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DEMOCRATIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Geral 

 

1. Implementar as mais de 600 resoluções da CONFECOM, que não foram implementadas. 

 

2. Implementar os Conselhos de Comunicação, a começar pelo Federal. 

 

3. Criar a Regulamentação infraconstitucional do capítulo 5 da Constituição Federal. 

 

4. Estabelecer novo Marco Regulatório das Comunicações, não apenas que seja democrático mas que 

supere aquele de 1962, quando, por exemplo, não existia a concepção de rede, praticamente 

inexistiam satélites, não havia convergência de mídia, entre outros. 

 

5. Superar a compreensão de que liberdade de imprensa tem a ver com qualquer material produzido por 

órgão de mídia (como entretenimento, ou programação "cultural"), deve ter a ver com a censura de 

produção e difusão de informação. 

 

 

Internet 

 

6. Garantir a implementação do Marco Civil da Internet; regulamentado a neutralidade da rede. 

 

7. Implementar o Plano Nacional de Banda Larga, garantindo efetivo e real acesso à Internet em todos 

os cantos do país. 

 

 

Regulação econômica 

 

8. Estabelecer a Regulação econômica para, por exemplo, diminuir a quantidade de propriedades 

cruzadas. 

 

9. Limitar a alocação de recursos públicos (por meio da publicidade e outros) nos grandes 

conglomerados comerciais da comunicação, pois a concepção de mídia técnica se configura como 

um favorecimento econômico. Aumentar o investimento em órgãos hoje chamados de "comunicação 

alternativa". 

 

10. Estabelecer parâmetros objetivos para a relação entre Central e Afiliadas nas redes de 

Telecomunicações por entender que a homogeneidade da rede configura abuso de poder econômico. 



 

11. Estabelecer como crime de Direito Econômico o “Bônus de Veiculação”. 

 

12. Regulamentar a divulgação de IVC e demais índices para impedir a manipulação, sobretudo de 

publicidade, por parte dos principais conglomerados. 

 

Jornalismo 

 

13. Criar instrumentos para inibir punição por parte das empresas para jornalistas que manifestem suas 

opiniões mesmo fora do jornal. 

 

14. Criar mecanismos que impeçam a perseguição e fechamento de Rádios Comunitárias. 

 

 

15. Criar órgão que possa rapidamente responder a “Assassinatos de Reputação”, inibindo a ação dos 

grupos oligopólios. 

 

 

Comunicação pública 

 

16. Fortalecer a Comunicação Pública por meio de investimento real, estabelecimento de redes, melhora 

(competitividade) em relação ao conteúdo. 

 

17. A partir do Marco da TV Digital, implementar no país: Canal do Governo Federal, Canal da 

Educação, Canal da Cultura e principalmente o Canal da Cidadania, que pode estar presente em 

todos os municípios brasileiros, inclusive com produção de conteúdo por parte da sociedade civil. 

 

18. Criar instrumentos de comunicação e formação para as comunidades, a fim de capacitar as pessoas a 

registrar e divulgar as violações. (possivelmente a partir de centros públicos).  

 

19. Garantir rede Wi-fi nas favelas e demais espaços urbanos para que as violações possam ser 

denunciadas. 

 

 

  



DIREITO À MANIFESTAÇÃO 

 

Ação Policial 

 

20. Responsabilizar agentes públicos estatais por abusos cometidos a partir da criação de órgão 

independentes e autônomos de fiscalização e monitoramento da segurança pública. 

 

21. Estabelecer controle externo da atividade policial por Órgão Ministerial, publicando na internet seus 

relatórios. 

 

22. Regulamentar ação policial para impedir a detenção de pessoas apenas por andar com máquinas 

fotográficas nas áreas de favelas. 

 

23. Garantir, por meio de normativa oficial, que qualquer cidadão possa captar imagens e som das ações 

policias, estando sujeito à punição o agente que descumprir a orientação. 

 

24. Proibir o uso de armamento letal no acompanhamento de manifestações ou grandes aglomerações. 

 

25. Estabelecer que o uso de qualquer armamento menos letal (como bombas de gás e efeito moral, 

spray de pimenta e similares) só possa ocorrer a partir de orientação expressa do comandante da 

operação, sendo impedida sua utilização em pessoas confinadas, ou sem possibilidade de dispersão. 

Nesse sentido estabelecer o diálogo como ferramenta prioritária e a utilização de qualquer 

armamento como última estratégia. 

 

26. Estabelecer política de indicação, por parte do Secretário de Segurança Pública, de negociador 

responsável por coordenação e supervisão do operativo policial durante as manifestações. 

 

27. Estabelecer que todo material audiovisual captado pela polícia durante abordagens policiais em 

manifestações seja disponibilizado integralmente para consulta de indivíduos e/ou organizações da 

sociedade civil. 

 

28. Obrigar todos os agentes policiais a estar identificados nominalmente, de forma visível e clara. Caso 

contrário, estabelecer responsabilização, em caso de generalidade na condição de não-identificação, 

responsabilizar o comandante da operação. Caso o problema não possa ser resolvido de imediato, 

estabelecer responsabilização por negligência 

 

29. Formar os Policiais com atuação ostensiva, repressiva e, urgentemente, em manifestações e 

aglomerações de acordo com a normativa da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

preparando-os pra agir no sentido de garantir a realização das manifestações. 

 

30. Estabelecer que em eventualidade extrema de detenção os cidadãos que estejam na manifestação 

sejam levados para delegacia mais próxima do local da ocorrência. Bem como que sejam garantidos 

presença de advogado ou defensor público em todos os atos policiais como revistas e oitivas. 

 

31. Abolir definitivamente a prática de “Prisão para averiguação”. 

 

 

Legislação 

 

32. Revogar Código Penal Militar, e Código de Processo Penal Militar, pois distingue os cidadãos 

brasileiros. 

 

33. Arquivar o projeto de lei 728/2011 do Senado, que cria crimes para os mega-eventos. 

 

34. Arquivar o projeto de lei 499/2013 que tipifica o terrorismo. 



 

35. Revogar a Portaria Normativa do Ministério da Defesa que dispõe sobre a Operação de Garantia de 

Lei e Ordem. 

 

36. Impedir a recepção da Lei de Segurança Nacional pelo judiciário. 

 

37. Impedir a aplicação da Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013) para manifestantes e 

movimentos sociais. 

 

38. Estabelecer a não aceitação de depoimento policial como único meio probatório necessário a 

condenação criminal; 

 

39. Fim do Crime de Desacato (art 331 do Código Penal). Para citar números, desde a ocupação da Maré 

pelo Exército, 82 pessoas foram presas por este crime e respondem na Justiça Militar. 

 

40. Vedar a imposição de condições ou limite de tempo e lugar às reuniões e manifestações públicas, 

exceto as já previstas na Constituição 

 

41. Garantir, por normativa oficial, a presença do Corpo de Bombeiros, dos serviços de atendimento de 

emergência, na área de saúde e de defensores públicos designados para acompanhar as manifestações 

populares. 

 

42. Obrigar a divulgação, com base na Lei de Acesso à Informação, de dados sobre o quantitativo do 

operativo presente nas manifestações  

 

 

 


