação;
e)
um representante das emissoras de rádios comunitárias;
f)
um representante das emissoras de TV comunitárias;
g)
um representante de movimentos sociais organizados;
h)
um representante de centrais sindicais do DF;
i)
um representante dos artistas e trabalhadores da cultura.
III - dois representantes de instituições de ensino e pesquisa da área de
comunicação social, assim distribuídos:
a)
um representante dos discentes em comunicação;
b)
um representante dos docentes em comunicação.
IV – seis representantes de empresas de comunicação e instituições
representativas do setor, assim distribuídos:
a)
um representante de operadoras de telecomunicações;
b)
um representante de emissoras de rádios e TVs comerciais;
c)
um representante de revistas impressas;
d)
um representante dos jornais locais;
e)
um representante dos jornais comunitários (hiperlocais);
f)
um representante das agências de publicidade.
§ 1º Os conselheiros e os respectivos suplentes referidos no inciso I deste
artigo serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo do Distrito
Federal.
§ 2º Cada membro do conselho terá um suplente exclusivo.
§ 3º O presidente e o vice-presidente do Conselho de Comunicação Social do
Distrito Federal serão eleitos por seus pares, na forma que dispuser o
Regimento Interno.
§ 4º O mandato dos conselheiros e suplentes, constantes nos incisos II, III e
IV, será de dois anos, permitida uma única recondução por igual período.
Art. 6º - Serão convidados a participar do Conselho de Comunicação Social
do Distrito Federal, nas vagas destinadas ao Poder Público, a Câmara
Legislativa do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, podendo, cada um, indicar um Conselheiro e o respectivo
suplente, devendo manifestar sua vontade, no prazo de trinta dias, a contar
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da data de recebimento do convite.
Parágrafo único. Na ausência de manifestação no prazo indicado no caput
deste artigo, as vagas serão preenchidas por integrantes do Poder Executivo
por designação do Governador do Distrito Federal.
Art. 7º - Os Conselheiros representantes da sociedade civil e seus
respectivos suplentes, nos termos dos incisos II, III e IV do artigo 5º desta Lei,
serão escolhidos em processo eleitoral deﬁnido no Regimento Interno do
Conselho.
§ 1º O primeiro processo eleitoral será regulamentado e coordenado pela
autoridade superior da Secretaria de Estado de Comunicação Social do
Distrito Federal, no prazo de 30 dias contados da publicação desta lei,
garantida a participação da sociedade civil.
§ 2º Os representantes da Sociedade Civil no Conselho de Comunicação
Social do Distrito Federal, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 5º desta
Lei, serão indicados por seus segmentos representativos.
§ 3º As eleições subsequentes seguirão o procedimento eleitoral a ser
deﬁnido no Regimento Interno do Conselho de Comunicação Social do
Distrito Federal.
Art.8º - O mandato dos conselheiros representantes da sociedade civil terá
caráter honoríﬁco e não remunerado.
Art.9º - O Regimento Interno do Conselho de Comunicação Social do Distrito
Federal deve ser elaborado no prazo 60 dias após a instauração do Conselho,
devendo ser submetido à aprovação do Governador do Distrito Federal.
Art.10 - As reuniões do Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal
devem ser abertas à participação da sociedade, tendo somente o direito a
voz.
Art.11 - As reuniões do Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal
serão realizadas, no mínimo, trimestralmente, devendo as pautas e atas estar
disponíveis à sociedade em meio físico e virtual.
Art.12 - Cabe à Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito
Federal e à Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do Distrito
Federal prover o apoio administrativo e técnico do Conselho de Comunicação
Social do Distrito Federal.
Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo fornecer os meios necessários
ao exercício das atribuições e competências do Conselho de Comunicação
Social do Distrito Federal.
Art.13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
de
de 2012.
_______ da República e ______º de Brasília
AGNELO QUEIROZ
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4. MINAS GERAIS
4.1 LEI 11406 de 28/01/1994
Reorganiza a Autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz alterações na estrutura orgânica
Secretarias de Estado e dá outras providências. (...)
Art. 65 - Passa a denominar-se Conselho Estadual de Comunicação Social o
órgão colegiado instituído pelo art. 8º da Lei nº 10.827, de 23 de julho de 1992.
Art. 66 - Integram o Conselho Estadual de Comunicação Social:
I - o Vice-Governador do Estado, que será o seu Presidente;
II - o Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, que será o
seu Secretário-Geral;
(Inciso com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 12.169, de 29/5/1996.)
III - os seguintes membros:
a) o Secretário de Estado da Cultura;
b) o Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais;
c) o Presidente da Fundação TV Minas - Cultural e Educativa;
d) o Diretor-Superintendente da Rádio Inconﬁdência;
e) o Diretor-Geral do Departamento Estadual de Telecomunicações - DETELMG -;
f) 1 (um) representante da Assembléia Legislativa;
g) 1 (um) representante das entidades sindicais de âmbito estadual que
representem os trabalhadores da área de comunicação social, escolhido em
lista tríplice;
h) 1 (um) representante das entidades sindicais que congreguem
empresários das áreas de comunicação social no Estado, escolhido em lista
tríplice;
i) 3 (três) cidadãos de ilibada reputação e identiﬁcados com a área de
comunicação social, de livre escolha do Governador do Estado.
Art. 67 - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem por ﬁnalidade
participar da elaboração da política global de comunicação social do Governo
do Estado e coordenar sua implantação e seu gerenciamento.
Art. 68 - A competência e a organização do Conselho Estadual de
Comunicação Social serão estabelecidas em decreto.
4.2 DECRETO 36283, de 25/10/1994
DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que
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lhe confere o artigo 90, inciso VII, da Constituição do Estado e tendo em
vista o disposto no artigo 68 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994,
D E C R E T A:
Art. 1º - Compete ao Conselho Estadual de Comunicação
Social deﬁnir a política global de comunicação social do Governo do
Estado, que será estabelecida em plano trienal a ser elaborado nos primeiros
60 (sessenta) dias do mandato de seus membros.
Parágrafo único - O plano trienal de comunicação a que se refere este
artigo deﬁnirá os objetivos a serem alcançados pelo programa
de
comunicação do Governo, o qual deverá, prioritariamente, estimular
ações que proporcionem e estimulem a cidadania, o bem-estar, a orientação
do cidadão sobre seus direitos e garantias e a contrapartida das
obrigações básicas ﬁxadas em norma legal, a harmonia e melhores
condições de vida, além da divulgação cultural e educativa em todos os
níveis de ação do Estado.
Art. 2º - O plano trienal, que conterá iniciativas e atividades
cronologicamente organizadas e programadas, será cumprido sob a
coordenação da Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM
- MG - e envolverá, como instituições executoras, a Rádio Inconﬁdência, o
jornal "Minas Gerais", a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a
própria SECOM-MG, através de suas campanhas de propaganda
institucional veiculadas em todo o Estado pelos meios eletrônicos ou
impressos de divulgação.
Art. 3º - As reuniões ordinárias do Conselho se realizarão nos dois primeiros
meses de cada semestre, por convocação de seu Presidente, através do
Secretário Geral, ou extraordinariamente, quando convocado pela maioria
de seus membros, deliberando, sempre, por maioria de votos.
Parágrafo único - As reuniões se realizarão com, no mínimo, metade mais
um dos membros do Conselho.
Art. 4º - A Secretaria de Estado de Comunicação Social garantirá a infraestrutura necessária ao pleno funcionamento do Conselho, e manterá
sob sua guarda os arquivos, a documentação e os expedientes deste,
inclusive atas de reuniões.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de outubro de 1994.
Hélio Garcia - Governador do Estado
4.3 LEI DELEGADA N°112, DE 2007
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Art. 27 - Integram a Administração direta do Poder Executivo do Estado, por
subordinação administrativa:
XII - à Secretaria de Estado de Governo:
Conselho Estadual de Comunicação Social – CECS
5. PARÁ
Projeto de Lei Complementar Nº 13/91

41

Dispõe sobre a criação, organização e o funcionamento do Conselho
Estadual de Comunicação Social.
A Assembléia Legislativa estatui, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho Estadual de Comunicação Social, como
órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, na forma do art. 293 da Constituição
Estadual
§1°- Compete ao Conselho Estadual de Comunicação Social:
a) Estabelecer, supervisionar e ﬁscalizar a política de comunicação estadual
de comunicação (sic) social abrangendo as áreas de imprensa, rádio,
televisão e serviço de transmissão de imagem sons e publicidade oﬁcial,
dados por qualquer meio.
b) Subsidiar a Assembléia Legislativa em suas funções de detectar e
denunciar o descumprimento dos dispositivos constitucionais exarados no
art. 292 da constituição Estadual;
c) Auxiliar a Assembléia Legislativa na elaboração e atualização da legislação
complementar necessária a plena compreensão, aplicação e cumprimento
dos dispositivos constitucionais que se referem à Comunicação Social;
d) Oferecer suporte técnico e político à Assembléia Legislativa em sua tarefa
constitucional de apreciar em prazo hábil os atos do Poder Executivo.
e) Fiscalizar, por delegação de competência do Conselho Nacional de
Comunicação Social as concessões, autorizações e permissões para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
f) Assegurar a livre manifestação do pensamento, criação, expressão e
informação, previstos no art. 292 da Constituição Estadual
g) Normatizar e ﬁscalizar os contratos e/ou convênios para retransmissão dos
serviços de radiodifusão sonora e de som e imagem quando por absoluta
impossibilidade as empresas estatais não tiverem condições para a
execução dos serviços;
h) Normatizar e ﬁscalizar diretrizes para os contratos de serviço de
publicidade conforme previsto no art. 22 da Constituição Estadual
41
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i) Deﬁnir políticas de Comunicação Social e de Publicidade, no Estado,
visando assegurar através dos veículos de comunicação estatais a mais
ampla manifestação, expressão e confronto das idéias, sem qualquer tipo de
discriminação com as diversas correntes de opinião pública do nosso Estado.
j) Adotar políticas que visem à utilização dos veículos de comunicação estatal
para grandes campanhas de caráter educativo, informativo ou de orientação
social; divulgação e debates sobre aspectos e problemas característicos das
diversas microrregiões do Estado e das atividades dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário;
l) Acompanhar e ﬁscalizar a programação das emissoras de rádio e televisão,
mantidas pelo Poder Público Estadual que estão obrigadas a regionalizar a
produção cultural, artística e jornalística, na forma do §4° do art.292 da
Constituição Estadual.
m) Aprovar, anualmente, a programação das empresas de rádio e televisão,
mantidos pelo Poder Público, com base em relatório elaborado pelo Conselho
de Programação dessas emissoras.
Art. 2º - O Conselho será composto por treze (13) brasileiros natos, em pleno
exercício de seus direitos civis, sendo;
a) Três representantes dos três (3) maiores partidos políticos, segundo a
respectiva representação na Assembléia Legislativa no início de cada
legislatura, indicadas pela direção estadual de cada agremiação;
b) Um representante indicado, em conjunto pelas secções estaduais da
Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão (Abert), pela
Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e pela Associação Brasileira de
Empresas de Publicidade;
c) Três representantes dos trabalhadores indicados, em conjunto pelos
sindicatos dos jornalistas, radialistas e dos trabalhadores em publicidade;
d) (ilegível)
e) Um representante da área cultural
f) Um representante dos cursos de comunicação social
g) Um representante das instituições cientíﬁcas
h) Um representante das centrais sindicais
i) Um representante das entidades do Movimento Popular.
§1º Os nomes dos membros do Conselho serão aprovados pelo plenário da
Assembléia Legislativa
§2º Os membros do Conselho serão indicados pelas respectivas entidades
através de lista sextupla, nos casos das alíneas a e b, e tríplice nos casos das
alíneas c, d, e, f, g, h e i.
§3º A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro (4) anos
e os conselheiros não poderão exercer mais de um mandato consecutivo;
§4º Os conselheiros referidos no caput deste artigo terão suplentes com eles
juntamente eleitos, os quais serão convocados na ausência dos titulares.
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§5º Se os três partidos aos quais se refere à alínea a estiverem todos
apoiando o governo, o partido de menor representação será substituído pelo
maior partido de oposição com representação na Assembléia Legislativa.
§6º Os representantes de partido político serão indicados até 30 (trinta) dias
após o início de cada legislatura.
§7º A primeira eleição e nomeação dos membros do Conselho deverá ser
realizada 60 dias após a entrada em vigor desta Lei.
§8º A participação no Conselho é considerada atividade relevante e não
remunerada.
Art. 3º - Até 15 (quinze) dias antes do término do mandato dos Conselheiros a
Assembléia Legislativa fará publicar respectivamente o nome dos cidadões
(sic) a serem eleitos para o Conselho.
§1º A Assembleia Legislativa publicará um edital convocando as entidades
que vão compor o Conselho a enviarem nomes a serem incluídos nas listas a
serem votadas pelos deputados estaduais.
§2º A eleição a que se refere o parágrafo anterior será aberta e por maioria
simples dos votos dos deputados presentes.
Art. 4º - Para viabilizar o desempenho das funções do Conselho Estadual de
Comunicação Social, o Poder Legislativo destinará ao órgão uma parcela de
2% (dois por cento) da sua receita
Art. 5º - Incumbe à Presidência da Assembleia Legislativa, prestar apoio
administrativo ao Conselho.
Art. 6º - 0 Conselho de Comunicação Social do Estado reunir-se-á
ordinariamente trimestralmente e extraordinariamente quantas vezes for
necessário por convocação de no mínimo 4 (quatro) Conselheiros.
Art. 7º - As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença da maioria
dos Conselheiros.
Art. 8º - O Conselho poderá requisitar de órgãos e entidades públicas as
informações e estudo que se ﬁzerem necessários ao exercício de suas
atribuições.
Art. 9º - O Regimento interno do Conselho disporá sobre a justiﬁcativa de
faltas dos Conselheiros.
Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Artº. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Newton Miranda
Deputado Zé Carlos Lima

Organização: Fórum Nacional de Democratização da Comunicação
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6. PARAÍBA

42

Projeto de Lei Complementar Nº08/2003
Autoria: Bancada do PT – PB
Cria o Conselho de Comunicação da Paraíba (CCS-PB), de acordo com os
Parágrafos 1° e 2° do Art. 239 da Constituição Estadual da Paraíba e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba Resolve:
Art. 1º - Fica criado o Conselho de Comunicação Social da Paraíba - CCS-PB,
constituído como fórum estadual autônomo e democrático.
Parágrafo único – O Poder Executivo criará as condições necessárias que
possibilitem o pleno funcionamento do Conselho de Comunicação Social da
Paraíba -CCS - PB.
Art. 2º - São atribuições do Conselho de Comunicação Social da Paraíba:
I - Contribuir para a realização do direito à informação, da liberdade de
expressão e para a independência e o pluralismo dos meios de comunicação
social.
II - Atuar em defesa do interesse público relacionado à atuação de veículos de
comunicação de massa em âmbito estadual abrangendo as atividades de
imprensa escrita, radiofônica e e televisiva além da transmissão de imagens,
sons e dados de qualquer natureza
III - Estimular a organização da população e suas entidades na
implementação de medidas em defesa do interesse público na área de
comunicação social.
IV - Garantir nos meios e entidades de comunicação e divulgação mantidos
direta ou indiretamente pelo Poder Público na Paraíba, o seguinte;
a) Liberdade de expressão e exercício dos direitos de antena, de resposta, de
informar e ser informado, de comunicar e divulgar a todos os cidadãos no
pleno exercício de seus direitos civis, movimentos e segmentos sociais bem
como a todas as instituições públicas ou privadas;
b) Condições de acesso aos direitos de antena, de resposta, pronunciandose sobre as queixas que, a esse respeito, lhe sejam encaminhadas;
c) Mediação de conﬂitos entre os titulares do direito de antena do rádio, na
televisão e outros meios de comunicação sob controle direto ou indireto dos
poderes públicos no Estado da Paraíba;
V- Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema público de
comunicação do Estado da Paraíba;
VI- Assegurar a promoção e divulgação das iniciativas, realizações e
42
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produtos culturais e artísticos de caráter regional, identiﬁcados com a
realidade e necessidades da população do Nordeste e da Paraíba;
VII- Zelar para que as aplicações das verbas de publicidade dos poderes
públicos do Estado da Paraíba, seja feita de modo a fortalecer o pluralismo
nos meios comunicação social, para tanto deverá:
a) Atuar como órgão Consultivo no processo de licitação participando do
processo de elaboração e aprovação dos editais e demais resoluções
decorrentes;
b) Garantir que as verbas publicitárias sejam distribuídas entre os diversos
veículos de comunicação em consonância com índices de audiência, tendo
como parâmetro, indicadores apresentados por institutos especializados e de
notório saber;
c) Discutir e emitir parecer sobre os valores das verbas publicitárias do
Estado e suas destinações levando em consideração as áreas de maior
necessidade e a garantia de divulgação de todas as iniciativas de interesse da
sociedade, de ordem social, econômica e cultural;
d) Emitir parecer sobre a composição e capacitação dos membros das
Comissões de Avaliação Técnica indicados pelas Comissões Permanentes
de Licitação onde o objeto Iicitado seja relacionado à contratação de
empresas ou pessoas físicas para a prestação de serviços de comunicação,
publicidade, propaganda, divulgação pesquisa e áreas aﬁns deste Conselho
cabendo ao Governador a aprovação ou veto do parecer;
e) Aprovar a alocação de verbas emergenciais e suplementações
orçamentárias para a comunicação do Estado levando em consideração as
necessidades alegadas e a aplicação dos recursos;
f) Garantir percentual mínimo, nunca inferior a 30% (Trinta por cento) da
verba destinada à comunicação do Estado para a contratação de empresas
de comunicação, publicidade, propaganda e aﬁns com sede ﬁscal no Estado
da Paraíba;
g) Emitir parecer sobre matérias de grande relevância que tratem da
comunicação do Estado;
h) Assegurar que as peças de publicidade dos órgãos oﬁciais contratem, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) de proﬁssionais radicados na Paraíba;
VIII- Realizar, quando solicitado ou por iniciativa própria. Estudos, pareceres
e recomendações sobre todos os assuntos, temas e problemas relacionados
à comunicação social no Estado da Paraíba;
IX- Propor e acompanhar a execução e avaliar as políticas pertinentes a área,
no âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como elaborar Plano Plurianual
de Comunicação Social para o Estado da Paraíba;
X- Atuar como instância consultiva em projetos de lei de iniciativa do
Executivo e do Legislativo da Paraíba na área de comunicação social.
XI- Articular ações com outros organismos ou entidades públicas e privadas
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necessárias a execução das medidas de política de comunicação.
XII- Fiscalizar o cumprimento, por parte dos responsáveis pelas atividades de
Comunicação Social sob o controle direto ou indireto do poder público do
Estado da Paraíba, das disposições legais e regulamentares aplicáveis.
XIII- Aprovar e avaliar a execução de contratos de gestão celebrados entre o
poder público e outras entidades e organizações.
XIV- Receber dos órgãos públicos informações do seu interesse, observadas
as disposições constitucionais.
XV- Garantir através dos meios legais à pessoa e a família a possibilidade de
se defenderem de propagandas de produtos, práticas e serviços que possam
ferir os direitos e garantias fundamentais do cidadão.
XVI- Fazer cumprir em âmbito estadual restrições legais e exigências
especiais estabelecidas sobre propaganda comercial do tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias.
XVII- Combater por todos os meios legais ao seu alcance a submissão ou
incorporação dos meios de comunicação social a monopólios ou oligopólios.
XVIII- Garantir a liberdade de publicação de veículo impresso independente
de licença de autoridade.
XIX- Garantir o acesso a informação e o resguardo do sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício proﬁssional.
Art. 3º - O Conselho de Comunicação Social da Paraíba atuará, sobretudo na
defesa das disposições constitucionais referentes a Comunicação Social.
Art. 4º - Os órgãos de administração pública do Estado da Paraíba devem
prestar ao CCS-PB, toda a colaboração que lhe seja solicitada como
necessária ao cumprimento de suas atribuições e ao exercício das
competências explicitadas nesta Lei.
Art. 5º - O Conselho de Comunicação Social da Paraíba será formado por 12
membros titulares, sendo seis (06) representantes do Poder Público e seis
(O6) representantes da Sociedade Civil, assim deﬁnidos e distribuídos:
I- representantes do Poder Público:
a)1(um) indicado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social QE
b) 1 (um) indicado pela ANATEL;
c) 1 (um) indicado pelos veículos oﬁciais de comunicação (A União e
Tabajara);
d) 1 (um) indicado pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura;
e) 2 (dois) indicados pela Assembléia Legislativa do Estado (Governo e
Oposição);
II - representantes da Sociedade Civil
a) 1 (um) indicado pela Associação Paraibana de Imprensa (API)
b) 1 (um) indicado peio Sindicato dos Jornalistas da Paraíba;
c)1(um) indicado pelo Sindicato das Empresas de Comunicação da Paraíba;
d) 1 (um) indicado pela a ABAP, capítulo Paraíba;
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e)1 (um) indicado pelas Instituições Públicas de Ensino Superior da Paraíba;
f) 1 (um) indicado pelo Sindicato dos Radialistas da Paraíba
Art.6° - O Poder Executivo convocará por edital dentro dos primeiros trinta
dias posteriores à publicação desta Lei, a reunião de instalação do Conselho
de Comunicação Social ﬁxando prazo de até 72 horas que antecedem a sua
realização para que as instituições, órgãos públicos e entidades sociais
relacionadas no art. 5°indiquem formalmente seus representantes titulares e
respectivos suplentes.
Parágrafo único - Os representantes indicados para o primeiro mandato
serão nomeados pelo Governador do Estado em ato publicado no Diário
Oﬁcial do Estado na edição coincidente com a data de instalação do Conselho
Estadual de Comunicação Social.
Art. 7º - O Conselho Estadual de Comunicação Social deﬁnirá em Regimento
Interno as atribuições, competências, direitos e deveres de seus membros,
bem como a organização direção e funcionamento além de normas
complementares e necessárias ao pleno cumprimento desta Lei.
Art. 8º - Não podem ser membros do Conselho Estadual de Comunicação
Social os cidadãos que não se encontrarem no pleno gozo de seus direitos
civis e políticos.
Art. 9º - Os membros do Conselho de Comunicação Social da Paraíba serão
nomeados pelo Governador do Estado perante o qual, ou representante por
ele indicado tomarão posse.
Art. 10º - O mandato de membro do CCS-PB será de 2 (dois) anos, podendo
ser renovado por um único e sucessivo período de igual duração.
Art. 11º - Em caso de afastamento deﬁnitivo de conselheiro titular o suplente
assumirá automaticamente e exercerá o mandato até o seu término.
Parágrafo único - A entidade, órgão ou instituição participante do CCS-PB
poderá escolher e indicar no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois de
conﬁgurada a vacância, outros nomes para titular e suplente, se este último
se recusar a assumir o mandato ou não observar as normas estabelecidas no
Regimento Interno.
Art. 12º - O exercício do mandato dos membros cessantes do Conselho de
Comunicação Social da Paraíba estender-se-á até a posse dos substitutos.
Art. 13º - Os membros do CSS-PB não podem ter suas funções interrompidas
antes do término do mandato para que foram escolhidos, exceto nos
seguintes casos:
a) morte ou impossibilidade física permanente
b) renúncia ao mandato
c) perda do mandato
Art. 14º - Perde o mandato o membro do CCS-PB que faltar a três reuniões
consecutivas ou a seis intercaladas, salvo por motivo que o colegiado
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considere justiﬁcada.
Parágrafo único - A perda do mandato referida no caput será objeto de
deliberação do CCS-PB e publicação no Diário Oﬁcial do Estado.
Art. 15º - Os membros do Conselho de Comunicação Social da Paraíba não
são remunerados.
Art. 16º - Constituem deveres dos membros do CCS-PB, além daqueles
deﬁnidos regimentalmente:
I - Exercer o mandato com isenção, equilíbrio, rigor ético, independência,
observância das disposições regimentais, legais e constitucionais e
compromisso com o bem público;
II- Participar ativa e assiduamente dos trabalhos do CCS-PB.
Art. 17º - Entidades, órgãos e instituições representadas poderão ser
excluídos, substituídos ou acrescidos ao CCS, segundo proposição unânime
de seus membros, acatada pelo Governador do Estado e objeto de
mensagem ao Poder Legislativo para efeito de alteração desta Lei.
Art. 18º - O Conselho de Comunicação Social da Paraíba funcionará em
reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas e conduzidas na forma que
dispuser o Regimento Interno;
Art.19º - O CCS-PB só pode se reunir com a presença de um número de
membros não inferior à sua maioria simples.
Art. 20º - As decisões e recomendações do CCS-PB serão divulgadas nos
órgãos de comunicação mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único - Pareceres e instruções normativas do CCS-PB serão
publicados na íntegra ou na forma de extrato ou aviso conforme o colegiado
decidir, no Diário Oﬁcial do Estado.
Art. 21º - No prazo de 60 (sessenta) dias após sua instalação o Conselho de
Comunicação Social da Paraíba elaborará o seu Regimento Interno e o
publicará no Diário Oﬁcial do Estado.
Art. 22º - Os encargos com o funcionamento do CCS-PB são cobertos por
orçamento próprio por ele proposto e cuja dotação consta do Orçamento
Anual do Poder Executivo do Estado da Paraíba.
Art. 23º - O CCS-PB contará com sede e serviço de apoios próprios, este
composto por funcionários do quadro permanente do Estado da Paraíba com
funções deﬁnidas no Regimento Interno.
Parágrafo único - Os servidores serão cedidos pela Administração do
Estado, na forma da lei e segundo o interesse do Serviço Público Estadual.
Art. 24º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2003.
Deputado Frei Anastácio Ribeiro PT/PB
Deputado Rodrigo Soares PT/PB
Deputada Giannina Farias PT/PB
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7. RIO DE JANEIRO
Nota: Salvo a exclusão de um representante da Secretaria de Justiça na
composição do CECS-RJ, o PL nº 3.323/2010 do Rio de Janeiro é cópia ipsis
verbis do Projeto de Indicação 72.10 apresentado anteriormente pela
deputada Raquel Marques à Assembleia Legislativa do Ceará. (cf. ANEXO
3.2.).
8. RIO GRANDE DO SUL
8.1 - LEI Nº 9.726, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992.
Regulamenta o disposto nos artigos 238 e 239 da Constituição do Estado do
Rio Grande do Sul e dá outras providências.
Deputado João Augusto Nardes, 1º Vice-presidente, no exercício da
Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no § 7º do art. 66 da Constituição do
Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 1º - Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, às
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, ou a quaisquer
entidades sujeitas, direta ou indiretamente, ao controle econômico estatal
serão utilizados de modo a salvaguardar sua independência perante o
Governo estadual e demais poderes públicos, e a assegurar a possibilidade
de expressão e confronto das diversas correntes de opinião.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, cada órgão
de comunicação social do Estado será orientado pelo Conselho de
Comunicação Social composto por representantes da Assembléia
Legislativa, universidades, órgãos culturais e de educação do Estado e do
Município, bem como da sociedade civil e dos servidores, nos termos dos
respectivos estatutos.
Art. 2º - O Conselho de Comunicação Social será composto por 23 (vinte e
três) membros, com mandato de 2 (dois) anos, indicados da seguinte forma:
I - 03 (três) membros indicados pelo Governador do Estado, sendo 01 (um) da
Secretaria de Educação, 01 (um) da Secretaria de Cultura e 01 (um) da
Secretaria de Comunicação Social;
II - 01 (um) membro indicado pela Assembléia Legislativa, preferencialmente
da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia;
III - 02 (dois) membros indicados de comum acordo pelas entidades culturais
do Estado, devidamente cadastrados na Secretaria de Cultura;
IV - 01 (um) membro indicado pelos estudantes da área de comunicação
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social das universidades sediadas no Rio Grande do Sul;
V - 01 (um) membro indicado pelos docentes da área de comunicação social
das universidades sediadas no Rio Grande do Sul;
VI - 01 (um) membro indicado de comum acordo pelos Sindicatos dos
Jornalistas e Radialistas do Estado do Rio Grande do Sul;
VII - 02 (dois) membros indicados em comum acordo pelas Centrais Sindicais
existentes no Rio Grande do Sul;
VIII - 02 (dois) membros indicados, de comum acordo pelo Centro dos
Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS), Pela Federação das
Associações de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul
(FASPERGS) e pela Federação dos Sindicatos de Servidores do Estado do
Rio Grande do Sul (FESSERGS), escolhidos entre os servidores que labutam
na área de comunicação social;
IX - 01 (um) membro indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
Rio Grande do Sul (OAB-RS);
X - 01 (um) membro indicado pela Associação Riograndense de Imprensa
(ARI);
XI - 02 (dois) membros indicados de comum acordo pela Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) e Federação das Associações
Comerciais do Rio Grande do Sul (FEDERASUL);
XII - 01 (um) membro indicado pela Federação Riograndense de Associações
Comunitárias e de Amigos de Bairro (FRACAB);
XIII - 02 (dois) membros indicados pela Federação de Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS);
XIV - 01 (um) membro indicado pela Associação dos Jornais do Interior do Rio
Grande do Sul (ADJORI);
XV - 02 (dois) membros indicados pelas entidades representativas dos
deﬁcientes.
§ 1º - O Conselho de Comunicação Social elegerá uma Comissão Executiva,
que será composta por 07 (sete) de seus membros, com mandato de 01 (um)
ano, que, sob delegação, terá as funções de executar a política estabelecida
pelo Conselho, na forma de seu regimento.
§ 2º - O presidente do Conselho de Comunicação Social, que será eleito
dentre os seus membros, presidirá a Comissão Executiva.
§ 3º - É vedada a recondução de qualquer conselheiro por mais de 02 (dois)
períodos consecutivos.
§ 4º - Ocorrendo vacância de cargos no Conselho, a entidade representada
providenciará uma nova indicação para cumprir o período de mandato
remanescente.
Art. 3º - Compete ao Conselho de Comunicação Social, entre outras
estabelecidas em seu regimento e nesta lei:
I - zelar pelo cumprimento dos princípios constantes nos artigos 221 da
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Constituição Federal e 237 da Constituição do Estado;
II - assegurar a livre manifestação das diversas correntes de opinião;
III - aprovar a política de comunicação social;
IV - ﬁscalizar a implementação da política estadual de comunicação social,
objetivando sua integração às demais políticas públicas;
V - cadastrar as entidades referidas no artigo 4º desta lei;
VI - decidir, quando os princípios constitucionais e os desta lei não estiverem
sendo observados, as correções e medidas necessárias, inclusive
requerendo a substituição dos responsáveis pela continuidade dos
procedimentos atentatórios;
VII - recomendar às direções dos órgãos de comunicação social o
cumprimento de suas deliberações;
VIII - recomendar ao Governador do Estado a substituição de diretores dos
referidos órgãos quando houver desrespeito às suas deliberações;
IX - eleger uma Comissão Executiva para o ﬁel desenvolvimento de suas
atribuições legais e constitucionais.
DO DIREITO A ESPAÇOS PERIÓDICOS
Art. 4º - Os partidos políticos e as organizações sindicais, proﬁssionais,
comunitárias, culturais e ambientais dedicadas à defesa dos direitos
humanos e à liberdade de expressão e informação social, terão direito a
espaço periódico e gratuito nos órgãos de comunicação social pertencentes
ao Estado, de acordo com sua representatividade e critérios deﬁnidos pelo
Conselho de Comunicação Social e por esta lei.
§ 1º - Para efeito desta lei, deﬁnem-se:
I - como partidos políticos aqueles representados na Assembléia Legislativa
do Estado;
II - como organizações de âmbito estadual, aquelas que comprovarem
condição conferida pela lei ou por seus estatutos, de atuação abrangente ao
território do Estado e representatividade perante organismos nacionais ou
internacionais congêneres;
III - como órgão de comunicação social, os serviços públicos de radiodifusão
sonora ou de sons e imagens das quais o Estado seja concessionário, por si
ou por ente da administração indireta, bem como jornais e revistas publicadas
pela administração direta e indireta.
§ 2º - O direito previsto neste será exercido pelas entidades credenciadas
junto ao Conselho de Comunicação Social.
§ 3º - Para os ﬁns previstos nesta lei, os partidos políticos que atendam à
deﬁnição constante no inciso I deste artigo serão credenciados, de ofício, pela
Comissão Executiva do Conselho de Comunicação Social.
Art. 5º - Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado dedicarão
espaços à divulgação prevista no artigo 4º desta lei, sendo, no mínimo:
I - vinte páginas mensais, quando se tratar de meio impresso;
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II - 5 (cinco) horas semanais, quando se tratar de serviço de radiodifusão.
Art. 6º - Os órgãos de comunicação social assegurarão às entidades
credenciadas, na forma do § 2º do artigo 4º desta lei, o devido suporte técnico
que possibilite a utilização do espaço concedido.
Parágrafo único - As despesas decorrentes da utilização dos recursos
oferecidos pelos órgãos de comunicação social correrão por conta da
entidade beneﬁciária, podendo o Conselho de Comunicação Social ﬁxar
normas de auxílio do Estado a entidades que não disponham de recursos
suﬁcientes para o exercício do direito previsto nesta lei.
DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
Art. 7º - Os partidos políticos representados na Assembléia Legislativa e que
não façam parte do Governo, assim compreendidos àqueles que não
possuem nenhum ﬁliado em cargo de conﬁança no 1º e 2º escalões, terão,
nos termos desta lei, direito a:
I - ocupar espaços nas publicações pertencentes a entidades públicas ou
delas dependentes, nas mesmas condições dos demais partidos, na forma
dos artigos 4º e 5º desta lei;
II - ratear, de acordo com sua representatividade, a dimensão dos espaços
concedidos ao Governo, na forma do regimento interno da Assembléia
Legislativa;
III - responder, nos mesmos órgãos e no mesmo espaço, às declarações
políticas do Governo, observadas as seguintes disposições:
a) dentro de 24 horas, quando se tratar de serviço de radiodifusão sonora ou
de sons e imagens ou de meio impresso de periodicidade diária;
b) o primeiro número impresso, no caso de periodicidade que não seja diária.
§1º - A resposta referida no item III deste artigo deverá:
a) no caso de transmissão de radiodifusão sonora ou de sons e imagens,
ocupará tempo igual ao da transmissão concedida ao Governo, podendo ter
duração mínima de um minuto, ainda que aquela tenha sido menor;
b) no caso de meio impresso, terá a dimensão igual a do escrito de 25 (vinte e
cinco) linhas, com 60 (sessenta) toques, ainda que a manifestação do
Governo tenha sido menor.
§ 2º - A Assembléia Legislativa regulamentará o disposto no inciso II deste
artigo no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta lei.
Art. 8º - Na produção e veiculação de material jornalístico, os veículos de
comunicação social observarão a pluralidade de versões em matéria
controversa, ouvindo as partes envolvidas em polêmica sobre fatos de
atualidade e interesse público.
Parágrafo único - A parte que tiver relevante envolvimento em fatos
noticiados e se sentir prejudicada com a omissão poderá requerer ao veículo
o imediato registro de sua posição.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 9º - O Poder Executivo tem prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta lei para instalar o Conselho a que se refere o parágrafo
único do artigo 1º desta lei.
Art. 10 - O Conselho de Comunicação Social elaborará e votará seu
regimento no prazo de 90 (noventa) dias contados da sua instalação.
Art. 11 - O Poder Executivo, no que couber, regulamentará a presente lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 17 de setembro de 1992.
8.2 PROJETO DE LEI
Institui o Conselho Estadual de Comunicação Social do RS [VERSÃO
11MAR13]
Art. 1º - É instituído o Conselho Estadual de Comunicação Social, instância
pública de caráter independente, como órgão consultivo, de assessoramento
e aconselhamento do Poder Executivo.
§ 1º O caráter de instância pública independente será assegurado pela
presença, de representantes da sociedade civil nos termos da presente lei.
§ 2º O Conselho Estadual de Comunicação Social integrará o Gabinete do
Governador, que garantirá suporte operacional a suas atividades.
Art. 2º - O Conselho Estadual de Comunicação Social buscará a promoção da
transparência pública e a produção de políticas de democratização e do
acesso à comunicação no Estado do Rio Grande do Sul, observando e
estimulando, no âmbito de sua competência, as disposições referentes à
comunicação constantes na Constituição Federal, na Constituição Estadual
e, ainda, na presente lei.
Art. 3º - São objetivos do Conselho Estadual de Comunicação Social:
I – propor orientações para o governo do Estado do Rio Grande do Sul na
observância do regime jurídico referente à comunicação social;
II – estimular políticas públicas de comunicação, bem como o exercício pleno
da liberdade de informação no Estado do Rio Grande do Sul;
III – contribuir para a deﬁnição das políticas de comunicação a serem
implementadas pela administração estadual, bem como promover a
transparência no uso dos recursos públicos destinados à publicidade
governamental;
IV – promover o debate permanente na sociedade sobre os temas
relacionados à comunicação social; e
V – traçar diretrizes que orientem programas destinados à promoção de uma
cultura de paz e de enfrentamento à violência nos órgãos de comunicação de
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natureza pública-estatal do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 4º. Compete ao Conselho Estadual de Comunicação Social:
I – elaborar propostas de diretrizes relativas às políticas públicas de
comunicação social e informação no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul;
II – propor e acompanhar ações e políticas de comunicação social e
informação no Estado do Rio Grande do Sul;
III – promover e incentivar estudos, atividades permanentes e pesquisas na
área da comunicação;
IV – propor e avaliar políticas de geração, captação e alocação de recursos
que contribuam para apoiar os veículos de comunicação comunitária;
V – colaborar na articulação das ações relacionadas à comunicação entre os
organismos públicos, privados, do terceiro setor e dos movimentos sociais;
VI – orientar a Administração Pública estadual a respeito do atendimento aos
princípios da publicidade, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade,
da eﬁciência, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da
economicidade e da motivação;
VII – convocar, a cada dois anos, a Conferência Estadual de Comunicação
Social, cuja realização será assegurada pelo Poder Executivo;
VIII – estimular a adoção dos recursos tecnológicos proporcionados pela
digitalização da radiodifusão privada, pública e comunitária no incentivo a
regionalização da produção cultural, artística e jornalística e democratização
dos meios de comunicação;
IX – estimular o fortalecimento da rede pública de comunicação, orientando e
acompanhando as atividades dos órgãos públicos de radiodifusão do Estado,
de forma a garantir que respeitem a diversidade cultural, regional e social do
Rio Grande do Sul;
X – estimular a inclusão digital e o acesso às redes digitais em todo o território
riograndense como forma de democratizar a comunicação;
XI – incentivar a adoção de programas de capacitação e formação,
promovendo a apropriação social de novas tecnologias de comunicação;
XII – acompanhar a criação e o funcionamento de conselhos municipais de
comunicação;
XIII – elaborar e aprovar seu Regimento Interno; e
XIV – realizar Relatório Anual de suas atividades.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, o Conselho Estadual
de Comunicação Social produzirá:
I – recomendações;
II – pareceres;
III – proposta de orientações; e
IV – relatórios.
Art. 5º - O Conselho Estadual de Comunicação Social será constituído por
vinte e cinco membros do Poder Público e da sociedade civil, observada a
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seguinte composição:
I – cinco representantes do Poder Público;
II – cinco representantes de entidades de classe dos proﬁssionais da
comunicação social;
III – cinco representantes de empresas de comunicação e instituições
representativas do setor;
IV – quatro representantes de instituições da sociedade civil e movimentos
sociais;
V – dois representantes de entidades ligadas à comunicação comunitária;
VI – dois representantes de instituições de ensino e pesquisa da área da
comunicação social no Rio Grande do Sul; e
VII – dois Conselheiros indicados pelo pleno do Conselho Estadual de
Comunicação Social, no prazo de trinta dias, a contar da posse.
§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Estadual de Comunicação
Social serão eleitos por seus pares, na forma prevista no Regimento Interno.
§ 2º O mandato dos Conselheiros representantes da sociedade civil será de
dois anos, possível uma recondução por igual período, devendo iniciar em
anos pares, para que não haja coincidência com o início do mandato do Chefe
do Poder Executivo.
§ 3º O mandato dos Conselheiros representantes da sociedade civil terá
caráter honoríﬁco e não remunerado, sendo assegurado, mediante
justiﬁcativa da necessidade, o ressarcimento das despesas com transporte e
estadia havidas para participação das atividades promovidas pelo Conselho
Estadual de Comunicação Social.
§ 4º Os Conselheiros representantes da sociedade civil e seus respectivos
suplentes serão escolhidos em processo deﬁnido no Regimento Interno do
Conselho, ressalvado o disposto no inciso VII do artigo 5º e no artigo 8º desta
Lei, e designados pelo Governador do Estado.
§ 5º Na composição do Conselho será observado o percentual mínimo de
30% e o máximo de 70% para cada sexo, conforme a Lei n. 11.303, de 14 de
janeiro de 1999.
§ 6º O Governador do Estado designará representantes e respectivos
suplentes, preferencialmente ligados às áreas da comunicação, educação e
cultura do Poder Executivo, para ocuparem três das vagas destinadas ao
Poder Público.
§ 7º Os Poderes Legislativo e Judiciário serão convidados a participar do
Conselho Estadual de Comunicação Social, podendo, cada um, indicar um
Conselheiro e respectivo suplente para ocuparem até duas das vagas
destinadas ao Poder Público, devendo manifestar sua vontade, no prazo de
trinta dias, a contar da data de recebimento do convite.
§ 8º Na ausência de manifestação dos Poderes Legislativo e Judiciário
quanto ao interesse em participar do Conselho Estadual de Comunicação
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Social, as vagas serão preenchidas por integrantes do Poder Executivo,
mediante designação do Governador do Estado.
§ 9º A designação dos Conselheiros representantes do Poder Público poderá
ser alterada a qualquer tempo, pelo Governador do Estado, exceto aquelas
referidas no §7º deste artigo.
Art. 6º - A Conferência Estadual de Comunicação Social reunir-se-á a cada
dois anos, convocada na forma a ser deﬁnida em regulamento pelo Conselho
Estadual de Comunicação Social, órgão executivo de suas deliberações, com
o objetivo de avaliar, debater e propor políticas e ações para a área de
comunicação, nos âmbitos público e privado.
Parágrafo único. As entidades participantes deverão promover reuniões
preparatórias, cujos resultados serão trazidos a exame na Conferência a que
se refere o caput deste artigo.
Art. 7º - Nenhuma das disposições desta Lei poderá ser interpretada como
autorização para o desatendimento de outras normas vigentes, que incidam
aos fatos que envolvam a atuação dos meios de comunicação social.
Art. 8º - A primeira composição do Conselho Estadual de Comunicação Social
será designada para cumprir mandato de um ano.
§ 1º A Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social será responsável por receber as indicações das entidades, empresas
e instituições da sociedade civil que tem assento no Conselho Estadual de
Comunicação Social, e encaminhá-las ao Governador do Estado, para
designação.
§ 2º No prazo deﬁnido no caput deste artigo, os membros do Conselho
Estadual de Comunicação Social deverão elaborar proposta de Regimento
Interno e realizar processo para a escolha do órgão colegiado.
§ 3º Em caráter excepcional, o mandato estabelecido no caput deste artigo
poderá ser prorrogado para atender o disposto na parte ﬁnal do § 2º do artigo
5º desta Lei.
Art. 9º - Fica assegurado o emprego da linguagem inclusiva para a
denominação dos cargos de que trata esta lei, ﬂexionando-se para o gênero
feminino quando a ocupante for mulher.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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1. AMAPÁ
PROJETO DE LEI N.º 0113/03-AL
Institui o Conselho Estadual de Comunicação Social, na forma do
Capítulo VII, art. 299 e seguintes da Constituição Estadual, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - É instituído o Conselho Estadual de Comunicação Social, como
órgão consultivo do Poder Executivo, na forma do Art. 299 da Constituição do
Estado do Amapá.
Art. 2º - O Conselho Estadual de Comunicação Social terá as seguintes
atribuições:
I - Formular estudos, pareceres e apresentar proposições que contribuam
para uma melhor aplicação e cumprimento das normas constitucionais
contidas na capítulo referente à comunicação social, em especial, no que
concerne;
a) a liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e
da informação;
b) a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da
programação das emissoras de rádio e televisão;
c) produção e programação das emissoras de rádio e televisão;
d) promoção da cultura regional, estimulado à produção independente e à
regionalização da produção cultural, artística e jornalística;
e) defesa da pessoa e da família, de programas ou programações de rádio e
televisão que contrariem os dispositivos constitucionais;
f) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;
g) propor medidas que visem ao aperfeiçoamento de uma política estadual de
comunicação social, com base em princípios democráticos que estimulem o
acesso à informação de interesse coletivo.
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h) acompanhar as inovações tecnológicas e suas contingências no campo da
comunicação social;
i) orientar e supervisionar as atividades dos órgãos de radiodifusão sonora,
imprensa escrita, de imagem e som, integrantes da Administração Pública
Estadual, direta, indireta e fundacional;
j) elaborar seu regimento interno.
Art. 3º - O Conselho Estadual de Comunicação Social compõe-se de:
I - um representante da Secretaria de Estado de Comunicação Social;
II - um representante da Secretaria de Estado de Educação;
III - um representante da Fundação da Cultura;
IV - um representante das empresas de rádio;
V - um representante das empresas de televisão;
VI - um representante das empresas de imprensa;
VII - um representante da categoria dos jornalistas;
VIII - um representante da categoria de radialistas;
IX - um representante das Agências de Propaganda;
X - um representante da categoria de gráﬁcos;
XI - um representante da categoria dos artistas;
XII - um representante da União dos Negros do Amapá;
XIII - um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo
Governador do Estado;
XIV - um representante do Curso de Comunicação Social.
§ 1º - Os órgãos da administração estadual, as entidades de classe e as
instituições mencionadas neste artigo indicarão, além dos titulares, os seus
respectivos suplentes.
§ 2º - Os membros do Conselho Estadual de Comunicação Social serão
eleitos em até sessenta dias após a publicação da presente Lei.
§ 3º - A duração do mandato dos membros do Conselho será de dois anos,
permitida uma recondução.
Art. 4º - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelo Conselho dentre
os seus membros titulares.
§ 1º - Os órgãos da administração estadual, as entidades de classe e as
instituições mencionadas neste artigo indicarão, além dos titulares, os seus
respectivos suplentes.
§ 2º - OS integrantes do Conselho serão nomeados pelo Governador do
Estado, no prazo de sessenta dias após publicação da presente lei;
Parágrafo único - O Presidente será substituído, em sua falta e
impedimentos, pelo Vice-Presidente.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 17 de novembro de 2003.
Deputada ROSELI MATOS
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2. CEARÁ
PROJETO DE INDICAÇÃO 72.10
Cria o Conselho de Comunicação Social do Estado do Ceará e dá outras
providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta e eu
promulgo nos termos da Constituição Estadual a seguinte Lei.
Art. 1º - O Conselho Estadual de Comunicação Social (Cecs), órgão
colegiado integrante da Secretaria da Casa Civil do Estado do Ceará, com
sede nesta capital e jurisdição em todo o território estadual, tem por
ﬁnalidade formular e acompanhar a execução da política estadual de
comunicação, exercendo funções consultivas, normativas, ﬁscalizadoras e
deliberativas, respeitando os dispositivos do Capítulo V da Constituição
Federal de 1988.
Art. 2º - Compete ao Conselho Estadual de Comunicação Social deﬁnir a
política de comunicação do Estado do Ceará; realizar estudos, pareceres,
recomendações, acompanhando o desempenho e a atuação dos meios de
comunicação locais, particularmente aqueles de caráter público e estatal; e
empreender outras ações, conforme solicitações que lhe forem
encaminhadas por qualquer órgão dos três poderes do Estado (Executivo,
Legislativo e Judiciário) ou por qualquer entidade da sociedade, sempre
visando à efetivação do direito à comunicação, garantindo a liberdade de
manifestação de pensamento, criação, expressão e de livre circulação da
informação.
Art. 3º - São objetivos do Conselho Estadual de Comunicação Social:
I – garantir o exercício da mais ampla democracia em todas as suas ações e
instâncias da sociedade, buscando sempre a unidade na ação;
II – orientar suas ações por princípios éticos e de igualdade, participação e
representação da pluralidade da sociedade, priorizando o debate sobre
temas referentes às liberdades de expressão individuais e coletivas, balizado
na justiça social e na garantia dos direitos humanos;
III – defender o exercício do direito de livre expressão, de geração de
informação e de produção cultural;
IV - formular e apresentar proposições que contribuam para uma melhor
aplicação e cumprimento das normas constitucionais contidas no capítulo
referente à comunicação social do estadual;
V - propor medidas que visem o aperfeiçoamento de uma política estadual de
comunicação social, com base nos princípios democráticos e na
comunicação como direito humano, estimulando o acesso, a produção e a
difusão da informação de interesse coletivo;
VI - participar da elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas de
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Comunicação Social, aprová-lo e acompanhar a sua execução;
VII - orientar e ﬁscalizar as atividades dos órgãos de radiodifusão sonora ou
de imagem sob jurisdição do Estado, estimulando o fortalecimento da rede
pública de comunicação de modo que ela tenha uma participação mais ativa
na execução das políticas de comunicação do Estado do Ceará;
VIII - monitorar, receber denúncias e encaminhar parecer aos órgãos
competentes sobre abusos e violações de direitos humanos nos veículos de
comunicação no estado do Ceará;
IX – fomentar a produção e difusão de conteúdos de iniciativa estadual,
observadas as diversidades artísticas, culturais, regionais e sociais do Ceará;
X – aprovar parâmetros normativos que estipulem a melhor distribuição das
verbas publicitárias do Estado com base em critérios que garantam a
diversidade e pluralidade, não enfatizando apenas a audiência e evitando a
concentração de mercado;
XI – fomentar, por todas as suas instâncias e meios, a democratização da
comunicação e da informação, estimulando a comunicação comunitária
como instrumento potencializador e diversiﬁcador da comunicação social no
Estado;
XII - promover o debate e o desenvolvimento de projetos e serviços de
comunicação comunitária como espaço necessário para a reﬂexão sobre os
assuntos de interesse geral e democratização da produção e acesso à
informação, pautado pelas noções de participação da sociedade e de
preservação do interesse público;
XIII – implementar políticas de capacitação dos cidadãos para leitura crítica
dos meios de comunicação, nas suas diversas modalidades e para o debate
da estética, dos conteúdos, da linguagem e das técnicas empregadas na
produção das mensagens midiáticas;
XIV – acompanhar o cumprimento das normas relativas à propaganda
comercial produzida e/ou veiculada localmente, referentes a tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos, terapias, exploração sexual, jogos de
azar e outros, nos meios de comunicação locais;
XV – veriﬁcar o cumprimento das normas sobre diversões e espetáculos
públicos em âmbito estadual;
XVI – observar e produzir, semestralmente, relatórios sobre a produção e
programação das emissoras de rádio e televisão locais no que se refere ao
cumprimento de suas ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
XVII – promover a produção independente e a regionalização da produção
cultural, artística e jornalística nos meios de comunicação locais;
XVIII – estimular o processo de complementaridade dos sistemas de
radiodifusão público, estatal e privado, em âmbito estadual;
XIX – sugerir legislação complementar quanto aos dispositivos
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constitucionais referentes à comunicação social local, principalmente no que
diz respeito à utilização e distribuição dos recursos relativos às verbas
publicitárias públicas e suas implicações políticas, estabelecendo critérios
para repartição equitativa das dotações orçamentárias destinadas à
publicidade oﬁcial, ﬁscalizar o cumprimento do que prevê a Constituição
Federal, em seu Artigo 37, § 1º, que veda o uso do erário para promoção
pessoal de autoridades públicas;
XX – efetuar ações em defesa da dignidade da pessoa humana em relação a
programas de emissoras de rádio e televisão que contrariem o disposto na
Constituição Estadual, Constituição Federal, Declaração Universal dos
Direitos Humanos, tratados internacionais e em outras legislações
pertinentes à matéria;
XXI – exercer permanente vigilância quanto ao cumprimento da legislação e
das normas que regulamentam a radiodifusão e as telecomunicações e
sempre que necessário pedir esclarecimentos às Delegacias Regionais do
Ministério das Comunicações (Minicom) e Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatal) sobre a situação das emissoras locais e os
processos de outorga, renovação de concessão e autorização de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, ao mesmo tempo formalizar
denúncia junto a esses órgãos quando alguma emissora de rádio e/ou
televisão desrespeitar a legislação pertinente;
XXII – encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes, denúncias
relativas a atitudes preconceituosas de gênero, sexo, raça, credo, classe
social e outros, nos meios de comunicação locais;
XXIII – promover intercâmbio cientíﬁco, cultural e político com outros
Conselhos de Comunicação Social, nos âmbitos municipal, estadual e
nacional;
XXIV – propor e estimular a celebração de convênios com organismos
municipais, estaduais, nacionais e internacionais, públicos ou privados,
objetivando a implementação de políticas, programas, objetivos e ﬁnalidades
do Conselho, obedecendo aos dispositivos legais;
XXV – incentivar medidas de adoção de políticas de adaptação às novas
contingências surgidas das inovações tecnológicas, inclusive sugerindo
programas de universalização do acesso de qualquer pessoa ou instituição
de interesse público aos serviços de telecomunicações, independente de sua
localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir
a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse
público;
XXVI – propor e incentivar a implantação de acessos individuais para
prestação de serviço de telecomunicações (inclusive internet) e TVs por
assinatura (a cabo e satélite), em condições favoráveis a estabelecimentos
públicos de ensino, bibliotecas, instituições de saúde, órgãos de segurança
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pública; e
XXVII – decidir sobre quaisquer medidas e/ou atividades que visem à
execução de suas atribuições, objetivos e ﬁnalidades.
Art. 4º - O Conselho Estadual de Comunicação Social é constituído por 25
(vinte e cinco) membros titulares, com respectivos suplentes, a saber:
I) Sete do Poder Público
a) 1 (um) representante da Secretaria da Casa Civil, a ser indicado pelo (a)
titular da pasta;
b) 1 (um) representante da Secretaria de Cultura, a ser indicado pelo (a) titular
da pasta;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a ser indicado
pelo (a) titular da pasta;
d) 1 (um) representante da Secretaria da Justiça, a ser indicado pelo (a) titular
da pasta;
e) 1 (um) representante da Assembléia Legislativa, a ser indicado pelo (a)
presidente do Poder Legislativo Estadual;
f) 1 (um) representante da representante do Ministério Público Federal, a ser
indicado pelo (a) procurador(a)-chefe no Estado do Ceará.
g) 1 (um) representante das escolas de comunicação (públicas e
particulares), escolhido em eleição entre as faculdades de comunicação
previamente cadastradas junto à Secretaria da Casa Civil.
II) Oito da Sociedade Civil – Produtores e Difusores
a) 1 (um) representante das empresas de radiodifusão sonora (rádio),
escolhido (a) em eleição entre as empresas de rádio com sede no Ceará
previamente cadastradas previamente junto à Secretaria da Casa Civil;
b) 1 (um) representante das empresas de radiodifusão audiovisual (TV),
escolhido (a) em eleição entre as empresas de TV com sede no Ceará
previamente junto à Secretaria da Casa Civil;
c) 1 (um) representante das empresas de mídia impressa (jornais e revistas),
escolhido (a) em eleição entre as empresas de impresso com sede no Ceará
previamente cadastradas junto à Secretaria da Casa Civil;
d) 1 (um) representante das empresas de telecomunicação, escolhido (a) em
eleição entre as empresas de telecomunicação com sede no Ceará
previamente cadastradas junto à Secretaria da Casa Civil;
e) 1 (um) representante dos veículos não-comerciais (jornais, rádios e TVs
comunitários ou universitários), escolhido (a) em eleição entre os veículos
não-comerciais com sede no Ceará previamente cadastrados previamente
junto à Secretaria da Casa Civil;
f) 1 (um) representante das agências de publicidade, escolhido (a) em eleição
entre as empresas de publicidade com sede no Ceará previamente
cadastradas junto à Secretaria da Casa Civil;
g) 1 (um) representante das empresas de mídia exterior, escolhido (a) em
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eleição entre as empresas de midia externa previamente cadastradas junto à
Secretaria da Casa Civil;
h) 1 (um) representante dos produtores de cinema e audiovisual, escolhido
(a) em eleição entre as produtoras de audiovisual previamente cadastradas
junto à Secretaria da Casa Civil;
III – Dez da Sociedade Civil - Trabalhadores e Consumidores
a) 1 (um) representante do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais no Estado
do Ceará, indicado (a) pela diretoria do Sindjorce;
b) 1 (um) representante do discentes dos cursos de Comunicação Social
sediados no Ceará, escolhido (a) em eleição entre as entidades
representativas dos estudantes previamente cadastradas junto à Secretaria
da Casa Civil;
c) 1 (um) representante da sociedade civil organizada I, escolhido (a) em
eleição entre as entidades com atuação na comunicação e na cultura ou em
áreas aﬁns previamente cadastradas junto à Secretaria da Casa Civil;
d) 1 (um) representante da sociedade civil organizada II, escolhido (a) em
eleição entre as entidades com atuação na comunicação e na cultura ou em
áreas aﬁns previamente cadastradas junto à Secretaria da Casa Civil;
e) 1 (um) representante da sociedade civil organizada III, escolhido (a) em
eleição entre as entidades com atuação na comunicação e na cultura ou em
áreas aﬁns previamente cadastradas junto à Secretaria da Casa Civil;
f) 1 (um) representante do movimento de Lésbicas, Gays, Travestis,
Transexuais e Transgêneros (LGBT), escolhido (a) em eleição pelo primeiro
plenário do Conselho a partir de indicações;
g) 1 (uma) representante do movimento de mulheres, escolhida em eleição
pelo primeiro plenário do Conselho a partir de indicações recebidas pela
Secretaria da Casa Civil;
h) 1 (um) representante do movimento de pessoas com deﬁciência, escolhido
(a) em eleição pelo primeiro plenário do Conselho a partir de indicações
recebidas pela Secretaria da Casa Civil;
i) 1 (um) representante do movimento negro ou dos povos indígenas,
escolhido (a) em eleição pelo primeiro plenário do Conselho a partir de
indicações recebidas pela Secretaria da Casa Civil;
j) 1 (um) representante do movimento de jovens ou de crianças e
adolescentes, escolhido (a) em eleição pelo primeiro plenário do Conselho a
partir de indicações recebidas pela Secretaria da Casa Civil;
Art. 5º - A função de membro do Conselho Estadual de Comunicação Social
do Ceará é considerada de interesse público relevante e não será
remunerada.
Art. 6º - A escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho será
feita por meio de processo eleitoral, a ser realizado a cada três anos,
contados a partir da primeira eleição, à exceção das indicações já previstas
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no Art. 4º.
§ 1º - Cada entidade com representação no Conselho indicará o nome de dois
(duas) representantes, sendo um (a) titular e um (a) suplente;
§ 2º - Os membros do Conselho e seus (suas) respectivos (as) suplentes
cumprirão mandato de 02 (dois) anos, não sendo permitida recondução;
§ 3º - Os representantes do movimento negro e do movimento de jovens
efetuarão rodízio de titularidade, a cada mandato, com os representantes dos
povos indígenas e do movimento de criança e adolescente, respectivamente.
§ 4º - Somente poderão participar do processo eleitoral, como eleitor ou
candidato, representantes de entidades que tenham, no mínimo, um ano de
comprovada existência, independentemente de registro legal (CNPJ).
Art. 7º - O processo eleitoral para a escolha das entidades que indicarão
representantes em substituição aos atuais membros do Conselho, será
realizado em até noventa dias, contados da publicação da publicação desta
Lei, em conformidade com o regimento eleitoral a ser aprovado pelo plenário
do Conselho Estadual de Comunicação Social, homologado pelo (a) titular da
Secretaria da Casa Civil e publicado no Diário Oﬁcial do Estado do Ceará em
forma de resolução.
Parágrafo Único – Concluída a eleição referida no caput e designados os
novos representantes do CCS, caberá ao Ministro de Estado da Saúde
convocar e presidir a reunião em que tomarão posse os conselheiros e em
que se realizará a eleição do Presidente do Conselho.
Art. 8º - A escolha da primeira formação do Conselho se dará por regimento
formulado exclusivamente pela Secretaria da Casa Civil, publicado no Diário
Oﬁcial do Estado do Ceará em forma de resolução.
Art. 9º - O Conselho Estadual de Comunicação Social elaborará o seu
regimento interno que deverá ser publicado no Diário Oﬁcial do Estado do
Ceará no prazo de 60 dias a partir da posse dos seus membros.
Art. 10º – As despesas com o funcionamento do Conselho Estadual de
Comunicação são cobertas por orçamento próprio por ele proposto e cuja
dotação consta do orçamento do Estado do Ceará.
Art. 11º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.
Art. 12º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões em 07 de julho de 2010.
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3. PIAUÍ
ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DO GOVERNADOR
DECRETO N.º xxx, DE xx DE xxxxxxxx DE 2010.
INSTITUÍ O CONSELHO ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUI, no uso da atribuição que lhe
confere o XXXXXXXXXXXXXXXXXX, D E C R E T A :
Art. 1º - É instituído o Conselho Estadual de Comunicação Social, como
órgão consultivo e deliberativo do Poder Legislativo, na forma do artigo xxx da
Constituição do Estado doPiauí.
Art. 2º - O Conselho Estadual de Comunicação Social terá as seguintes
atribuições:
- formular estudos e apresentar proposições que contribuam para uma
melhor aplicação e cumprimento das normas constitucionais contidas no
c a p í t u l o
r e f e r e n t e
à comunicação social;
- propor medidas que visem o aperfeiçoamento de uma política estadual de
comunicação social, com base em princípios democráticos que estimulem o
acesso à informação de interesse coletivo;
- acompanhar as inovações tecnológicas e suas contingências no campo da
comunicação social – fomentar, por todas as suas instâncias e meios, a
democratização da comunicação e da informação;
– orientar suas ações por princípios éticos e de igualdade, participação
representação da pluralidade da sociedade, priorizando o debate sobre
temas referentes às liberdades de expressão individuais e coletivas, balizado
na justiça social e na garantia dos direitos humanos;
– promover o debate e o desenvolvimento de projetos e serviços de
comunicação comunitária, como espaço necessário para a reﬂexão sobre os
assuntos de interesse geral e democratização da produção e acesso à
informação, pautado pelas noções de participação da sociedade e de
preservação do interesse público;
– veriﬁcar o cumprimento das normas sobre diversões e espetáculos públicos
em âmbito estadual;
– observar a produção e programação das emissoras radiodifusão e
telecomunicações no que se refere ao cumprimento de suas ﬁnalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas, conforme preceitua a
Constituição Federal;
– promover a produção independente e a regionalização da produção
cultural, artística e jornalística nos meios de comunicação locais conforme

131

Conselhos de Comunicação Social: A interdição de um instrumento da democracia participativa
preceitua a Constituição Federal;
– efetuar ações em defesa da dignidade da pessoa e da família em relação a
programas de emissoras de radiodifusão e telecomunicações que
contrariem o disposto na Constituição Federal, Constituição Estadual,
Declaração Universal dos Direitos Humanos e legislação pertinente à
matéria;
– exercer permanente vigilância quanto ao cumprimento da legislação e das
normas que regulamentam a radiodifusão e as telecomunicações e sempre
que necessário pedir esclarecimentos ao Ministério das Comunicações e
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) sobre a situação das
emissoras locais e os processos de outorga, renovação de concessão e
autorização de serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e digital,
ao mesmo tempo formalizar e denunciar junto a esses órgãos quando alguma
emissora de radiodifusão e telecomunicações desrespeitar a legislação, tudo
nos conformes da Constituição Federal;
– encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes, denúncias
relativas a atitudes preconceituosas de gênero, sexo, raça, credo, classe
social e outros, nos meios de comunicação estaduais que atuam no âmbito do
Piauí conforme preceitua a Constituição Federal;
– propor e incentivar a implantação de acessos individuais para prestação de
serviço de telecomunicações (inclusive internet via banda larga) e TV's por
assinatura (a cabo e satélite), em condições favoráveis a estabelecimentos
públicos de ensino, bibliotecas, instituições de saúde, órgãos de segurança
pública; e
- elaborar o seu Regimento Interno.
Art. 3º - O Conselho Estadual de Comunicação Social compõe-se de 3
segmentos (prestadores de serviço/gestores públicos, trabalhadores do
setor e usuários) totalizando 44 membros assim distribuídos:
11 representantes dos prestadores de serviço e gestores públicos
11 representantes dos trabalhadores do setor
22 representantes dos usuários
§ 1º Como prestadores de serviço e gestores públicos recomenda-se
representantes dos seguintes órgãos/entidades:
Poder executivo,
Secretaria Estadual de Educação (Seduc),
Fundação Cultural do Piauí (Fundac),
Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí (Cepro),
Fundação Antares, Coordenadoria Estadual de Comunicação (CCOM),
Universidade Estadual do Piauí (Uespi),
Secretaria Estadual para Inclusão da Pessoa com Deﬁciência (Seid),
Coordenadoria de Direitos Humanos;
Universidade Federal do Piauí (UFPI),
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Poder legislativo,
Fundação Humberto Reis,
Poder judiciário,
Radiodifusão comunitária,
Rádio: Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço-PI),
Associação de Radiodifusão Comunitária do Piauí (Arcepi),
Associação Mundial dos Radiodifusores Comunitários (Amarc-PI),
Radiodifusão comercial,
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
(ABERT-PI),
Mídia digital/internet,
Associação Brasileira de Internet (Abranet-PI),
Publicidade e propaganda,
Associação Brasileira das Agências de Publicidade no Piauí (ABAPI),
Telefonia ﬁxa e móvel
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e
Pessoal (SINDITELEBRASIL-PI),
Cinema
Agência Nacional do Cinema (ANCINE-PI)
Segmento das instituições privadas de formação acadêmica e pesquisa na
área de comunicação social
§ 2º Como trabalhadores do setor recomenda-se representantes das
seguintes entidades:
Seccional piauiense de centrais sindicais
Sindicato dos Jornalistas do Estado do Piauí (Sindjor-PI),
Sindicato dos Radialistas do Estado do Piauí (Sintertelpi),
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Piauí(Sinttel-PI),
Sindicato dos Publicitários do Piauí (Sindipub-PI),
Sindicato dos Músicos Proﬁssionais do Piauí.
§ 3º Como usuários recomenda-se representantes das seguintes
entidades:
União Brasileira de Mulheres (UBM),
Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí (Famepi),
Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do
Piauí (Famcc-PI),
Associação de Usuários de Internet do Brasil,
Sociedade de Apoio ao Deﬁciente Físico (Soadf),
Associação dos Cegos do Piauí (Acep),
Associação dos Pais e Amigos dos Deﬁcientes Auditivos (Apada);
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PI)
CNBB
FNDC
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MST
MP3
HIP HOP QI
ENECOS
União Artistica Operária de Teresina
ANDES
MATIZES
Centros Acadêmicos
Movimento de software livre
CPT
§ 4º Os órgãos/entidades dos prestadores de serviço, gestores públicos e
privados; trabalhadores do setor e usuários indicam seus representantes
§ 5º A deﬁnição de quem será conselheiro dar-se-á por eleição dos
representantes indicados em reuniões plenárias por segmento.
§ 6º A convocação das reuniões plenárias é de competência da Assembléia
Legislativa e deverá ser através de Edital publico
Os integrantes do Conselho serão nomeados pelo presidente da
Assembléia Legislativa do Estado.
Art. 4º - O Presidente e Vice-Presidente serão eleitos pelo Conselho
dentre os
seus membros titulares.
Parágrafo Único. O Presidente será substituído, em suas faltas e
impedimentos, pelo Vice-Presidente.
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
4. SÃO PAULO
4.1 - PROJETO DE LEI Nº 573, DE 2011
Cria o Conselho Estadual de Comunicação Social e dá outras providências
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º - Fica criado o Conselho Estadual de Comunicação Social, com a
ﬁnalidade de zelar pelos preceitos estabelecidos nos artigos 220 a 224 da
Constituição Federal e nos artigos 273 e 274 da Constituição Estadual e
especialmente para:
I – zelar pela defesa do direito à informação, da liberdade de expressão e da
liberdade de manifestação do pensamento;
II – garantir a independência dos meios de comunicação;
III - defender o interesse público junto aos veículos de comunicação de massa
de âmbito estadual;
IV - estimular a organização da população e suas entidades na
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implementação de medidas em defesa do interesse público na área de
comunicação;
V – deﬁnir condições de acesso ao direito de resposta, pronunciando-se
sobre as queixas que, a este respeito, lhe sejam encaminhadas;
VI - contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema público de
comunicação do Estado de São Paulo;
VII - promover a produção independente e a regionalização da produção
cultural artística e jornalística no Estado de São Paulo;
VIII - zelar para que a aplicação das verbas de publicidade dos poderes
públicos do Estado de São Paulo seja feita de modo a fortalecer o pluralismo
nos meios de comunicação Social;
IX - aprovar, acompanhar a execução e avaliar as políticas de Comunicação
Social do Estado de São Paulo;
X – ser ouvido nos projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo e
Legislativo que, de algum modo, trate das matérias previstas nesse artigo.
XI – articular ações com outros organismos ou entidades públicas e privadas
necessárias à execução das medidas de política de comunicação;
XII – ﬁscalizar o cumprimento, por parte dos responsáveis pelas atividades de
comunicação sob controle direto ou indireto do Poder Público do Estado de
São Paulo, das disposições legais e regulamentares aplicáveis;
XIII – aprovar e avaliar a execução de contratos de gestão celebrados entre o
Poder Público e outras entidades e organizações ligadas à Comunicação
Social;
XIV – arbitrar conﬂitos entre os titulares do direito de antena no rádio, na
televisão e outros meios de comunicação sob controle direto ou indireto dos
poderes públicos do Estado de São Paulo;
XV – receber dos órgãos públicos, informações do seu interesse particular, ou
de opiniões, observada as disposições Constitucionais;
XVI – garantir, através dos meios legais, a possibilidade de os cidadãos se
defenderem de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ferir
os direitos e garantias fundamentais do cidadão;
XVII – fazer cumprir as restrições legais e as exigências especiais
estabelecidas à propaganda comercial do tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias;
XVIII – garantir a liberdade de publicação de veículo impresso,
independentemente de licença de autoridade;
XIX – garantir a inviolabilidade do sigilo de correspondência e de
comunicações telegráﬁcas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabeleça, para ﬁns de
investigação criminal ou instrução processual penal;
XX – garantir o acesso à informação e o resguardo do sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício proﬁssional.
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XXI - realizar estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que
lhe forem encaminhadas por qualquer dos Poderes, sobre temas de sua área
de atuação.
XXII – elaborar seu regimento interno que, para entrar em vigor, deverá ser
aprovado pela Mesa Diretora da Assembléia Legislativa.
Artigo 2° - O Conselho de Comunicação Social compõe-se de:
I - um representante das empresas de rádio;
II - um representante das empresas de televisão;
III - um representante de empresas da imprensa escrita;
IV – um representante de empresas de comunicação pela internet;
V - um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação
social;
VI - um representante da categoria proﬁssional dos jornalistas;
VII - um representante da categoria proﬁssional dos radialistas;
VIII - um representante da categoria proﬁssional dos artistas;
IX - um representante das categorias proﬁssionais de cinema e vídeo;
X – um representante do Poder Judiciário;
XI – um representante do Poder Legislativo;
XII – um representante do Poder Executivo;
XIII – um representante do Ministério Público.
§ 1° - Cada membro do Conselho terá um suplente exclusivo.
§ 2° - Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão indicados
à Comissão de Transportes e Comunicações da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo pelas entidades representativas dos setores
mencionados nos incisos I a XIII deste artigo, na forma do Regimento Interno.
§ 3° - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, com pelo menos
trinta anos de idade e não possuir histórico de condenação criminal.
§ 4º- Os nomes indicados que preencherem os requisitos previstos no §3º
deste artigo serão aprovados pela Comissão de Transportes e
Comunicações e nomeados pela Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo
§ 5° - A duração do mandato dos membros do Conselho será de dois anos,
permitida uma recondução.
§ 6° - Os membros do Conselho não serão remunerados.
§ 7º - O regimento interno estabelecerá as hipóteses de exclusão dos
Conselheiros, devendo garantir o contraditório e a ampla defesa.
Artigo 3º - O presidente e o vice-presidente serão eleitos pelo Conselho
dentre os membros a que se referem os incisos I a IX do artigo anterior.
Artigo 4º - O Conselho, presente a maioria absoluta dos seus membros,
reunir-se-á, ordinariamente, na periodicidade prevista em seu regimento
interno, nas dependências da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo.
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Parágrafo único - A convocação extraordinária do Conselho far-se-á:
I - pelo seu Presidente, ex ofﬁcio, ou a requerimento de cinco de seus
membros;
II – pelo Presidente da Comissão de Transportes e Comunicações da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, apenas para a realização de
reunião conjunta entre esta e o Conselho, hipótese em que será presidida
pelo Presidente daquela Comissão.
Artigo 5º - As despesas com a instalação e funcionamento do Conselho de
Comunicação Social correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 6° - O Conselho de Comunicação Social será eleito em até 120 (cento
e vinte) dias após a publicação da presente lei e instalado em até 60
(sessenta) dias após a sua eleição.
Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Disposição Transitória
Artigo único – Até que seja aprovado o Regimento Interno do Conselho
Estadual de Comunicação Social, a indicação dos eleitos para sua
composição dar-se-á por eleição direta, da qual poderão participar todos os
veículos de comunicação do respectivo seguimento formalmente
constituídos há pelo menos 2 (dois) anos.
Sala das Sessões, em 13-6-2011.
Edmir Chedid
4.2 - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2011
Cria o Conselho Estadual Parlamentar de Comunicação do Estado de São
Paulo.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º - Fica criado o Conselho Estadual Parlamentar de Comunicação do
Estado de São Paulo - CONSECOM de natureza permanente e deliberativa
no âmbito de suas atribuições.
Artigo 2º - Compete ao CONSECOM o acompanhamento, a avaliação e a
proposição políticas estaduais de Comunicação e a promoção dos direitos
humanos mediante as seguintes atribuições:
I – contribuir para a efetivação do direito à informação, da liberdade de
expressão e para a independência e o pluralismo dos meios de comunicação;
II – atuar em defesa do interesse público relacionado a atuação de veículos de
comunicação de massa em âmbito estadual, abrangendo as atividades de
imprensa escrita, radiofônica e televisiva, além da transmissão de imagens,
sons e dados de qualquer natureza;
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III – estimular a organização da população e suas entidades na
implementação de medidas em defesa do interesse público na área de
comunicação;
IV – contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema público de
comunicação do Estado;
V – zelar para que a aplicação das verbas de publicidade dos poderes
públicos do Estado seja feita de modo a fortalecer o pluralismo nos meios de
Comunicação;
VI – encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes, denúncias
relativas a atitudes preconceituosas de gênero, sexo, raça, credo, classe
social e outros, nos meios de comunicação que atuam no âmbito do Estado
conforme preceitua a Constituição Federal;
VII – acompanhar a execução e avaliar as políticas de Comunicação do
Estado;
VIII – efetuar ações em defesa da dignidade da pessoa e da família em
relação a programas de emissoras de radiodifusão e telecomunicações que
contrariem o disposto na Constituição Federal, Constituição Estadual,
Declaração Universal dos Direitos Humanos e legislação pertinente à
matéria;
IX – acompanhar o cumprimento da legislação e das normas que
regulamentam a radiodifusão e as telecomunicações e, sempre que
necessário, pedir esclarecimentos ao Ministério das Comunicações e
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) sobre a situação das
emissoras locais e os processos de outorga, renovação de concessão e
autorização de serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e digital.
X - formalizar e denunciar junto a esses órgãos quando alguma emissora de
radiodifusão e telecomunicação desrespeitar a legislação, tudo nos
conformes da Constituição Federal;
XI – articular com outros organismos ou entidades públicas e privadas ações
necessárias à execução das medidas de política de comunicação;
XII – acompanhar o cumprimento, por parte dos responsáveis pelas
atividades de comunicação sob controle direto ou indireto do Poder Público
do Estado de São Paulo, das disposições legais, e regulamentares
aplicáveis;
XIII – atuar em defesa da implantação de um Plano Nacional de Banda Larga
– PNBL para que seja universalizado o acesso a Internet no âmbito estadual.
XIV – formular estudos e apresentar proposições que contribuam para uma
melhor aplicação e cumprimento das normas constitucionais referentes à
Comunicação;
XV – propor medidas que visem a implantação de uma política estadual de
comunicação, com base em princípios democráticos que estimulem o acesso
às informações, o pluralismo e multiplicidade das fontes de informação e a
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visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades públicas;
XVI – acompanhar as inovações tecnológicas e suas contingências no campo
da Comunicação;
XVII – fomentar a democratização da comunicação e da informação;
XVIII – promover o debate e o desenvolvimento de projetos e serviços de
comunicação comunitária como espaço para a reﬂexão sobre os assuntos de
interesse geral, de democratização da produção e de acesso à informação,
pautado pelas noções de participação da sociedade e de preservação do
interesse público;
XIX – acompanhar o cumprimento das normas sobre diversões e espetáculos
públicos em âmbito estadual;
XX – zelar para que a produção e programação das emissoras de
radiodifusão e telecomunicações no que se refere ao cumprimento de suas
ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, conforme
preceitua a Constituição Federal;
XXI – promover a produção independente e a regionalização da produção
cultural, artística e jornalística nos meios de comunicação locais conforme
preceitua a Constituição Federal;
XXII – auxiliar o Poder Legislativo, emitindo pareceres opinativos e
acompanhando a elaboração e execução de ações parlamentares em
questões relativas à Comunicação no âmbito do Estado;
XXIII - elaborar o seu Regimento Interno e as normas de funcionamento da
Conferencia Estadual de Comunicação.
Artigo 3º - Os órgãos de administração pública do Estado envidarão seus
melhores esforços de forma a prestar ao Conselho Estadual Parlamentar de
Comunicação toda a colaboração que lhes seja solicitada como necessária
ao cumprimento de suas atribuições e ao exercício de suas competências.
Artigo 4º - O Conselho será composto de 30 (trinta) membros efetivos e
respectivos suplentes, escolhidos entre os representantes das organizações
comprometidas com a democratização das comunicações, das
Universidades Paulistas, do Poder Legislativo, do Ministério Público e da
Defensoria Pública do Estado, na seguinte proporção:
I – 10 (dez) representantes do Poder Público;
II – 10 (dez) representantes de organizações da sociedade civil empresarial;
III - 10 (dez) representantes de organizações da sociedade civil.
§ 1º - A indicação dos representantes do Poder Público será efetivada da
seguinte forma:
a) 03 (três) representantes das Universidades Paulistas, indicados pelos
respectivos reitores.
b) 05 (cinco) representantes do Poder Legislativo dentre os Deputados
Estaduais membros efetivos das Comissões de Constituição e Justiça, de
Transportes e Comunicação, de Educação, de Direitos Humanos e de
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Cultura, Ciência e Tecnologia, eleitos por maioria de votos nas respectivas
Comissões Permanentes;
c) 01 (um) representante do Ministério Publico Estadual, indicado pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo;
d) 01 (um) representante da Defensoria Publica Estadual, indicado pela
Defensoria Pública-Geral do Estado;
§ 2º - A indicação dos representantes das organizações da sociedade civil
empresarial será efetivada por meio da constituição de um colégio eleitoral
que elegerá, por votação aberta, os respectivos representantes.
§ 3º - A indicação dos representantes das organizações da sociedade civil
será efetivada por meio da constituição de um colégio eleitoral que elegerá,
por votação aberta, os respectivos representantes.
Artigo 5º - Todos os Conselheiros Representantes do Conselho Estadual
Parlamentar de Comunicação serão nomeados pelo Presidente da
Assembléia Legislativa.
§ 1º - A função de membro do Conselho não será remunerada, mas
considerada como de serviço público relevante;
§ 2º - Os Deputados poderão indicar pessoa para representá-los em atos do
Conselho.
Artigo 6º - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos,
permitida uma recondução.
Artigo 7º - O Presidente do Conselho Estadual Parlamentar de Comunicação
será designado pelo Presidente da Assembléia Legislativa, mediante escolha
de um dos três candidatos mais votados pelos conselheiros representantes.
Parágrafo Único - O Presidente será substituído, em suas faltas e
impedimentos, pelo Vice-Presidente.
Artigo 8º - A Mesa promoverá, a cada dois anos, a realização da Conferência
Estadual Parlamentar de Comunicação, para propor diretrizes para a
formulação de políticas públicas voltadas para a Comunicação no Estado.
Artigo 9º - O Poder Legislativo propiciará ao Conselho as condições
necessárias ao seu funcionamento, especialmente no que concerne a
recursos humanos, materiais e ﬁnanceiros.
Artigo 10 – O Conselho Estadual Parlamentar de Comunicação elaborará o
seu regimento interno que deverá ser publicado no Diário Oﬁcial do Estado de
São Paulo, no prazo de 60 dias a partir da posse dos seus membros.
Parágrafo único – O Regimento Interno disporá sobre quorum de
deliberação, critérios de votação, grupos de trabalho, bem como as demais
normas relativas ao seu funcionamento.
Artigo 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 16/3/2011
Antonio Mentor
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