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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene como parte de su mandato la 

realización de informes especiales o temáticos sobre aspectos específicos referidos a las 

garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, al acceso a la información pública, 

la libre difusión de las ideas e informaciones, y la tolerancia de todas las opiniones 

como mecanismo de fortalecimiento de la democracia. 
 

En ese sentido, el hemisferio asiste a un debate sobre la necesidad de garantizar 

la diversidad y el pluralismo en el ejercicio de la libertad de expresión a través de los 

medios de comunicación, de conformidad con principios democráticos. Para el año 

2015, la Relatoría Especial prevé realizar un informe temático sobre libertad de 

expresión, diversidad, pluralismo y concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación en el hemisferio, que será incluido en su Informe Anual. 
 

Como parte de sus labores continuas de monitoreo, la CIDH y su Relatoría 

Especial han afirmado la obligación de los Estados de garantizar la existencia de medios 

de comunicación libres, independientes y plurales, y de evitar o revertir los monopolios 

u oligopolios en la propiedad o control de los medios de comunicación, de conformidad 

con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Principio 12 

de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH. 
 

El objetivo del presente cuestionario es recopilar información de los Estados 

miembros y la sociedad civil a fin de que sea considerada en la elaboración del capítulo 

correspondiente del Informe Anual de la CIDH de 2015.  
 

La Relatoría Especial invita a los Estados Miembro, a la sociedad civil y a las 

organizaciones académicas a responder el cuestionario que se adjunta a continuación, 

proporcionando ejemplos de las cuestiones más emblemáticas que reflejen patrones u 

obstáculos estructurales sobre el tema propuesto, así como buenas prácticas para evitar 

la concentración indebida en los medios de comunicación. Del mismo modo, se solicita 

que se adjunten copias de las leyes, reglamentos y normas respecto de la materia 

incluida en el cuestionario. 
 

La Relatoría Especial es una oficina de carácter permanente, con estructura 

operativa propia y con independencia funcional, que opera dentro del marco jurídico de 

la CIDH. 
 

El plazo para remitir la información solicitada vence el 15 de agosto de 2015 y 

debe remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico o postal: 
 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Organización de los Estados Americanos 



 

cidhexpresion@oas.org  
 

1889 F Street NW 
Washington, D.C., 20006 
Estados Unidos 

 

El asunto del correo electrónico debe ser: Consulta Libertad de Expresión y 

Concentración de Medios. 
  

 

Cuestionario: 
 

• ¿Cuál es la legislación que regula los requisitos, procedimientos y 

condiciones de acceso, asignación y uso de medios de comunicación en su 

país, en concreto en las siguientes áreas?: 
 

• Televisión abierta (analógica y digital) tanto para medios comerciales, 

públicos o comunitarios. 
 

(1) LEI Nº 4.117, de 27 de  Agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Tele-

comunicações. 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4117.htm> 
  

(2) DECRETO No 52.026, de 20 de Maio de 1963, que aprova o Regulamento Geral 

para Execução da Lei nº 4.117, de 27 de Agosto de 1962. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D52026.htm> 
 

(3) DECRETO No 52.795, de 31 de Outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos 

Serviços de Radio-difusão. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D52795.htm> 
 

(4) DECRETO No 1.720, de 28 de Novembro de 1995, que altera dispositivos do 

Regulamento dos Serviços de Radio-fusão aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 

Outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1720.htm> 
 

(5) DECRETO Nº 2.108, de 24 de Dezembro de 1996, que altera dispositivos do 

Regulamento dos Serviços de Radio-difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 

Outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2108.htm> 
 

(6) DECRETO-LEI Nº 236, de 28 de Fevereiro de 1967, que complementa e modifica 

a Lei número 4.117 de 27 de Agosto de 1962. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0236.htm> 
 

(7) CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, no 

art. 5°, incisos IV, V, IX, X, XIII  XIV, e Capítulo V Da Comunicação Social, arts. 220 

ao 224. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
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(8) LEI Nº 9.472, de 16 de Julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços 

de tele-comunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. 
<1995http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm> 
 

(9) LEI No 10.610, de 20 de Dezembro de 2002 , que dispõe sobre a participação de 

capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens, conforme o § 4o do art. 222 da Constituição, altera os arts. 38 e 64 da Lei no 

4.117, de 27 de agosto de 1962, o § 3o do art. 12 do Decreto Lei no  236, de 28 de 

fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10610.htm> 
 

(10) LEI Nº 8.666, de 21 de Junho DE 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm> 

(11) PORTARIA Nº 368 do Ministério da Justiça, de 11 de fevereiro de 2014, que 

trata da classificação indicativa de diversões públicas. 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=1&pagina=38&data=

12/02/2014&captchafield=firistAccess> 

(12) LEI Nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o Conselho de 

Comunicação Social na forma do art. 224 da Constituição Federal e dá outras 

providências. Sendo este um órgão auxiliar do Congresso 

Nacional.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8389.htm> 
 
 

• Televisión de pago o por suscripción o para abonados en sus diferentes 

sistemas de transmisión (satélite, cable, ondas terrestres, MMDS/LMDS, 

IPTV). 
 

(1) LEI Nº 12.485, de 12 de setembro de 2011 – Dispõe sobre a comunicação 

audiovisual de acesso condicionado. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm> 
 
(2) DECRETO Nº 2.206, de 14 de abril de 1997,  que aprova o regulamento do Serviço 

de TV a Cabo. 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/d2206.htm> 
 

(3) LEI Nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e 

dá outras providências. 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8977.htm> 
 

• Radiodifusión sonora (analógica y digital) tanto para medios comerciales, 

públicos o comunitarios. 
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(1) LEI Nº 4.117, de 27 de  Agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Tele-

comunicações. 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4117.htm> 
  

(2) DECRETO No 52.026, de 20 de Maio de 1963, que aprova o Regulamento Geral 

para Execução da Lei nº 4.117, de 27 de Agosto de 1962. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D52026.htm> 
 

(3) DECRETO No 52.795, de 31 de Outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos 

Serviços de Radio-difusão. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D52795.htm> 
 

(4) DECRETO No 1.720, de 28 de Novembro de 1995, que altera dispositivos do 

Regulamento dos Serviços de Radio-fusão aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 

Outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1720.htm> 
 

(5) DECRETO Nº 2.108, de 24 de Dezembro de 1996, que altera dispositivos do 

Regulamento dos Serviços de Radio-difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 

Outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2108.htm> 
 

(6) DECRETO-LEI Nº 236, de 28 de Fevereiro de 1967, que complementa e modifica 

a Lei número 4.117 de 27 de Agosto de 1962. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0236.htm> 
 

(7) CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, no 

art. 5°, incisos IV, V, IX, X, XIII  XIV, e Capítulo V Da Comunicação Social, arts. 220 

ao 224. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
  

(8) LEI Nº 9.472, de 16 de Julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços 

de tele-comunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. 
<1995http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm> 
 

(9) LEI No 10.610, de 20 de Dezembro de 2002 , que dispõe sobre a participação de 

capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radio-difusão sonora e de sons e 

imagens, conforme o § 4o do art. 222 da Constituição, altera os arts. 38 e 64 da Lei no 

4.117, de 27 de Agosto de 1962, o § 3o do art. 12 do Decreto Lei no  236, de 28 de 

Fevereiro de 1967, e dá outras providências. 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10610.htm> 
 

(10) LEI Nº 8.666, de 21 de Junho DE 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm> 

(11) PORTARIA Nº 368 do Ministério da Justiça, de 11 de fevereiro de 2014, que 

trata da classificação indicativa de diversões públicas. 
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<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=1&pagina=38&data=

12/02/2014&captchafield=firistAccess> 

(12) LEI Nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o Conselho de 

Comunicação Social na forma do art. 224 da Constituição Federal e dá outras 

providências. Sendo este um órgão auxiliar do Congresso 

Nacional.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8389.htm> 

(13) DECRETO Nº 91.836, de 24 de outubro de 1985, que aprova novo Regulamento 

do Serviço de Radio-amador. 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91836-24-outubro-

1985-442307-publicacaooriginal-1-pe.html> 
Radio-difusão com finalidade comunitária: 
 

(1) LEI Nº 9.612, de 19 de Fevereiro de 1998 – Institui o Serviço de Radiofusão 

Comunitária e dá outras providências. 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9612.htm> 
 

(2) DECRETO Nº 2.615, de 3 de Junho de 1998 - Aprova o Regulamento do Serviço 

de Radio-difusão Comunitária. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2615.htm> 
 

(3) Portaria n° 462, de 14 de outubro de 2011 do Ministério das Comunicações - 

Aprova a Norma nº 1/2011, sobre o serviço de radiofusão comunitária, estabelecendo 

critérios de outorga e de renovação e de funcionamento das emissoras autorizadas. 

<http://www.mc.gov.br/portarias/26285-portaria-n-462-de-14-de-outubro-de-2011> 
 

• Prensa escrita. Explicar los requisitos que establece la legislación para fundar 

y publicar medios escritos (versión papel y/o digital). 
 

(1)CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, no 

art. 5°, incisos IV, V, IX, X, XIII  XIV, e Capítulo V Da Comunicação Social, arts. 220 

ao 224. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
 

Não há uma legislação específica para a mídia impressa. O capítulo da Comunicação 

Social da Constituição Federal, artigo 220, § 6º explicita que “a publicação de veículo 

impresso de comunicação independe de licença de autoridade”. Os registros exigidos 

para o funcionamento das publicações impressas referem-se a critérios comerciais de 

identificação da empresa, e não têm caráter autorizativo. Para isso, é necessário ser uma 

entidade legalmente representada ou estabelecida no Brasil como pessoa jurídica 

(instituições que possuam CNPJ) ou física (CPF) que possua um contato em território 

nacional.  
 
 

Detállelas, por favor, adjuntando la legislación de referencia o indicando el enlace de 

acceso a la misma. 
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• ¿La legislación reseñada incluye disposiciones específicas para definir, 

limitar o impedir la concentración de medios de comunicación en radio, 

televisión, otros servicios de comunicación audiovisual o en relación a la 

convergencia? 
 

En particular si existen disposiciones con: 
 

• Límites a la multiplicidad de licencias y/o uso de frecuencias de espectro 

radioeléctrico bajo control de una misma persona física o jurídica y/o un mismo 

grupo económico. 

• Límites a la propiedad cruzada (dentro y fuera del sector, vertical u horizontal) 

• Límites de audiencia o mercado potencial 

• Leyes antimonopolio de carácter general que sean aplicables a los medios de 

comunicación. 
 

Por favor, describa con precisión los sujetos pasivos de esta regulación (personas 

físicas, personas jurídicas, grupos económicos, etcétera) 
 

Detállelas, por favor, adjuntando las normas (leyes, reglamentos u otras normas) o 

indicando el enlace de acceso a las mismas. 
 

De modo enfático não. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 

220, afirma que os meios de comunicação social não podem ser objeto de monopólio ou 

oligopólio, contudo não há regulamentações mais específicas sobre o tema.  Além da 

ausência de critérios básicos sobre o que seria monopólio e oligopólio nas 

comunicações  da parte de órgãos ligados à regulação de mercados,  como o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica(CADE). 

O espectro radioelétrico, radiofusão e telecomunicações, é considerado um bem público 

limitado. Nos casos de radiofusão é necessário licença de uma  frequência e uma 

outorga para a prestação do serviço através de concessão, permissão ou autorização feita 

pelos poderes Executivo e Legislativo, art. 222 § 3º da Constituição Federal.  A outorga 

nos casos de concessão e permissão é realizada através de processo licitatório iniciado 

pelo Ministério das Comunicações a partir de autorização técnica da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL). 
 
Recomenda-se o artigo “Monopólio ou Oligopólio? Contribuição ao Debate”*, do 

jornalista e sociólogo brasileiro Venício A. Lima, professor titular de Ciência Política e 

Comunicação da UnB (aposentado), pesquisador do Centro de Estudos Republicanos 

Brasileiros (Cerbras) da UFMG; Bráulio Araújo é advogado, bacharel em Direito e 

doutor em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
 

*LIMA, Venício A. Monopólio ou Oligopólio? Contribuição ao Debate. Observatório 

da  Imprensa, São Paulo - SP, edição nº 833, Janeiro. 2015 

<http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-

publico/_ed833_monopolio_ou_oligopolio_contribuicao_ao_debate/>. Acesso em: 

12/08/2015. 
 

a) A transferência da concessão, permissão ou autorização depende de anuência prévia 

do órgão competente do Poder Executivo, art. 38 alínea c da Lei 4.117. Já a línea g do 
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mesmo artigo 38 afirma que “uma pessoa não poderá participar da administração ou da 

gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo 

de serviço de radiodifusão, na mesma localidade”. 
O Código Brasileiro de Telecomunicações estabelece limites sobre o número de 

outorgas por entidade no art.12 do Decreto- Lei 236/67. Na radiodifusão a uma outorga 

corresponde uma lincença para uma frequência.Já para as telecomunicações mais de um 

frequência pode ser alocada para o uso de uma mesma prestadora. Sendo a avaliação de 

quais frequências serão disponibilizadas feita pela ANATEL. Os prazos da 

“Autorização do Uso de Radiofrequências” estão no art. 55 da Resolução nº 259, de 19 

de Abril de 2001. 
 

<http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/16-2001/231-resolucao-259> 
 

b) A legislação brasileira sobre a propriedade cruzada é vaga e praticamente inexistente, 

sendo a prática referida de modo geral nos já citados arts. 220 da Constituição e no 12 

do Decreto- Lei 236/67. 
 

c) *Não encontrei nenhuma referência na lei à limitação de audiência, mas estou 

na dúvida quanto a isso. Acredito que não haja mesmo. Essa é uma proposta que 

está incluída no PLIP. Mas a atual legislação é omissa. Podemos confirmar com a 

executiva nacional ou com o pessoal do Intervozes. Mas não me lembro disso 

também não.  
 

d) A lei brasileira sobre monopólios e oligopólios é de nº 12.529, de 30 de Novembro 

de 2011. E como órgão do executivo tem-se o O Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade), uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, que 

objetiva zelar pela livre concorrência no mercado atuando nas esferas 

preventiva,repressiva e educacional. 
 

• ¿Qué instituciones u órganos de la Administración de su país  son 

competentes en materia de concentración de medios de comunicación y/o 

defensa de la competencia? 
 

• Organismos que regulan los medios de comunicación en general 
 
R: Em geral, os meios de comunicação são regulados pelo Ministério das 

Comunicações, que é responsável por formular e propor as políticas nacionais para as 

áreas de radiofusão, postais e telecomunicações, bem como a política nacional de 

inclusão digital. O ministério também é responsável, entre outras funções, por outorgar 

e fiscalizar serviços de radiodifusão e supervisionar suas entidades vinculadas: Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT) e Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras). Especificamente no sistema de 

radiodifusão, não há um órgão que centralize as funções de regulação, sendo as 

compartilhadas principalmente por cinco atores: a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), que trata da gestão do espectro e da fiscalização de caráter 

técnico; o Ministério das Comunicações, que avalia a viabilidade jurídica, legal e 

econômica das outorgas e faz a fiscalização das questões de conteúdo; a Agência 

Nacional do Cinema (Ancine), que atua na regulação dos serviços audiovisuais de 

acesso condicionado, o Ministério da Justiça, que aplica a política de classificação 

indicativa dos programas de televisão e o Conselho Administrativo de Defesa 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/16-2001/231-resolucao-259
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/36-agencia-nacional-de-telecomunicacoes-anatel
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/36-agencia-nacional-de-telecomunicacoes-anatel
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/35-empresa-brasileira-de-correios-e-telegrafos-ect
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/35-empresa-brasileira-de-correios-e-telegrafos-ect
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/37-telecomunicacoes-brasileiras-s-a-telebras


Econômica (CADE), autarquia vinculada ao Ministério da Justiça responsável pelas leis 

de concorrência, mas que não promove um acompanhamento sistematizado e dinâmico 

que contemple as especificidades do mercado da radiodifusão. Assim, a competência 

para julgar a concorrência na radiodifusão encontra-se comprometida, por não dispor de 

expertise própria específica para o setor[1]”. 
 
 

 

[1]            Essa constatação encontra-se registrada no relatório “Ambiente 

regulatório para radiodifusão: uma pesquisa de melhores práticas para os atores-chave 

brasileiros”, editado pela Unesco em fevereiro de 2011, dentro da série Debates CI (n. 

7), de autoria dos consultores Toby Mendel e Eve Salomon, e é compartilhada por 

estudiosos da área.  
 

• Organismos que regulan la radio, la televisión y los servicios de comunicación 

audiovisual  
 

A Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica (SCE) é responsável pela 

regulamentação, a outorga para exploração dos diversos serviços de radiodifusão, seus 

ancilares e auxiliares e, ainda, pelo acompanhamento da exploração dos serviços pelas 

entidades outorgadas. Esta Secretaria desempenha sua missão institucional buscando 

acompanhar os avanços tecnológicos e a necessidade de modernização do setor. 
Site: http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/a-secretaria-de-servicos-de-comunicacao-

eletronica/179-institucional/secretaria-de-servicos-de-comunicacao-eletronica 
 

• Organismos que regulan las telecomunicaciones, incluyendo los servicios 

audiovisuales 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é o órgão regulador das 

Telecomunicações no Brasil. Ela foi criada pela Lei Geral das Telecomunicações (Lei 

no. 9.472, de 16/07/97) com as seguintes características: A agência possui 

independência administrativa e autonomia financeira; ausência de subordinação 

hierárquica, mas a agência está vinculada ao Ministério das Comunicações; Os 

membros do Conselho Diretor possuem mandato fixo e estabilidade.  
São escolhidos e nomeados pelo presidente da República após aprovação do Senado 

Federal. 

Site: http://www.anatel.gov.br/institucional/  
 

• Organismos de defensa de la competencia (indique si actúan de manera 

excluyente o complementaria a la regulación específica sobre medios). 
 
Em geral, atuam de maneira independente. A especificidade de uma agência reguladora 

e de um Ministério das Telecomunicações no Brasil prescindiu da atuação do Ministério 

da Defesa, Ministério da Justiça e demais órgãos que lidam com a defesa e estratégia 

nacional, não tendo nenhum vínculo com as telecomunicações - a não ser suas bases 

cibernéticas e afins. 
 

Por favor, detalle los organismos y sus características, competencias y funciones en la 

materia, indicando la normativa que le da origen y el enlace de acceso a la página web 

institucional. 
 

http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/a-secretaria-de-servicos-de-comunicacao-eletronica/179-institucional/secretaria-de-servicos-de-comunicacao-eletronica
http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/a-secretaria-de-servicos-de-comunicacao-eletronica/179-institucional/secretaria-de-servicos-de-comunicacao-eletronica
http://www.anatel.gov.br/institucional/


• ¿Qué tipo de  decisiones regulatorias se han implementado en su país para 

garantizar la diversidad y el pluralismo e impedir o limitar la concentración 

indebida de medios de comunicación? 
 

4. 1 Promoção da diversidade 
 

A Constituição Federal de 1988 dedica um capítulo inteiro à Comunicação 

Social (cap. V), sendo que o artigo 221 dispõe especialmente sobre a garantia da 

diversidade e do pluralismo nos meios de comunicação.  Nesse artigo, lê-se que 
  

A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 

atenderão aos seguintes princípios: 
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas; 
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à 

produção independente que objetive sua divulgação; 
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei;  
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

  

A radiodifusão pública, por sua própria natureza, já traz em sua concepção 

compromisso mais explícito com a promoção da diversidade. O sistema público de 

radiodifusão foi implantado formalmente no Brasil em 2008, várias décadas depois de 

outras democracias consolidadas no mundo. O ponto de partida foi a criação da EBC 

– Empresa Brasil de Comunicação, com a promulgação da Lei 11652, de 2008. O 

objetivo era unificar e gerir as emissoras federais já existentes, implantando o Sistema 

Público de Comunicação. Segundo o site da própria EBC, o sistema público de 

radiodifusão deveria complementar o sistema privado, “dando-lhe mais pluralidade e 

assegurando espaços ara os que não têm acesso às grandes redes, seja para exprimir 

opiniões ou para veicular suas produções, como é o caso da produção audiovisual 

independente”. E esses objetivos também são bastante claros na lei que cria a EBC. 
Logo em seu artigo 2º, é determinado que a prestação de serviços de 

radiodifusão pública deverá obedecer aos princípios, dentre outros, da promoção do 

acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de produção e distribuição do 

conteúdo; da promoção da cultura nacional, estímulo à produção regional e à produção 

independente; e da não-discriminação religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de 

gênero ou de opção sexual. O mesmo artigo também estabelece como princípio a 

participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do sistema 

público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira. 
No artigo 3º, são citados os objetivos dos serviços de radiodifusão pública: 

fomento à construção da cidadania, à consolidação da democracia e à participação na 

sociedade, garantindo o direito à informação, à livre expressão do pensamento, à criação 

e à comunicação; apoio a processos de inclusão social e socialização da produção de 

conhecimento, garantindo espaços para exibição de produções regionais e 

independentes; promoção de parcerias e fomento à produção audiovisual nacional, 

contribuindo para a expansão de sua produção e difusão. A Lei 11652/2008 também 

permite o estabelecimento de convênios, cooperações e parcerias com entidades sem 

fins lucrativos, para a veiculação de conteúdos produzidos por elas. E no inciso IX do 

artigo 8º determina-se o estabelecimento de, no mínimo, 10% de conteúdo regional e 

5% de conteúdo independente em sua programação semanal. 



 Outro instrumento normativo importante nesse cenário é a Lei sobre 

Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado (Lei 12485), de 2011, também 

conhecida como Lei da TV por Assinatura. A lei alterou vários documentos normativos 

que regulam a comunicação no país, incluindo a Lei 8977/95, conhecida como Lei do 

Cabo e até então a principal responsável pela regulação desse mercado no país, e 

provocou reações por parte de várias operadoras de TV por assinatura. Uma das 

principais polêmicas em torno da Lei 12485 foi a determinação de cotas para a 

veiculação de conteúdos nacionais em todos os pacotes oferecidos, conteúdos que 

devem ocupar, no mínimo, 3h30 horas semanais (30 minutos diários) do montante da 

programação transmitida no horário nobre. E mais: metade desse tempo deve ser 

ocupado com materiais oriundos de produtoras brasileiras independentes e, em todos os 

pacotes ofertados ao assinante, um em cada três dos canais disponíveis deverá ser 

brasileiro. 
A determinação está de acordo com o que versam incisos do artigo 3º da própria 

Lei, que estabelecem, dentre outros: I - liberdade de expressão e de acesso à 

informação; promoção da diversidade cultural e das fontes de informação, produção e 

programação; promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira; estímulo à 

produção independente e regional. Todas as emissoras teriam seis meses para se 

adequar à nova legislação. Em caso de infrações, as operadoras de TV por Assinatura 

poderão ser advertidas, receber multas altíssimas – que podem chegar a 5 milhões de 

reais – e até mesmo ter seu credenciamento suspenso ou definitivamente cancelado pela 

Agência Nacional do Cinema (ANCINE), responsável também pela regulamentação da 

Lei 12.485.  

 No campo da cultura, pelo menos a legislação também está atenta à promoção da 

diversidade e da pluralidade nos meios. Algumas das metas do Plano Nacional de 

Cultura, aprovadas em dezembro de 2011, trazem explícita a preocupação com a 

promoção da diversidade cultural pelos meios de comunicação. As metas concretizam 

as demandas expressas nas 275 ações do Plano e deverão ser cumpridas até 2020. A 

meta 44, por exemplo, dispõe sobre a “Participação da produção audiovisual 

independente brasileira na programação dos canais de televisão, na seguinte proporção: 

25% dos canais da TV Aberta, 20% nos canais da TV por Assinatura”. Escreve o texto 

que a diversidade cultural brasileira pode e deve estar mais presente na programação 

televisiva e que, para isso, é importante estimular tanto a produção quanto a circulação 

de obras independentes. A meta se refere tanto à TV aberta quanto à TV por assinatura, 

esta última já regulamentada pela Lei 12485.  
A produção de conteúdo por parte de grupos, coletivos ou comunidades também 

merece destaque: a meta 45 advoga por “450 grupos, comunidades ou coletivos 

beneficiados com ações de comunicação para a cultura”. O texto reconhece que não 

existe, hoje, um programa específico do MinC que estimule a comunicação da cultura 

voltado ao público desta meta, ainda que essas ações fossem realizadas, em parte, por 

meio dos Pontos de Cultura voltados à comunicação, do Programa Cultura Viva. 
  

4.2 Evitar concentração indevida dos meios 
 

Na legislação brasileira, existem menos disposições legais com vistas a impedir 

a concentração dos meios que para promover a pluralidade e a diversidade no ambiente 

midiático, o que, certamente, contribui para a manutenção do cenário de intensa 

concentração midiática verificado no país. Em termos legislativos, a proibição de 

monopólios e oligopólios na área só existe na Constituição Federal, matéria que não 



conta, porém, com legislação infraconstitucional que a regulamente. No artigo 220 do 

capítulo dedicado à Comunicação Social (Cap. V), lemos: 
 

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.  
 

Tampouco existem documentos normativos que impeçam a existência da 

propriedade cruzada, que acontece quando empresas de radiodifusão, já detentoras da 

infra-estrutura (meios de transmissão) e do conteúdo produzido nos canais, detém 

também o controle de meios em outros segmentos do mercado midiático, como jornais e 

revistas. Sequer a já ultrapassada Lei 4117, de 1962, também conhecida como Código 

Brasileiro de Telecomunicações (CBT), único instrumento legal que regulamenta a 

radiodifusão aberta no país, dispõe sobre esses temas. Esse cenário de “vazio 

normativo” no que diz respeito à proibição de monopólios ou oligopólios e da 

propriedade cruzada prejudica seriamente o desenvolvimento de mais pluralidade e 

diversidade nos meios, ainda que estas estejam amparadas pela legislação.  
 
 

• ¿Existe algún tipo de proceso administrativo en su país para aplicar 

normas/decisiones/disposiciones antimonopólicas o para reducir la 

concentración en el campo de los medios de comunicación? 

Contemplada pela resposta anterior e também pela resposta à questão 2. 
 

• ¿Se han adoptado decisiones legislativas o administrativas en su país en el 

marco de la transición de la televisión analógica a la televisión digital para dotar 

de mayor pluralismo y diversidad al sistema de medios? 
 

Os mais importantes instrumentos legais de regulação da TV Digital no país são 

os Decretos nº4901/2003, que institui o Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

(SBTVD), e o nº 5820/2006, que dispõe sobre a implantação do SBTVD, estabelece 

diretrizes para a transição do sistema de transição analógica para o sistema de transição 

digital. No primeiro, cita-se que um dos objetivos do SBTVD é justamente “promover a 

inclusão social, a diversidade cultural do país e a língua pátria por meio do acesso à 

tecnologia digital, visando à democratização da informação”. No segundo, fica 

estabelecido que o padrão de sinais a ser incorporado à TV Digital no país é o ISDB-T 

(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). Esse é um padrão de origem 

japonesa com modificações nacionais, sendo uma das principais delas a incorporação à 

interatividade por meio do middleware Ginga.  
A partir desse sistema, a emissora poderá enviar aplicações interativas ao 

televisor do telespectador, com conteúdo de vídeo não-linear e interativo, possibilitando 

que as pessoas possam interagir com a programação. Além disso, caso o televisor ou o 

dispositivo de recepção, como um celular com TV ou um conversor digital, tenha 

conexão com a Internet, é possível que se possa também enviar e receber informações 

via rede de Internet, possibilitando a interação com outros teleparticipantes. É o que se 

chama de TV integradabroadcast/broadband (IBB-TV), marcada pela convergência da 

TV com a Internet se faz presente. Em maio de 2015, decisão do Grupo de Implantação 

do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), 

responsável pela migração do sistema analógico de TV para o digital, estabeleceu que 

serão distribuídos aproximadamente 14 milhões de conversores interativos de TV 

Digital para os inscritos no Programa Bolsa Família, de maneira a garantir o acesso de 



famílias de baixa renda ao sistema de transmissão digital no país. Entre 2016 e 2018, a 

TV Analógica será gradualmente desligada no território nacional. 
 
 

Fontes 
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-reinvencao-da-tv-digital-no-brasil-

4423.html 
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/empresas-podem-boicotar-tv-digital-

interativa-do-brasil-6835.html 
 
 

• ¿Se han adoptado en su país decisiones para evitar una mayor concentración 

frente a concursos o llamados a interesados en ofrecer servicios de radiodifusión 

para proveer nuevas licencias o ante la existencia de procesos de adquisición de 

medios (compras, fusiones, etc.)? 

Contemplada pela resposta à questão 2.  
 

Detállelas, por favor, adjuntando las normas (leyes, reglamentos u otras normas) o 

indicando el enlace de acceso a las mismas. 
  

• ¿Cómo evalúa el impacto de la implementación de la legislación en esta 

materia y las decisiones de los órganos regulatorios?  
 A implementação da legislação descrita acima está muito aquém do que 

reivindicam os movimentos sociais que atuam em favor da democratização das 

comunicações no país. Os artigos do texto constitucional não foram regulamentados por 

leis específicas, o que dificulta enormemente sua aplicação por parte das empresas de 

radiodifusão - responsáveis pela TV aberta no país. Desde 1991, por exemplo, tramita 

na Câmara o projeto de Lei 256, proposto pela então deputada Jandira Feghali, do 

PCdoB/RJ, e que visa a regulamentar especialmente o inciso III do artigo 221 da 

Constituição. O texto propõe que todas as emissoras de rádio e televisão exibam em sua 

programação diária, obrigatoriamente, um mínimo de 30% de programas culturais, 

artísticos e jornalísticos totalmente produzidos e emitidos no local de sua sede, sob pena 

de multa, suspensão ou mesmo cancelamento da concessão. A diversidade, aqui, seria 

fomentada por meio da produção regionalizada. Examinado pela última vez em 2013 

pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, o texto se encontra hoje parado no 

Congresso Nacional, aguardando apreciação pelo Senado Federal. 
No que diz respeito à radiodifusão pública, os princípios e os objetivos que 

amparam a criação da EBC se adequam ao que é estabelecido pela Constituição 

Brasileira. No entanto, com apenas oito anos de existência, os rumos da EBC ainda são 

incertos, e permanece o desafio de as emissoras públicas serem incorporadas ao 

cotidiano, às rotinas e ao gosto dos e das cidadãos, em um ambiente em que a força da 

TV comercial ainda é muito grande.  

  Promulgada há mais de quatro anos, a Lei 12485/11, que determina a 

obrigatoriedade de cotas de conteúdo nacional e independente na programação de todos 

os pacotes oferecidos pelas operadoras de televisão por assinatura, representa um 

avanço importante na luta por mais diversidade e pluralidade nos meios. No entanto, 

ainda que o consumo da TV por Assinatura tenha experimentado um franco crescimento 

nos últimos anos (segundo o Ministério das Comunicações, até maio de 2015 havia 

mais de 18 milhões de assinantes no país), a TV aberta ainda é predominante nas casas 

brasileiras, e a radiodifusão comercial aberta segue sem nenhuma regulação em termos 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-reinvencao-da-tv-digital-no-brasil-4423.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-reinvencao-da-tv-digital-no-brasil-4423.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/empresas-podem-boicotar-tv-digital-interativa-do-brasil-6835.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/empresas-podem-boicotar-tv-digital-interativa-do-brasil-6835.html
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD02ABR1991.pdf#page=41


de conteúdo e pouco atenta à necessidade de diversificar sua grade de programação: em 

2009, por exemplo, o Coletivo Brasil de Comunicação Social (Intervozes) divulgou o 

estudo “Produção Regional na TV aberta brasileira”. A partir da análise de 58 emissoras 

em 11 capitais das cinco regiões brasileiras, a pesquisa constatou que apenas 10,83% do 

tempo veiculado é ocupado com conteúdos de origem local.  
 Em relação à TV Digital, atualmente, já existem no país aproximadamente 15 

milhões de aparelhos de TV vendidos com suporte Ginga, no entanto essa possibilidade 

não é explorada pelas empresas de radiodifusão. Mesmo quando alguma aplicação 

interativa é transmitida, somente os sinais de algumas capitais a veiculam. Além disso, 

entidades que atuam em favor do direito à comunicação no país têm alertado para o 

lobby das empresas de radiodifusão, de telecomunicações e de receptores do sinal da 

TV digital junto ao Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e 

Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), de maneira a derrubar o suporte à 

interatividade plena no conversor. É que um dos requisitivos para a interatividade plena, 

fator que possibilita o acesso da população a novos serviços e conteúdos, é o acesso à 

internet, o que representantes da indústria dizem não ser factícveis. Assim, ainda que 

previstas por decretos presidenciais, as diretrizes do sistema digital estão em 

permanente disputa no âmbito do GIRED.  
No plano da Cultura, o Plano Nacional de Cultura, de 2012, também expressa a 

preocupação pela necessidade de promover a diversidade nos meios de comunicação. 

Nos últimos anos, diferentes editais de alcance nacional lançados pelo MinC têm 

incentivado e/ou premiado iniciativas de comunicação livre, alternativa, comunitária em 

interface com a cultura, por parte de grupos, coletivos e movimentos. Exemplos são o 

Comunica Diversidade, o Cultura em Redes e o Pontos de Mídia Livre. No entanto, 

mais que o fomento à produção, permanece o desafio de garantir a circulação desses 

conteúdos e a ampliação de seu alcance, de maneira a legitimar esses conteúdos.   
 
 

 
 

• ¿Cómo se garantiza en su país el derecho de la sociedad a saber quién 

controla los medios a través de los cuáles se informa y participa de la esfera 

pública? 
 

a)¿Existe legislación y prácticas concretas para garantizar la transparencia y el 

acceso a la información sobre la propiedad y control de medios de 

comunicación? 
   
 A legislação para acesso à informação pública no Brasil é bastante avançada. Mas 

há que se considerar a distância entre o marco constitucional e a construção 

efetiva de uma cultura da transparência. Isso  vale para a discussão em torno do 

acesso à informação pública em geral e, em especial, em torno do setor das 

políticas de comunicação, onde a fragilidade da legislação abre espaço para 

ingerências políticas. 
  

No Brasil, o direito à informação é matéria constitucional. Está previsto no artigo 

5º., inciso XXXIII, da Constituição Federal, que determina: “todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 



da sociedade e do Estado”. O inciso LXXII do mesmo artigo prevê o recurso do 

habeas data. Mais a frente, o artigo 37 destaca a publicidade como um dos 

princípios da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Neste mesmo artigo, 

o inciso II do § 3º. define que “a lei disciplinará as formas de participação do 

usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente: II) 

o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observando o disposto no artigo 5º., X e XXXIII”. O artigo 216, que 

trata de definições sobre patrimônio cultural brasileiro, estipula, no § 2º.: 

“Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitam”. 
  

No entanto, a construção legal para o efetivo exercício do direito à informação é 

recente. A Lei de Acesso à Informação (12.527/11) só foi sancionada em 

novembro de 2011. Até então, o que prevalecia era um conjunto de normas 

esparsas, sendo que a maioria da leis de informação versavam sobre sigilo dos 

documentos públicos. Com o novo texto legal, revogam-se os dispositivos que 

permitiam prazos amplos de restrição de acesso a documentos sigilosos. Há, 

então, um dispositivo legal que determina transparência e acesso a toda 

informação pública, o que inclui informações sobre a propriedade e controle de 

meios de comunicação. 
  

Pela lei, todos os entes públicos (da União, dos Estados e Distrito Federal e 

Municípios) são obrigados a publicar na internet um conjunto mínimo de 

informações (registros de todos os repasses ou transferências de recursos 

financeiros; registros das despesas; informações de licitações, inclusive editais e 

resultados; todos os contratos celebrados; dados gerais para o acompanhamento 

de programas; ações, projetos e obras de órgãos e entidades; respostas a 

perguntas mais frequentes da sociedade). 
 
 
 

b) ¿Existen normas que obliguen a los medios a publicar y hacer conocer al 

público quién o quiénes son propietarios, titulares y/o controlan las empresas 

detrás de los medios? 
 
 
c) ¿Los organismos estatales que regulan el sistema de medios publican y 

actualizan la información sobre titularidad, control, asignación y transferencias 

de medios de comunicación? 
 

O Ministério das Comunicações publica, em sua página da Internet, dados do 

setor de radiodifusão, incluindo uma planilha com dados numéricos de emissoras 

em todo o país e a lista de sócios e diretores[1]. No momento desta pesquisa 

(acesso em 09/08/2015), a última atualização do recurso, criado em 17 de 

setembro de 2014, foi feita em 30 de outubro de 2014. 
A lista de transferência não é disponibilizada de maneira proativa. 
  



Falta também um sistema que disponibilize essa informação de maneira mais 

amigável. Os dados, por si, não permitem identificar a concentração dos meios 

de comunicação. Não identifica as redes. 
  

Há que se registrar, ainda, a realização de operações de sublocação de 

programação – parcial ou integral – que, apesar de configurar como alienação de 

concessão pública, não são punidos ou impedidos, por conta de omissões legais 

do Código Brasileiro de Telecomunicações. Assim, há um problema de 

transferências ilegais de concessão que não são identificadas ou registradas pelos 

órgãos reguladores. Em tese, pela legislação, essa transferência só poderia 

ocorrer com autorização do Ministério das Comunicações, mas o acesso a essas 

informações é precário. 
  

Na página do Ministério das Comunicações, a aba destinada ao acesso de 

documentos dos Planos Anuais de Fiscalização encontra-se defasada. Só estão 

disponíveis os planos de 2013 e 2014 e a última atualização data de 5 de 

setembro de 2013 (acesso em 9 de agosto de 2015)[2]. 
Para saber das sanções aplicadas, os dados não estão sistematizados – apenas 

registradas, com referências legais – sem descrição do objeto da infração. E na 

página da internet, a única planilha disponibilizada com informações das 

sanções aplicadas é referente às ações publicadas em 2014. 
 

 

 

[1] http://www.mc.gov.br/dados-do-setora 
[2] http://www.mc.gov.br/fiscalizacao/planos-anuais-de-fiscalizacao 
 

d) ¿Los dirigentes que ocupan cargos políticos electivos pueden ser titulares de 

medios de comunicación en su país o tienen alguna limitación? 
 

O artigo 54 da Constituição Federal diz que os deputados e senadores não 

podem, desde a expedição do diploma: “a) firmar ou manter contrato com 

pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 

economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 

contrato obedecer a cláusulas uniformes”. E, desde a posse, não podem:  “a)  

ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada”. Sendo assim, considerando que os canais de Rádio e TV 

são concessões públicas, deputados e senadores são impedidos 

constitucionalmente de serem titulares de empresas rádio e televisão. As 

constituições estaduais também incluem as mesmas limitações. 
  

No entanto, um levantamento realizado pela ONG Transparência Brasil em 

2011 aponta que 21% dos senadores e 10% dos deputados federais são 

concessionários de Rádio e TV[1]. Essa contabilidade não inclui os que têm 

empresas em nome de familiares ou de laranjas. É conhecida a força histórica 

da chamada “bancada da mídia” no Congresso Nacional, conformando um 

esquema que ficou conhecido como “coronelismo eletrônico”, por reproduzir e 

sustentar esquemas de poder político em diversas regiões do país. Só para citar 

alguns exemplos, a família Sarney (família do ex- presidente da república e ex-

http://www.mc.gov.br/dados-do-setora
http://www.mc.gov.br/fiscalizacao/planos-anuais-de-fiscalizacao


senador José Sarney, ex-presidente do Senado), os senadores Fernando Collor, 

Agripino Maia e Edson Lobão Filho, entre tantos outros parlamentares, 

controlam inúmeros canais em seus estados. 
  

O projeto “Donos da Mídia”[2] cruzou informações da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) entre os anos 1987 e 2008 e identificou que até 

2008, 271 políticos estavam ligados, direta ou indiretamente, em negócios com 

324 empresas de comunicação. O estudo aponta também o uso de concessões 

como moeda de barganha política. De acordo com esse levantamento, o 

governo José Sarney (1985-1990) foi o campeão de outorgas de rádio e TV: 

527 concessões e permissões de emissoras de rádio e TV e, a maior parte para 

parlamentares que, de acordo com a pesquisa, “posteriormente votaram pela 

aprovação do quinto ano de seu mandato”. 
  

Sem regulamentação desse artigo constitucional e diante da omissão no 

Código Brasileiro de Telecomunicações (que ainda regulamenta a política de 

concessões), esse problema segue sem solução e não se consegue impedir a 

renovação dessas concessões inconstitucionais. O ex-ministro Paulo Bernardo 

afirmou, quando dirigia a pasta das Comunicações, que “é mais fácil fazer o 

impeachment do presidente da República do que impedir a renovação de uma 

concessão de rádio ou TV”. 
  

Os movimentos que trabalham em defesa da democratização das comunicações 

no país reivindicam a regulamentação do artigo 54 e para que a proibição se 

estenda a familiares por meio da legislação específica do setor. 
 

 

 

[1] http://www.excelencias.org.br/@casa.php?bc=concessao&casa=0 

[2] http://donosdamidia.com.br/levantamento/politicos 
 

 

Por favor, detalle los organismos que regulan la transparencia del sistema de medios 

de comunicación, sus competencias y funciones en la materia, indicando la normativa 

que le da origen y el enlace de acceso a la página web institucional 
 
 

• ¿Existe alguna disposición legal encaminada a reconocer e incluir 

efectivamente al sector de medios de carácter social-comunitario  en los 

distintos sistemas de medios? 
 

• Leyes que reconozcan al sector y establezcan reservas de espectro para incluir al 

sector comunitario. 
 

R: A legislação que atualmente trata das rádios comunitárias no Brasil é a Lei 9.612/98 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9612.htm), que instituiu o Serviço de 

Radiodifusão Comunitária - RadCom. Tal serviço é regulamentado pelo Decreto 

2.615/98 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2615.htm) A Lei 

anteriormente mencionada dispõe, em seu artigo 5º, que o Poder Concedente designaria 

um único e específico canal na faixa de freqüência do serviço de radiodifusão sonora em 

http://www.excelencias.org.br/@casa.php?bc=concessao&casa=0
http://donosdamidia.com.br/levantamento/politicos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9612.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2615.htm


frequência modulada para utilização do RadCom. Todavia, em caso de impossibilidades 

técnicas, outra frequência pode ser designada, pela ANATEL, para determinadas 

regiões. O canal determinado para as rádios comunitárias da cidade de Belo Horizonte - 

MG é a frequência 87,9 FM.  

Essa legislação vem sofrendo múltiplas críticas das associações de rádios comunitárias, 

devido a certas restrições impostas pela lei, como a limitadíssima área de cobertura 

permitida (raio de até 1km), a potência irradiada (máximo de 25 watts) e a dificuldade 

de meios para a viabilização econômica das rádios comunitárias, dadas as limitações de 

patrocínio e apoio cultural existentes. 

Quanto aos canais de TV de caráter comunitário, existe a reserva legal definida na Lei 

12.485/11 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12485.htm), que define em seu artigo 32 que as operadoras de TV a 

cabo devem reservar um canal universitário, um canal educativo-cultural e um 

comunitário (esta de utilização livre por entidades não governamentais e sem fins 

lucrativos) em seu serviço básico, de utilização gratuita para todos os seus assinantes. 

Também existem disposições relacionadas à emissoras comunitárias e públicas a partir 

do processo de digitalização da TV no Brasil, como o chamado ‘’Canal da Cidadania’’, 

estabelecido pelo Decreto 5.820/06, que teve suas diretrizes definidas pela portaria nº 

189/10 do Ministério das Comunicações (Minicom) e regulamentado posteriormente 

pela portaria nº 489/12 do mesmo Ministério. Trata-se da exploração de um canal 

"multiplexado", com quatro faixas de programação (Governo do Estado, Prefeitura 

Municipal e duas faixas para a sociedade civil). Entretanto, alterações posteriores 

comprometeram a viabilidade e o espaço de tais canais, dificultando o acesso das 

entidades da sociedade civil ao espaço na televisão, o que gerou diversas críticas de 

ONGs e outros grupos (http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/canal-da-

cidadania-democratizacao-da-televisao-ou-mais-uma-miragem-da-tv-digital-421.html)  
 
 
 

• Concursos y/o procesos de asignación de frecuencias y/o licencias dirigidas 

especialmente al sector comunitario. 
 

R: A utilização do canal do Serviço de Radiodifusão Comunitária depende de 

autorização, que é expedida pelo Ministério das Comunicações, ligado à Presidência da 

República (art. 9º, II, Decreto 2.615/98).  
São competentes para participar do RadCom fundações e associações comunitárias, sem 

fins lucrativos, legalmente instituídas e devidamente registradas, sediadas na área da 

comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço, e cujos dirigentes sejam 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos (art. 11). As interessadas 

precisam enviar requerimento ao Ministério das Comunicações demonstrando seu 

interesse, indicando a área onde pretendem prestar o Serviço e solicitando a designação 

de canal para a respectiva prestação. Havendo possibilidade técnica, o Ministério das 

Comunicações publicará comunicado de habilitação para inscrição das entidades 

interessadas, estabelecendo prazo para que o façam, informando o valor e as condições 

de pagamento da taxas devidas. Tais organizações devem, então, apresentar ao M. das 

Comunicações os documentos relacionados nos incisos do art. 14 do Dec. 2.615/98, 

bem como outros definidos em norma complementar. Ocorrendo a autorização a uma 

entidade, esta terá o prazo de três anos, podendo ser prorrogada por igual período. 
As condições necessárias para a instalação das emissoras, bem como as de execução do 

serviço de rádios comunitárias estão especificadas em normas complementares e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/canal-da-cidadania-democratizacao-da-televisao-ou-mais-uma-miragem-da-tv-digital-421.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/canal-da-cidadania-democratizacao-da-televisao-ou-mais-uma-miragem-da-tv-digital-421.html


portarias internas do M. das Comunicações, como a Norma 01/2011 

(http://www.mc.gov.br/legislacao/por-tipo/normas/norma-n-01-de-2011) . 
 

Diversas entidades e associações de rádios comunitárias realizam frequentes e pesadas 

críticas aos processos de regularização e autorização de funcionamento às rádios 

comunitárias. Os problemas mais frequentemente relatados são a demora na análise e 

aprovação dos pedidos - que em muitos casos chegam a durar vários anos - bem como a 

obscuridade dos critérios utilizados pelo Minicom para a concessão ou não da 

autorização. 
 

• Políticas públicas de promoción específica del sector comunitario. 
 

R: Recentemente, foi lançado pelo Ministério das Comunicações um novo Plano 

Nacional de Outorgas, que busca a desburocratização do processo de autorização para a 

utilização do RadCom. No plano estão contempladas 699 cidades do Brasil, 

selecionadas a partir da identificação de demanda reprimida em tais localidades. XXX 

cidades também foram contempladas no que diz respeito às TVs comunitárias. Entre as 

mudanças anunciadas está a previsão de redução do número de documentos que 

obrigatoriamente devem ser apresentados pelas entidades: de inacreditáveis 33 

documentos distintos para 10. (http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-

noticias/radio-e-tv/36178-minicom-lanca-plano-nacional-de-outorgas-para-emissoras-

educativas-e-comunitarias) 
 

Todavia, em que pese a iniciativa acima mencionada, a intensidade e o volume das 

políticas públicas para promoção da radiodifusão comunitária é muito deficiente. A 

permanente alta burocratização do processo, bem como a falta de transparência das 

decisões e da morosidade na análise dos pedidos, bem como na atualização da 

legislação por parte do Minicom, responsável pela concessão das autorizações, 

dificultam fortemente o desenvolvimento das rádios comunitárias no Brasil. É evidente 

a insuficiência de políticas públicas no setor. 
 

¿Podría enviar información respecto de dichas políticas y su aplicación? 
 

• ¿Existe alguna disposición legal encaminada a promover e incluir 

efectivamente al sector de medios de carácter público  en los distintos 

sistemas de medios? 
 

a) Leyes que regulen al sector de medios públicos, en especial sobre su gobernanza. 
b) Mecanismos de designación de autoridades y de participación del público en ese 

proceso. 
c) Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión de medios 

públicos. 
 

• LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.  Estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 

dá outras providências. 

 

• LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 Estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 

dá outras providências. 

http://www.mc.gov.br/legislacao/por-tipo/normas/norma-n-01-de-2011
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/radio-e-tv/36178-minicom-lanca-plano-nacional-de-outorgas-para-emissoras-educativas-e-comunitarias
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/radio-e-tv/36178-minicom-lanca-plano-nacional-de-outorgas-para-emissoras-educativas-e-comunitarias
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/radio-e-tv/36178-minicom-lanca-plano-nacional-de-outorgas-para-emissoras-educativas-e-comunitarias
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20131-2009?OpenDocument


 

• Políticas públicas de promoción específica del sector de medios de carácter 

público. 
 

¿Podría enviar información respecto de dichas políticas y su aplicación? 
 

• ¿Existe jurisprudencia de los Tribunales de su país o decisiones de 

organismos administrativos, en materia de concentración y diversidad de 

los medios de comunicación? 
 

• En el orden constitucional 

 

• ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 3944/DF: A consignação de novo 

canal de radiofrequência para televisão digital  às concessionárias  autorizadas 

que já detinham canal para transmissão de sinais analógicos.  
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 7º A 10 DO 

DECRETO 5.820, DE 29 DE JUNHO DE 2006, EXPEDIDO PELO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA. ADOÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL 

(SBTVD). CONSIGNAÇÃO DE MAIS UM CANAL DE RADIOFREQÜÊNCIA ÀS 

CONCESSIONÁRIAS E "AUTORIZADAS" DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, SEM APRECIAÇÃO DO CONGRESSO 

NACIONAL. DIFERENÇA ENTRE AUTORIZAÇÃO DE USO DO ESPECTRO DE 

RADIOFREQÜÊNCIAS E CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO § 

5º DO ART. 220 E AO ART. 223, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As 

normas impugnadas por esta ação direta de inconstitucionalidade são apenas as 

veiculadas pelos arts. 7º a 10 do Decreto federal 5.820/2006. Embora sustentadas na 

petição inicial, não se conhece de teses jurídicas que não tenham pertinência com os 

dispositivos impugnados, a saber: a) a de que um "memorando de entendimento", 

assinado pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil e pelo Chanceler do Japão, 

não passara pelo controle do Congresso Nacional; b) a de que deixou de ser publicado o 

relatório do Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital, referido 

pelo inciso VIII do art. 3º do Decreto 4.901/2003, caracterizando omissão 

imprestabilizadora da escolha feita pelo Poder Executivo quanto ao modelo japonês de 

televisão digital (ISDB). 2. O Decreto 5.820/2006, pelo menos quanto aos dispositivos 

objeto da ação direta, ostenta um coeficiente de generalidade, abstração e 

impessoalidade que afasta a alegação de se cuidar de ato de efeito concreto. Até porque 

"a determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com a sua 

individualização, que, esta sim, poderia convertê-lo em ato de efeitos concretos, embora 

plúrimos" (ADI 2.137-MC, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). Precedentes. 

3. Consignação de canal de radiofreqüência (ou autorização de uso de espectro de 

radiofrequência) não se confunde com concessão ou autorização do serviço público de 

radiodifusão de sons e imagens. A primeira (consignação), regulada pela Lei 9.472/97, é 

acessória da segunda (concessão ou permissão). 4. A norma inscrita no art. 7º do 

Decreto 5.820/2006 (e também nos arts. 8º a 10) cuida de autorização de uso do 

espectro de radiofreqüências, e não de outorga de concessão do serviço público de 

radiodifusão de sons e imagens. O que se deu, na verdade, foi o seguinte: diante da 

evolução tecnológica, e para a instituição no país da tecnologia digital de transmissão de 

sons e imagens, sem interrupção da transmissão de sinais analógicos, fez-se 



imprescindível a consignação temporária de mais um canal às atuais concessionárias do 

serviço de radiodifusão de sons e imagens. Isso para que veiculassem, simultaneamente, 

a mesma programação nas tecnologias analógica e digital. Tratou-se de um ato do 

Presidente da República com o objetivo de manter um serviço público adequado, tanto 

no que se refere à sua atualidade quanto no tocante à sua continuidade. Ato por isso 

mesmo serviente do princípio constitucional da eficiência no âmbito da Administração 

Pública. 5. A televisão digital, comparativamente com a TV analógica, não consiste em 

novo serviço público. Cuida-se da mesma transmissão de sons e imagens por meio de 

ondas radioelétricas. Transmissão que passa a ser digitalizada e a comportar avanços 

tecnológicos, mas sem perda de identidade jurídica. 6. Os dispositivos impugnados na 

ação direta não autorizam, explícita ou implicitamente, o uso de canais complementares 

ou adicionais para a prática da multiprogramação, pois objetivam, em verdade, "permitir 

a transição para a tecnologia digital sem interrupção da transmissão de sinais 

analógicos" (caput do art. 7º do Decreto 5.820/2006). Providência corroborada pelo item 

10.3 da Portaria 24, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministro das Comunicações. 

Ademais, a multiprogramação só é tecnicamente viável, dentro da faixa de 6 Mhz do 

espectro de radiofreqüências, quando a transmissão ocorrer na definição padrão de 

áudio e vídeo (SD - Standard Definition). Para a transmissão de sons e imagens em alta 

definição (HD - High Definition), necessária se faz a utilização de quase toda a 

mencionada faixa de 6 Mhz. O que significa dizer que a consignação do canal "inteiro" 

de 6 Mhz é imprescindível para a adequada transição tecnológica. 7. O Decreto 

5.820/2006 não outorga, não modifica, nem renova concessão, permissão ou autorização 

de serviço de radiodifusão de sons e imagens. Tampouco prorroga qualquer prazo. 

Inexistência de violação ao art. 223 da Constituição Federal. Também não há ofensa ao 

§ 5º do art. 220 da Carta da República. Se monopólio ou oligopólio está a ocorrer, 

factualmente, nos meios de comunicação brasileiros, não é por conta do decreto ora 

impugnado, cuja declaração de inconstitucionalidade seria inútil para afastar a suposta 

afronta ao Texto Magno. 8. Ação que se julga improcedente.  
  

(ADI 3944, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

05/08/2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010 PUBLIC 01-10-2010 EMENT VOL-02417-

01 PP-00024 RTJ VOL-00216- PP-00252 RT v. 100, n. 903, 2011, p. 106-123)  
Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614770 
 

• En otros órdenes jurisdiccionales 
 

• CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 101.440 - PR  

EMENTA 

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 

JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. USO DE FREQUÊNCIA AUTORIZADA POR 

TERCEIRO. CLANDESTINIDADE NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE 

CRIME CONTRA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O 

JUÍZO ESTADUAL, ORA SUSCITANTE. 1. A transmissão realizada em frequência 

conhecida e por meio de equipamentos de retransmissão licenciados afasta a idéia de 

clandestinidade e eventual ofensa ao Sistema de Telecomunicações. 2. Verificando-se, 

no caso sub judice, que a investigação instaurada busca averiguar o uso de frequência 

autorizada por terceiro, fato que se enquadraria, em tese, no art. 155, § 3o. do CPB, é de 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614770


se reconhecer a competência da Justiça Estadual. 3. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo de Direito da Vara Criminal Execuções Penais e Tribunal do Júri de 

Fazenda Rio Grande/PR, ora suscitante, em conformidade com o parecer ministerial. 
Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen

cial=8275605&num_registro=200802660053&data=20100406&tipo=5&formato=PDF 
 
 

• Decisiones de organismos administrativos (defensa de la competencia, etcétera) 
 

• TCU (Tribunal de Contas da União) Processo: 016.961/2005-7 

Licitação para o direito de exploração de satélite brasileiro para transporte de sinais de 

telecomunicações. 

Disponível em: https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight 
 
 

Detállelas, por favor, adjuntando las decisiones o indicando su enlace de acceso. 

• ¿Su país ha realizado o dispone de informes o investigaciones en materia de 

concentración, diversidad, o competencia en el sector de los medios de 

comunicación? 
A atualização de dados sobre a situação do mercado e da propriedade no setor da 

comunicação no país é feita principalmente por movimentos organizados da 

sociedade civil diretamente relacionados ao debate sobre democratização das 

comunicações no país e em trabalhos acadêmicos. 

Historicamente, a política de comunicação do Brasil vem se pautando por 

omissão na organização e sistematização das informações. É um setor no qual a 

produção de indicadores ainda é muito precária.  
 

En particular: 

• Estudios e informes oficiales (gobierno u organismos reguladores o sectoriales) 

A União dispõe de um órgão de pesquisa de grande envergadura, o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Trata-se de “uma fundação pública federal 

vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 

Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações 

governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e 

programas de desenvolvimento brasileiros. Os trabalhos do Ipea são 

disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras e regulares publicações 

eletrônicas e impressas, eventos e via programa semanal de TV em canal 

fechado”. Sua missão, segundo está registrado em sua página na Internet, é 

“Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro por 

meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado 

nas suas decisões estratégicas”. 

No entanto, só em 2010 o setor de Comunicações tornou-se objeto de 

investigação do Instituto, quando foi publicado o “Panorama da Comunicação e 

das Telecomunicações no Brasil”. Ainda assim, foi uma série de vida breve. Só 

houve edições de novos estudos da série em 2011, 2012 e 2013. Não há edição 

em 2014 e, até o momento desta pesquisa, na descrição dos editais de pesquisas, 

não há nenhuma chamada para pesquisadores com objeto da série. 
  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=8275605&num_registro=200802660053&data=20100406&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=8275605&num_registro=200802660053&data=20100406&tipo=5&formato=PDF
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight


A principal pesquisa realizada pela Secretaria da Presidência da República – 

publicadas em 2014 e 2015 – refere-se a pesquisa de Hábitos de Consumo de 

Mídia. 
  

Pode-se encontrar algumas informações sobre cobertura de TV e rádio no território 

brasileiro na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), elaborada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda assim, informações pontuais, no 

campo de investigação destinado a conhecer a cobertura de equipamentos culturais nos 

municípios brasileiros – como forma de identificar desigualdades de acesso aos bens 

culturais. A Munic de 2012 mapeou cobertura de de rádios e TVs comerciais, estatais e 

comunitários. Mas sobre a questão da concentração da propriedade não encontramos 

estudos e informes oficiais sistematizados. Na esfera governamental, a pesquisa e 

sistematização de informações relacionadas ao setor das comunicações não está 

formalmente e sistematicamente instituída.  
 

Estudo unesco : Indicadores de Desenvolvimento da Mídia: Marco para a avaliação do 

desenvolvimento dos meios de comunicação (2010) 
 

• Estudios e informes de Universidades 

Mapear estudos: Murilo César Ramos, Marcos Dantas, UnB (LappCom) - destacar o 

trabalho da UnB (?) 
 

• Estudios e informes del sector empresarial o la sociedad civil 
 

Intervozes (citar o projeto de documentário sobre regulamentação da mídia – 

financiado por sistema de crowdfunding) 

livro intervozes : sistemas publicos de comunicação no mundo : experiência de 

12 paises e o caso brasileiro (2008-2009) 
 

O Estudo “Donos da Midia” (http://www.donosdamidia.com.br/) é um 

mapeamento dos veiculos de comunicação, por grupos, redes, nome do dono e 

localização. Esse trabalho é fruto de um trabalho académico desde 2002, do 

Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (Epcom) que atualizou um 

trabalho de uma estudante em 1994, Célia Stadnik. 
 
OBservatorio do direito à comunicação 

 

• ¿Se disponen de datos actualizados de la situación del mercado y la propiedad 

en el sector de la comunicación en su país? 
 

Por favor, proporcione listado de dichos informes o investigaciones y en caso de 

disponerse de los mismos, adjúntelos a este cuestionario como anexos. 
 

Sería muy útil contar con información referida a 2013 y 2014, así como de su evolución 

a lo largo de los últimos años. 
 

• ¿Desea añadir alguna información o comentario adicional en relación con el 

objeto de este cuestionario?  
 

Gracias por su tiempo y colaboración. 
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjt4NaA6p_HAhWHGJAKHaMeA2U&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0016%2F001631%2F163102por.pdf&ei=IEnJVe3QJIexwASjvYyoBg&usg=AFQjCNHvjTBgNRNS67tjfK9AADBx2flsTQ&sig2=jN1AAHJS2Mp1UHGbRweUEw&bvm=bv.99804247,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjt4NaA6p_HAhWHGJAKHaMeA2U&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0016%2F001631%2F163102por.pdf&ei=IEnJVe3QJIexwASjvYyoBg&usg=AFQjCNHvjTBgNRNS67tjfK9AADBx2flsTQ&sig2=jN1AAHJS2Mp1UHGbRweUEw&bvm=bv.99804247,d.Y2I
http://www.intervozes.org.br/arquivos/interliv004spcmepb
http://www.intervozes.org.br/arquivos/interliv004spcmepb
http://www.donosdamidia.com.br/
http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?page_id=28623

