
esde a promulgação da Constituição 
de 1988, que demarca em definitivo 
a suplantação do regime militar e a 

instituição de um novo conjunto de princípios 
e valores legais que norteiam a refundação da 
democracia brasileira, nosso país vem galgan
do, passo a passo e sucessivamente, o amadu
recimento de suas instituições. Nesse recente 
processo de pouco mais de duas décadas, não 
raro identificamos momentos em que a "velha 
ordem", por assim dizer, anacronicamente, se 
manifesta. Mas é indubitável que tais obstácu
los não constituíram empecilhos à consolidação 
de nossa democracia. Aliás, diga-se, é o que se 
espera do desenvolvimento dos processos his
tóricos, em que o ciclo em derrocada já embute 
as forças irrefreáveis da ordem vindoura, que, 
por sua vez, não extingue de imediato todos os 
sustentáculos da etapa anterior. 

Nesse sentido, a auspiciosa e inescapável 
conclusão é que, nos dias de hoje, a democracia 
brasileira se apresenta significativamente mais 
vivaz, robusta e dinâmica do que há 25 anos. 
Recentemente, no governo do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, esse processo se acentuou, 
com a adoção de medidas e a aprovação de ar
cabouços legais capazes de transformar nosso 
país a ponto de ter início, de fato, a experimen
tação do nosso tão prometido novo patamar 
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de desenvolvimento socioeconômico. O Brasil 
projetou-se internamente e para o mundo como 
uma nação atraente porque se tornou bem-su-
cedida no enfrentamento de graves problemas 
sociais, como a fome, a miséria, o desempre
go e a estagnação do crescimento econômico, 
descortinando um novo conjunto de desafios 
igualmente importantes, mas inicialmente me
nos urgentes há uma década. Foram as políti
cas desse período Lula que nos possibilitaram 
avançar no caminho do incremento de nossa 
democracia, valorizando-a. 

Interesses que alimentam quimeras 

despeito desse avanço democrático, difun
de-se, com frequência, a nebulosa tese de 

existência de riscos à liberdade de imprensa e, 
por conseguinte, à democracia. O argumento a 
que se apegam é o da intenção do governo de 
regulamentar o setor de comunicações1, carente 

1. É sabido que foram interrompidas com a mor
te do ministro Sérgio Motta, em 1998, as discussões 
no âmbito do Ministério das Comunicações acerca de 
uma Lei de Comunicação Eletrônica de Massa, que 
teria como objetivo restringir o monopólio e regular e 
determinar novas regras de propriedade no setor, além 
de influir nas programações de rádios e T V S . Como 
ministro, Motta deu sinais claros de que queria outro 
cenário para a televisão brasileira, após a criação da 
Anatei que enfraqueceu o Ministério das Comunica
ções, ao limitar sua área de atuação. Alguns temas con
siderados intocáveis integravam a pauta da minuta da 



de tal iniciativa desde que o Supremo Tribunal 
Federal derrogou a antiga Lei de Imprensa, as
sinada pela Junta Militar que governou o País 
em 1969, e, especialmente, a partir da nova Carta 
Constitucional que orienta o Poder Legislativo 
a aprovar leis federais para o setor. Não por aca
so, os que alimentam tais suspeitas de temores 
antidemocráticos são justamente muitos daque
les que, por vias diversas e obtusas, apoiaram e 
colaboraram com o regime militar - este, sim, 
por ilegítimo e ditador, supressor da democra
cia e de todas as liberdades individuais, inclusi
ve a de imprensa. Sob um prisma mais amplo, 
fazem-no porque, com o avanço da caminhada 
democrática no Brasil, em que, progressivamen
te, os direitos e o exercício da cidadania deixam 
de apenas adornar o rol de avanços das leis e 
passam a se tornar realidades cotidianas, enter
ram-se os últimos estertores da "velha ordem"; 
sob o olhar específico do setor de comunicações, 
buscam manter intocados seus quinhões preser
vados há décadas e que se encontram ameaçados 
pelo avanço da "nova ordem" democrática. Não 
pretendem, em suma, ver sucumbir suas derra
deiras expectativas de dominação sobre os ru
mos políticos e econômicos da nação. 

O propósito dos avanços democráticos - ex
perimentados especialmente na última década 
de inclusão de grandes massas de outrora mi
seráveis no acesso a bens e direitos básicos a 
uma vida minimamente digna, o que é, inclu-

Lei de Comunicação Eletrônica de Massa: propriedade 
cruzada de meios; limites à propriedade baseados em 
audiência; regulamentação da relação entre cabeça de 
rede e afiliadas; regionalização; produção independente 
de conteúdo; convergência de mídia; universalização 
dos serviços; e movimentos para a criação de uma TV 
Pública (TV Institucional). Com a morte de Motta, seu 
sucessor, Luiz Carlos Mendonça de Barros, mudou o 
foco do Ministério, voltando-o para a privatização da 
Telebrás e abandonando os esforços para aprovação do 
novo marco legal. Em nenhum momento no decorrer 
das discussões conduzidas por Sérgio Motta, falou-se 
de "censura", "entraves à liberdade de imprensa", ou 
"atentado ao direito de livre expressão". 

sive, determinado em nossa Constituição - é o 
de substituir os mecanismos que favorecem o 
controle e a dominação dos meios econômicos 
por instrumentos que estimulem a ampliação 
da participação social nos mais diferentes ramos 
da economia. Na medida em que essa substitui
ção se avizinha, aumentam os ataques dos antes 
detentores dos mecanismos de domínio con
tra os atores políticos - notadamente, no caso 
das comunicações, o governo federal - que se 
articulam para aprovar os novos instrumentos 
de funcionamento do setor. Ora, a razão última 
desses despautérios é a tentativa de desgastar e 
fustigar os objetivos de uma nova legislação ca
paz de oxigenar ramo tão estratégico para o País, 
alterações legais que devem sempre atender ao 
interesse de fortalecimento da democracia e à 
valorização dos princípios constitucionais. 

A SIP e o Brasil 

rimeiramente, fundamental se faz separar o 
que é divergência de opinião no bojo deste 

debate do que é interesse econômico e de do
minação, estes os verdadeiros combustíveis das 
irresponsáveis afirmações de risco à liberdade 
de imprensa. Sem tal distinção, não se faz um 
debate consistente sobre o tema, produzindo-se 
apenas alaridos infrutíferos. É o caso do com
portamento da SIP (Sociedade Interamericana 
de Imprensa), que recentemente encerrou sua 
66a Assembleia Geral em Mérida (México) com 
um documento contra as políticas do Brasil para 
o setor. O estopim dos ataques da SIP ao Brasil 
é a identificação de tentativas de monitoramen
to, controle e até censura aos meios de comu
nicação nacionais. Buscam igualar as propostas 
regulação do setor com imaginárias ameaças à 
liberdade de imprensa e de expressão, em ação 
apoiada por associações brasileiras. O interesse 
maior, contudo, é encobrir o monopólio das co
municações e satisfazer interesses econômicos e 
comerciais, não raro utilizados politicamente -
não nos esqueçamos de que a SIP, pelo silêncio e 
conivência, na prática, apoiou, em 2002, o golpe 



militar que depôs por dois dias o presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez. 

O PT e a imprensa 

artificio de criação de "mitos" e "assombra
ções" acaba por atentar contra o próprio 

desenvolvimento da democracia brasileira, na 
medida em que, além de obstruir a regulamenta
ção do setor de comunicações, atua no intuito de 
cristalizar ignomínias, como as que impingem ao 
Partido dos Trabalhadores um viés "autoritário" 
e "antiliberdade de imprensa". Cumpre ressaltar 
que o PT, como diversos outros atores políticos 
nacionais, tem destacado papel na história do 
Brasil de luta, formulação, debate, trabalho, exer
cício e estímulo à retomada, desenvolvimento e 
aprimoramento da democracia. Não é pouco di
zer que, sem o PT, a democracia no País não teria 
o grau de avanço que possui hoje. No governo, e 
fora dele, o partido deu mostras seguidas e sis
temáticas de apreço pelas instituições democrá
ticas e de respeito pela Constituição que ajudou 
a elaborar e aprovar. 

É, ademais, em benefício da Carta Consti
tucional que busca a regulamentação da mídia, 
cujos artigos 220,221 e 222 pedem a aprovação 
de lei federal desde 1988. Ambos integram o 
Capítulo v da Constituição (Da Comunica
ção Social), que estabelece, entre outros prin
cípios, que: 

A leitura de tais dispositivos constitucionais 
permite um único entendimento categórico: não 
se admite, sob qualquer hipótese, sequer obs
trução, quiçá censura, ao "pensamento, criação e 
expressão" de ideias ou à livre circulação de in
formações jornalísticas. A decorrência imediata 
desse entendimento é inevitável: independente
mente do conjunto legal que vier a ser aprovado 
no cumprimento da determinação constitucional 
de regulamentar o funcionamento da mídia, não 
pode haver ofensa à liberdade de pensamento, 
criação, expressão e difusão da informação. Por
tanto, não há que temer ou falar em riscos à ati
vidade jornalística e em ameaças à democracia 
quando a intenção é regular o setor de comuni
cações. Pelo contrário. O processo de formula
ção das novas leis federais sobre mídias - que 
acontecerá em conjunto com a sociedade e com 
seu apoio, porque se dará no fórum adequado, o 
Congresso Nacional - deve ter como resultado a 
ampliação dos princípios democráticos já expres
sos na Constituição de 1988. Notem que nossa 
Carta Magna determina, igualmente, que: 



Em suma, regulamentar o funcionamento 
dos meios de comunicação social brasileiros não 
pode ser considerado um atentado à liberdade 
de imprensa e/ou à democracia, porque antes 
se revela uma necessidade expressa, há muito, 
em nossa Constituição. Uma necessidade com 
dimensões evidentes nos âmbitos jurídicos, po
líticos, sociais, culturais e econômicos. Buscar 
um debate profundo - na sociedade, no Con
gresso, nas organizações sociais e nos veículos 
de comunicação - sobre uma nova lei de mí
dia é perseguir valiosos princípios democráti
cos em nosso país. A condição única, e sobre a 
qual há consenso, é que a nova legislação deve 
ter como somatória: dar maior segurança aos 
agentes econômicos, ampliar a competição, esti
mular processos de inovação e desenvolvimento 
tecnológico, garantir os direitos dos cidadãos 
quando ofendidos em sua honra, multiplicar os 
meios de oferta de informação, valorizar a pro
dução regional e promover o conhecimento via 
comunicação. 

Experiência internacional 

uperada a mixórdia acerca da importân
cia de regulamentação da mídia, afastando 

qualquer tentativa de aproximar esta crucial ini
ciativa das supostas intenções ocultas de reintro
duzir no País a abominável prática da censura, 
abre-se espaço para discutir de que forma avan
çaremos no caminho do novo marco legal. A 
observação de como procederam ao tratar do 
tema nações de tradição reconhecidamente de
mocrática constitui ato de prudência, sapiência 
e aprendizado. Países como França, Portugal, 
Reino Unido e EUA (pasmem os que advogam 
contra a regulamentação em nosso Brasil!), para 
ficar em apenas alguns exemplos, trabalharam 
suas legislações de comunicação social tendo 
em alto valor o estabelecimento de deveres e 
garantias de direitos2. Na desequilibrada rela-

2. O site Opera Mundi publicou em setembro de 
2010 interessante material sobre as legislações que re-

ção entre corporações de mídia e cidadãos, a 
preocupação tem sido a de assegurar os direitos 
de defesa perante a calúnia e a difamação que 
perpetuam a destruição de reputações e que em 
nada têm de exercício da liberdade de expressão 
- tratou-se de criar mecanismos em obediência 
ao que determina o inc. II do § 3o do art. 220 
de nossa Constituição 3. 

No Reino Unido, a liberdade de impren
sa está assegurada pela Lei de Direitos Hu
manos de 1998, que garante a livre expressão 
e protege fortemente qualquer pessoa em seu 
direito à privacidade e contra qualquer tipo de 
difamação por parte dos veículos de comuni
cação. A cultura jurídica britânica preserva for
temente a inviolabilidade judicial, ao contrário 
do que se pode imaginar com a profusão de 
tabloides de fofocas e noticiários acerca dos 
hábitos, passeios, opções, enfim, dos detalhes 
"bisbilhotados" da família real. Na Inglaterra, 
a privacidade é tida como um direito essencial. 
Qualquer pessoa, quando difamada, pode pro
cessar a imprensa com o intuito de obter repa
ração. Além disso, prevalece o sigilo em alto 
grau dos julgamentos, sendo vedada aos jor
nalistas a publicação de detalhes dos processos 
judiciais, bem como sobre provas de um crime. 
Os mecanismos de proteção contra a difamação 
e a inviolabilidade dos processos judiciais estão 
no mesmo patamar da garantia de liberdade de 
imprensa no país. 

No que concerne aos meios audiovisuais, 
vigora no Reino Unido o modelo de exploração 
público-estatal, cujo maior exemplo é a rede BBC 

guiam a atividade de imprensa e a mídia em seis países 
(França, Reino Unido, E U A , Itália, México e Portu
gal), contrastando com o teor e o tom do debate que 
ocorre no Brasil. O levantamento pode ser acessado 
pelo link http://operamundi.uol.com.br/materias_ver. 
php?idConteudo=6654 

3. No Brasil, se já houvesse regulamentação desse 
dispositivo constitucional à época, teríamos evitado a 
pusilânime campanha contra o casal proprietário da 
Escola Base. Até os dias de hoje não se têm notícias 
de reparações adequadas ao casal. 

http://operamundi.uol.com.br/materias_ver


inglesa, uma referência jornalística e sinônimo 
de respeitabilidade internacional. Trata-se de 
uma empresa pública independente e financia
da por uma licença de TV, paga pelos cidadãos 
ingleses. Ao todo, a BBC detém o controle de 14 
canais de televisão, cinco de emissoras de rádio 
nacionais, além de dezenas de rádios locais e 
serviços internacionais em 32 línguas - entre 
elas, o português da BBC Brasil. O predomínio 
na audiência pela BBC é compensado por po
líticas de forte incentivo ao pluralismo. Desde 
2005, o governo britânico concede licenças às 
rádios comunitárias com o intuito de valorizar 
a produção local, chegando a oferecer, inclusive, 
verbas para que sejam legalizadas. 

Reino Unido, EUA e França 

regulação das empresas de comunicação e 
imprensa no Reino Unido é realizada por 

dois importantes órgãos: o Offcom (Departa
mento de Comunicações, ou Office of Com
munications), criado em 2003, voltado à mídia 
de uma maneira geral; e a PCC (Comissão de 
Reclamações de Imprensa, ou Press Complaints 
Commission), uma agência reguladora de cará
ter independente, que tem o objetivo de receber 
as reclamações sobre a imprensa e encaminhá-
-las para as empresas envolvidas para obtenção de 
retratações negociadas entre as partes, evitando 
que se transformem em processos judiciais. 

Os EUA, costumeiramente chamados pela 
imprensa brasileira de "a maior democracia 
mundial", têm como princípio maior de sua 
atividade de imprensa a Primeira Emenda da 
Constituição americana, elaborada em 1787. 
Complementarmente, têm uma Lei de Comu
nicação de 1934, voltada principalmente para 
emissoras de rádio, e possuem também, há al
guns anos, uma legislação no mesmo sentido 
para a televisão e o setor audiovisual. Embora 
não exista uma lei única de imprensa, os EUA 
adotam várias regras em suas legislações - in
clusive nas estaduais, posto que os estados ame
ricanos guardam maior autonomia legislativa 

do que as unidades da Federação brasileira. Os 
jornais e, mais recentemente, a internet não têm 
regulação governamental. Todavia, invariavel
mente, quaisquer publicações de teor difama
tório ou calunioso geram processos por parte 
das vítimas, em ações que tramitam dentro de 
normas e leis vigentes no país. 

Prevalece o princípio de que o mercado e a 
opinião pública regulam o conteúdo das infor
mações, com um mínimo de interferência do go
verno. Mas um dos pilares da preservação desse 
funcionamento é a Justiça, que atua com grande 
rigor para proteger as eventuais vítimas daqueles 
que cometem os crimes de calúnia e difamação, 
com a aplicação de multas pesadas que incenti
vam os mecanismos internos de controle de con
teúdo e inibem comportamentos irresponsáveis 
por parte das empresas. As regras escritas sobre 
a comunicação nos EUA são voltadas, principal
mente, para a regulação dos canais de TV e das 
emissoras de rádio. O audiovisual é supervisio
nado pela FCC (Comissão Federal de Comunica
ções, ou Federal Communications Commission), 
por comissões parlamentares e por decisões da 
Suprema Corte. A FCC, instituída pela Lei de 
Comunicação de 1934, tem por prerrogativa mo
nitorar as leis de outorga e as concessões públi
cas, válidas por oito anos para emissoras de rádio 
e televisão. Finalmente, existem normas que re
gulam a exibição de cenas consideradas inapro
priadas a determinados horários e estabelecem 
a exigência de três horas semanais de programas 
educativos para as crianças. 

Berço da moderna democracia e inspiração 
para os regimes democráticos ocidentais, a Fran
ça tem uma das mais antigas leis de imprensa 
do mundo. Em vigor desde 29 de julho de 1881, 
a legislação francesa influenciou a de inúmeros 
países, como Espanha, Itália e Portugal. O nor
te do arcabouço legal francês é proteger tanto a 
liberdade de expressão, quanto o direito de pri
vacidade. Nesse sentido, tal qual o exemplo bri
tânico, pressupõe ações judiciais para reparação 
em caso de difamação. Há ampla garantia à livre 
circulação dos jornais - atualizada também à in-



ternet - mas o incitamento ao ódio, à violência 
e à discriminação são crimes passíveis de puni
ção com supressão da liberdade e multas severas. 
Em solo francês, nenhum grupo de mídia pode 
controlar mais de 30% da imprensa diária, o que 
abate no nascedouro qualquer tentativa de mo
nopólio no setor de comunicações. 

A França convive também, sem constran
gimentos ou preocupações, com uma agência 
reguladora independente: o CSA (Conselho 
Superior do Audiovisual). Trata-se de órgão 
competente para regulamentar toda a ativida
de das emissoras de rádio e televisão. Formado 
por nove representantes, cujas indicações são 
divididas proporcionalmente entre o governo, 
o Senado e a Câmara dos Deputados, o CSA 
francês escolhe os diretores dos canais públi
cos e é responsável pela outorga das licenças 
privadas. As concessões de rádio valem por cin
co anos, e as de televisão valem por dez anos. 
Cabe ao CSA suspender, encerrar ou negar os 
pedidos de concessão, além de aplicar multas 
e sanções. Criado para garantir a diversidade 
da cultura francesa, monitorar o cumprimento 
das funções educativas e proteger os direitos 
autorais, o CSA atua para garantir a pluralidade 
de opiniões e, consequentemente, a democra
cia - na França, os concessionários de televisão 
e rádio são obrigados a garantir o pluralismo 
político, abrindo espaço aos diferentes candi
datos e partidos. 

A consequência dessa legislação é a coe
xistência de rádios anarquistas, socialistas e 
até mesmo de extrema-direita, bem como um 
grande número de emissoras que representam 
grupos minoritários. Como se verifica em ou
tros ramos da economia francesa, a preocupa
ção com a produção de conteúdo nacional nas 
comunicações também está presente. Assim, a 
disseminação e a preservação do idioma francês 
são garantidas por uma legislação de mídia que 
fixa cotas para a veiculação de músicas fran
cesas nas rádios e obriga as emissoras de TV a 
transmitirem 60% de conteúdo europeu em sua 
programação - 40% de origem nacional. 

Em Portugal, a regulamentação da mídia 
tem como um de seus baluartes a ERC (Enti
dade Reguladora para a Comunicação Social), 
cujo objetivo é garantir transparência na produ
ção e veiculação dos conteúdos de comunicação, 
bem como o pluralismo cultural e a diversidade 
de expressão. Criada em 2005, a entidade tem 
seus conselheiros indicados pelo Parlamento e 
aprovados pelo presidente da República. Cabe 
ao órgão a concessão de outorgas de rádio, te
levisão, telefonia e telecomunicações - os mes
mos ramos que, junto com os impressos, blogs 
e sites, são regulados pela ERC. A S concessões 
de rádio e TV têm validade de 15 anos, mas são 
reavaliadas a cada cinco anos. Adicionalmen
te, a ERC é responsável por colaborar na ela
boração de políticas públicas para o setor de 
comunicação. É a ERC, também, quem recebe 
as reclamações quando algum órgão de mídia 
extrapola de seu direito de informar e adentra 
o campo das ofensas à honra. A entidade é es
pecialmente sensível às questões que envolvem 
a privacidade e os direitos das minorias e dos 
públicos infantil e jovem. 

Autorregulamentação 

o Brasil, o vácuo legal deixado pela deci
são do STF em relação à Lei de Impren

sa e a ausência de regulamentação até hoje do 
Capítulo v da Constituição de 1988 começou a 
ser preenchido com a realização da 1a Confe-
com (Conferência Nacional de Comunicação), 
que marca a retomada definitiva do debate so
bre o setor. Interessante notar que a Confecom 
é iniciativa de ampla participação da socieda
de, sendo a resultante nacional das conferên
cias estaduais e municipais, onde participaram 
os movimentos negros, das mulheres, estudan
tis e indígenas e os sindicatos, além de algumas 
grandes mídias impressas e grandes emissoras 
de rádio e televisão. As empresas de maior por
te e as associações que as representam aban
donaram as mesas de negociação no início do 
processo que culminou com a Confecom, mas, 



recentemente, com a evidência de que o governo 
federal apresentaria um projeto de lei baseado 
nas conclusões da conferência, dispararam um 
processo paralelo de "autorregulamentação". 

Com o respaldo dos grandes empresários de 
comunicação, o Conselho Nacional de Autor
regulamentação dos jornais é considerado pe
los próprios como o modo adequado "de evitar 
qualquer controle externo". A base da "autorre-
gulação" será o código de ética do Estatuto da 
ANJ (Associação Nacional dos Jornais), que fixa 
compromissos com: a defesa da liberdade de ex
pressão, dos direitos humanos, da democracia e 
da livre iniciativa, o sigilo das fontes de infor
mação, a pluralidade de opinião e a correção de. 
erros cometidos nas edições. A iniciativa dos 
donos de jornais visa a reagir à formação dos 
conselhos de comunicação social nos estados -
entre outros, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Piauí, Alagoas e Bahia. Não é 
preciso ir a fundo para desnudar as reais preo
cupações: ao perceberem que não será possível 
impedir o iminente aprofundamento do deba
te em torno da regulamentação, tentam agora 
blindar seus interesses para esvaziar a proposta 
no Congresso Nacional e oferecer a autorregula
mentação como alternativa. Ora, mas o controle 
externo foi instituído para a magistratura em 
2005 e não representou nenhuma ameaça à in
dependência dos juízes. Ademais, a experiência 
de outros países democráticos, algumas men
cionadas acima, comprova que a existência de 
órgãos reguladores não constitui riscos à inde
pendência da mídia, à liberdade de expressão e 
à atividade jornalística. O contrário, por sua vez, 
foi possível verificar: a regulação e os órgãos fis
calizadores instituídos em países democráticos 
garantiram a liberdade de imprensa e de infor
mação, o pluralismo, impediram o monopólio 
da informação e dos veículos de comunicação, 
defenderam as minorias, os direitos humanos, a 
cultura nacional e a indústria cultural. 

Inegável que a participação dos grandes veí
culos de comunicação brasileiros é importante e 
desejada, ainda que tenham inicialmente tenta

do impedir a continuidade do debate na Con-
fecom. Mas não podemos aceitar o engodo da 
autorregulamentação, que se constitui inicia
tiva para perpetrar monopólios e perpetuar os 
atuais descasos com os direitos constitucionais 
dos cidadãos. A inexistência de respeito por 
parte significativa da grande mídia aos direi
tos de resposta e de preservação da imagem; a 
ausência de concorrência no setor; e o controle 
da distribuição de jornais e revistas pelos mes
mos grupos empresariais são provas inequívo
cas da necessidade de fazer a regulamentação 
via Congresso Nacional. 

Novas mídias, nova regulação 

m diversas oportunidades, tenho insistido 
em que a mídia não é um segmento eco

nômico qualquer. Desde os volumes de fatu
ramento - na casa dos bilhões anuais - ao seu 
produto final -que são os fatos, as opiniões e as 
ideias determinantes para a formação de con
sensos - passando pelo importante papel de fis
calização dos Poderes Públicos, trata-se de um 
ambiente econômico singular. E poderoso. A 
concentração desse poder nas mãos de poucos, 
algo histórico no Brasil, torna-se ainda mais 
preocupante quando se observam os avanços 
quase que diários das novas tecnologias, capazes 
de incrementar as comunicações com a intro
dução de novas mídias. O advento de novas leis 
nos países europeus busca atender a esse novo 
patamar de desenvolvimento da comunicação 
e da transmissão de informações e dados. Não 
podemos deixar o Brasil ficar para trás. 

Aqui, nossa necessidade de revisão legal é 
mais ampla, pois a legislação da radiodifusão 
data de 1962 e está mais do que ultrapassada. A 
internet e a convergência tecnológica, que pos
sibilita o uso de uma mesma rede para múlti
plas tarefas e serviços, praticamente nos obriga 
a encontrar um novo marco de leis. Em muito 
breve, seremos capazes de, pelo celular e com 
alta capacidade de armazenamento e transmis
são de dados, acessar a internet, ler notícias, 



trocar e-mails e mensagens instantâneas, jogar, 
ouvir músicas e assistir aos programas de tele
visão. Será essa a nova realidade de comuni
cação multimídia que trabalharemos em breve 
- qualquer palpite temporal é certeza de erro, 
tamanha a velocidade das transformações nesse 
campo do conhecimento humano. Novamente, 
manter os atuais mecanismos de concentração 
econômica é altamente nocivo aos interesses 
nacionais. Arrisco-me a dizer que constitui gra
víssimo ato de irresponsabilidade do Governo 
e do Congresso permitirem que nosso país se 
lance na próxima década sem uma nova legis
lação que regulamente a comunicação social. 
É inconcebível que se possa defender o vácuo 
como garantia de segurança jurídica e ambiente 
democrático desejável. 

A regulamentação de mídia deve se con
figurar para impedir o monopólio das atuais 
empresas e evitar que a entrada em cena das 
operadoras de telecomunicações, fortes e pode
rosas, forme novos nichos de domínio, amplian

do a concentração de mercado. Deve estabelecer 
as condições pelas quais a parte mais fraca da 
cadeia (o cidadão, pessoa física) possa exercer 
seu direito de defesa, reparação e restabeleci
mento da honra ante a parte mais forte (o veí
culo de comunicação, pessoa jurídica). Acima 
de tudo, nosso novo marco legal deve garantir 
o espaço das produções de conteúdo nacional e 
estimular as iniciativas independentes e locais, 
valorizando nossa abundante, intensa e fecunda 
cultura. Esse é o sentido da tão alvejada e re
chaçada proposta de regulamentação de mídia, 
tratada como produto indigesto pelos grandes 
grupos empresariais do setor de comunicação. 

Há que concluir que nutrir o medo e incen
tivar a demonização do novo marco regulatório 
têm como motivação o desconhecimento do 
debate, aqui e no exterior, ou a defesa de inte
resses particulares que se interpõem ao avan
ço da sociedade e da democracia brasileiras. E, 
neste caso, é preciso que se acostumem a ter a 
vontade popular acima das suas próprias. 

Text Box
Fonte: Interesse Nacional, São Paulo, ano 3, n. 12, p. 16-23, jan./ mar. 2011.




