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RESUMO 

 

 

Este presente trabalho tem por escopo observar a formação de monopólios no seio das 

estruturas midiáticas brasileiras, apesar do zelo apresentado pelo Constituinte originário, 

com fins de assegurar o Estado Democrático de Direito, entendendo que os meios de 

comunicação têm caráter fundamental para o exercício de Direitos Fundamentais. Num 

mergulho no Pensamento Político Brasileiro, detecta-se o estopim da formação de 

grupos de poder que aparalharam as estruturas, sendo tal recorte fundamental para traçar 

hipóteses para a Democratização da Mídia. Observá-se-á, ainda, a posição do Supremo 

Tribunal Federal e a posição doutrinária no que tange a formulação de propostas para 

um novo modelo de mídia. 

Palavras chave: Coronelismo eletrônico, pensamento político brasileiro, monopólios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

"This thesis has the purpose of studying the way in which monopolies are formed inside 

brazilian media structures despite the zeal presented by the original constituent, that by 

means of ensuring the Rightful Democratic State, knowing that the media has 

fundamental character in the exercise of Fundamental Rights. Through an immersion in 

Brazilian Political Thought, it is possible to detect the turning point in the appearance of 

powerful groups that harnessed said media structures, being this scope fundamental to 

trace assumptions to the process of Media Democratization. It is also possible to notice 

the position of the Federal Supreme Court and the doctrine-oriented position related to 

the formulation of motions for a new media model. " 

Key-words: Eletronic Coronelism, Brazilian Political Theory, monopolies 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

Como proposição da presente monografia, optei por debater a presença de 

oligopólios em estruturas midiáticas, pois além de trazer à tona a possibilidade de 

regulamentação da mídia, com o supedâneo de temas das Ciências Sociais, considero de vital 

importância trazer ao debate a luta pela democratização das comunicações, a liberdade de 

expressão e direito do cidadão ter acesso à diversidade de opiniões. Além disso, acredito ser 

salutar para as Ciências Jurídicas a multidisciplinariedade e a comunicação com outras áreas 

do saber. 

Faço alusão à classificação de Miracy Gustin (GUSTIN, DIAS, 2006), por estar 

inserta na vertente crítico-metodológica, uma vez que o exame das categorias jurídicas será 

instruído por uma perspectiva multidisciplinar, a partir da qual se pretende situar mais 

adequadamente o fenômeno jurídico abordado. 

Pretendo fugir da concepção de um Direito, no que tange à investigação científica, 

calcado em si, unicamente autorreferenciado ou, ainda, observado como um sistema 

incomunicável, onde é entendido que apenas o Direito pode oferecer respostas para as 

situações nas quais se depara, relutando para não buscar fora de seu objeto algum suporte, 

caindo muitas das vezes em análises rasas, frias e amparadas sob a ótica de um garantismo 

que analisa a letra fria da lei e, no entanto, é incapaz de se comunicar com a sociedade.  

A formação de monopólios e oligopólios no Brasil, como subproduto direto da 

concentração de renda ao longo da história, foi proporcionada por medidas não condizentes 

com um livre-mercado, mas somente com o aparelhamento da máquina estatal, do 

patrimonialismo herdado da Colônia e do autoritarismo. Dessa forma foram criados “Os 

Donos do Mídia”, importante tema de pesquisa no pensamento político, jurídico e social 

brasileiro, que traz ao debate as construções de oligopólios e a possível regulação estatal.  

A concentração de renda é um fenômeno histórico no Brasil desde os tempos de 

Anarquia Rural1, no período colonial, demonstrada através da persistência secular da estrutura 

                                                           
1 Termo utilizado por Oliveira Viana em “Populações Meridionais no Brasil”, quando faz alusão a um território 

onde não fora pensado o conceito de Estado e onda as instituições lusas não teriam se aclimatado. 
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patrimonial (FAORO: 822, 2009)2, sendo este um fator fulcral para um correto entendimento 

da situação de uma mídia formada por monopólios. Tal problema perpassa por toda a 

formação do Estado Brasileiro, e sendo por ele proporcionado, está presente em diversos 

setores, acabando por transcender às relações midiáticas. 

No Brasil, as políticas públicas de comunicação sofreram a influência de um passado 

repleto de históricos de censura, e, por conta disso, a ciência política vem estudando este 

fenômeno sob a ótica do “Coronelismo Eletrônico”,344 que consiste numa releitura do termo 

“Coronelismo”, insculpido por Victor Nunes Leal (LEAL, 1997) aplicada ao processo de 

aparelhamento e da cooptação no setor de comunicações. Cumpre ressaltar que o Coronelismo 

é um fenômeno que surge na República Velha, existindo, ainda, outras formas de apropriação 

da coisa pública, como o fenômeno do caudilhismo abordado por Oliveira Vianna (VIANNA, 

2005), que é estudado no Pensamento Político brasileiro. 

No período democrático, após a ditadura militar, o ordenamento jurídico brasileiro, 

disciplinador deste Coronelismo Eletrônico caminhou de modo diferente da tendência global, 

culminando na manutenção do fator de Propriedade Cruzada e no uso midiático das 

telecomunicações em questões políticas, apesar da preocupação do legislador constituinte de 

1988 em garantir direitos fundamentais. 

As questões entre Direito e Política no que tange às políticas de comunicação é tema 

pouco abordado pelo pensamento jurídico, que tem seu vaticínio de solução do impasse 

perante a mera criação de uma agência reguladora, muitas das vezes ignorando que a própria 

gênese do problema foi proporcionada mediante a cooptação do próprio Estado Brasileiro. 

A regulação das políticas de comunicação deve ser trazida para o campo jurídico e 

inseridas no rol de Direitos Fundamentais elencados na Constituição de 1988, por estar 

vinculada aos conceitos de Liberdade de Expressão e a Liberdade de Imprensa. 

O presente estudo pretende desenvolver uma análise, com enfoque constitucional e 

administrativo, da formação de monopólios e da propriedade cruzada na concessão de mídias 

                                                           
2FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo. Editora Globo, 

2008 
3 Termo utilizado por Suzy Santos 
44 SANTOS, Suzy; CAPPARELLI, Sérgio. Coronelismo, radiodifusão e voto: a nova face de um velho conceito: 

In BRITTOS, Valério Cruz; BOLAÑO, Cesar Ricardo Siqueira (Org. Rede Globo: 40 anos de poder e 

hegemonia. 1. Ed. São Paulo: Paulus: 2005, v1, p. 77/101. 

<http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicacoes/suzy_coronelismo.pdf> Acesso em 21/10/2015. 

 

http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicacoes/suzy_coronelismo.pdf
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no Brasil, trazendo à tona alguns efeitos políticos e a possibilidade de uma resposta não-

governamental ao problema da mídia. 

No Brasil, o conceito de propriedade cruzada na comunicação encontra-se no art. 12º 

do Decreto-Lei n° 236, de 28/02/1937, que veio a delimitar o número de concessões ou 

permissões para executar serviços de radiodifusão em todo o país. Na Constituição de 1988, a 

matéria foi disciplinada no art. 220, § 5º, no sentido de que os meios de comunicação social 

não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Assim sendo, a 

propriedade cruzada nos meios de comunicação é caracterizada como uma forma de 

concentração da propriedade, na qual o grupo, seja ele empresarial ou familiar, detém a 

propriedade de mais um tipo de veículo de comunicação. No Brasil, no entanto, ainda não há 

regulação sobre a propriedade cruzada nos meios de comunicação. 

Parto da hipótese da crescente popularidade das mídias alternativas, como resposta 

não-governamental ao debate, além de suas implicações na política brasileira. A ideia é traçar 

um paralelo com o crescente uso de mídias alternativas, observando a influência e os 

desdobramentos de tais situações num âmbito político. Investigo, também, eventuais soluções 

encontradas por outros países com o intuito de sanar e/ou reduzir tais fenômenos.  

A hipótese de pesquisa parte do princípio de que a propriedade cruzada e o 

monopólio na concessão de mídias no Brasil têm uma forte implicação na política nacional, 

influenciando, inclusive, as corridas eleitorais. Esse fenômeno vai de encontro à ordem 

constitucional (art. 220, 5º), que veda a formação de monopólios e oligopólios em nosso 

território, indo para além dos aspectos da mídia corporativa em si.  

Numa contextualização histórica, nota-se que tal situação vem se arrastando, em 

moldes similares, desde o período do Regime Militar, apesar de ser possível detectar o uso da 

mídia para a manipulação de um comportamento político em períodos anteriores, como, 

exempli gratia, o período referente ao Estado Novo. 

Outros países, sobretudo na Europa, possuem normas que rejeitam tais construções 

oligopolistas, dando azo ao repúdio brasileiro a estas prejudiciais formações. No Brasil, ao 

lado das mídias corporativas, as mídias alternativas se popularizam. No entanto, ainda 

esbarram na falta de acesso à internet de uma parcela considerável da população. Nesse 

caminho, posso abrir um paralelo para com o intuito de discutir a democratização da mídia no 

Brasil, seja pela via congressual, seja por métodos paraestatais. 
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O problema proposto se funda nos seguintes questionamentos: Existe uma real 

possibilidade de Democratização da Mídia no Brasil? Quais as implicações de uma mídia 

monopolizada na forma de propriedade cruzada? É desejável que o modelo de 

regulamentação seja o escolhido para a proposição da democratização da mídia? 

O objetivo geral da pesquisa é o de analisar a propriedade cruzada na concessão de 

mídias e suas implicações políticas. Quanto aos objetivos específicos, sintetizo os seguintes: 

(i) Analisar o atual modelo de concessão e a conceituação de propriedade cruzada à luz dos 

princípios constitucionais; (ii) Investigar o uso de mídias alternativas, o crescimento de sua 

popularidade em detrimento ao esgotamento da mídia tradicional; (iii) apresentar estudos 

sobre as implicações políticas da propriedade cruzada no Brasil e; (iv) discutir a possibilidade 

de regulamentação institucional de mídias no Brasil. 

O presente estudo se justifica na medida em que, no Brasil, a discussão midiática se 

fundamenta apenas na concessão monopolista da mídia, ao revés de movimentos que vêm 

ocorrendo em outros países. E isso corrobora com a manutenção de grandes agentes políticos 

conservadores, numa conjuntura de criação de grupos detentores de poder sobre a mídia, 

detectados desde o período do Regime Militar Brasileiro.  

Deste modo, a utilização de mídias alternativas surge como um meio, ainda que 

insuficiente, para afastar o poder desta mídia tradicional, abrindo um precedente, ainda que 

ímpar, para a discussão da democratização da mídia no Brasil. 

A partir do mapeamento dos sistemas de mídia no Brasil, tento identificar os 

principais grupos controladores da rede privada, as relações empresariais mantidas com o 

poder político nacional e regional, diferenciando o poderio econômico de cada grupo, bem 

como influências políticas e culturais. Analiso aspectos constitucionais, legais, normativos, e 

sua eficácia com relação à mídia corporativa monopolizada. Utilizaremos conceitos de 

profissionais e teóricos das comunicações sociais e da ciência política, como supedâneo 

teórico e prático para investigar a possibilidade de democratização midiática. 

Examino, ainda, o próprio conceito de Regulação pelo Estado, com amplas 

referências bibliográficas na Economia Política e na Ciência Política, além de postulados em 

Direito Administrativo. Pesquiso julgados dos tribunais pátrios que já decidiram questões 

atinentes ao tema abordado, ao lado de pesquisa teórica para identificar concepções 

doutrinárias motivadoras de alterações no ordenamento jurídico. Observo a utilização de 

mídias alternativas e as possibilidades de democratização da mídia, por via jurídica. E utilizo 
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como fontes de pesquisa as doutrinas jurídicas, política, econômica, a legislação vigente, 

jurisprudências, dissertações, teses e artigos científicos. 
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2.FORMAÇÃO DE OLIGOPÓLIOS E A MÍDIA OLIGOPOLIZADA 

 

 

Hansen5, em sua tese de doutorado, elenca os impactos das práticas clientelistas na 

estrutura do sistema de mídia no Brasil: 

1) Na Formação e manutenção de monopólios nacionais no setor de comunicação, 

englobando radiodifusão (eletrônica ou digital) e as telecomunicações; 
2) Na concentração das concessões, autorizações e permissões de rádio e televisão 

nas mãos de elites e oligarquias políticas regionais e locais; 
3) Na limitação da diversidade representativa dos discursos e opiniões tornadas 

públicas na esfera da radiodifusão; 
4) Na sobreposição de interesses privados sobre o interesse público na distribuição 

das concessões de rádio e televisão; 
5) Na redução da autonomia das instituições sociais, decorrente do alinhamento da 

mídia com interesses partidários ou familiares. 
Nesses eixos nortearemos o presente trabalho, desenvolvendo as implicações da 

formação de oligopólios na mídia, desenvolvendo prima facie breve estudo sobre o fenômeno 

da formação de oligopólios no Brasil de uma maneira geral, entendendo ser fundamental esse 

debate para um entendimento profundo acerca do objeto de pesquisa. 

Como debate propedêutico à Democratização da Mídia, faz-se necessário um resgate 

dos conceitos de poder, de concentração de renda e de propriedade cruzada para que se faça 

um debate posterior da formação de oligopólios sob a ótica constitucional e administrativa. 

Ainda neste capítulo, far-se-á uma breve imersão no Pensamento Político Brasileiro e 

nas discussões em Comunicação Social para uma maior amplitude e conhecimento do 

fenômeno da criação de monopólios e oligopólios através de grupos de Poder. Neste ensejo, 

alguns momentos fazem-se marcantes para o desenvolvimento do tópico, como o período 

colonial, a transição para a República e as Ditaduras que vivemos e suas implicações na Nova 

República. 

Como primeira análise, far-se-á uma análise dos conceitos de poder em debates de 

ciência política: 

 

2.1 Conceitos de poder e política 

 

                                                           
5HANSEN, Messiluce da Rocha. Esfera pública midiática: Um estudo a partir dos princípios do discurso público 

e do modelo de democracia deliberativa habermasiana. Salvador. UFBA. 2009. 
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Nas análises produzidas em Ciência Política e no Direito, no que tange à produção 

legislativa ou constitucional, os conceitos de Poder e Política sempre ocupam posição de 

destaque para um debate necessário. A origem do poder, a legitimidade do exercício do poder, 

sua utilização, distribuição e concentração são, até os dias de hoje, objetos centrais de 

pesquisa. 

Podemos, então, traçar um ponto de partida para a análise da formação de 

oligopólios, recortando o presente estudo na formação de oligopólios em estruturas 

midiáticas, no seio dos estudos em pensamento político brasileiro, que oferecem importantes 

ferramentas para produções normativas, jurídicas, além de conceitos, para a regulamentação 

ou não da mídia no Brasil. 

Duverger 6 (1983, p. 15), em seus estudos, sustenta que o poder define a situação 

daquele que tem o direito de exigir que os outros se verguem às suas diretivas numa relação 

social, porque o sistema de normas e de valores da coletividade atribui-o àquele que dele se 

aproveita. 

Outro posicionamento extremamente dialógico com o pensamento político brasileiro, 

trazido pelo teórico lusitano Freitas do Amaral7 (1998, p.17) define poder como a capacidade 

de mandar e a capacidade de se fazer obedecer. Mas quando a Constituição de 1988, no 

parágrafo 1º do art. 1º, afirma que “todo poder emana do povo”8, está indicando a fonte do 

poder Constituinte. 

Em “Elementos de Direito Constitucional”9, quando disserta sobre o significado 

constitucional da palavra poder, Temer sustenta: 

As palavras, para o direito, têm o significado que este lhes empresta. Variam as 

acepções de acordo com o sentido que o constituinte lhes atribui. A expressão poder não 

escapa essa regra. São vários os seus significados. Carlos Ayres de Britto foi quem, com 

maestria, focalizou esse tema. Ele é utilizado em três acepções: a) Poder enquanto revelação 

                                                           
6 CARVALHO, Manuel Proença de. Manual de Ciência Política e Sistemas Políticos Constitucionais. 3ª edição. 

Editora Quid Juris Sociedade Editora. Lisboa. 2010. Pgs 13/20 apud. Cfr. MAURICE DUVERGER, Sociologia 

da Política. Coimbra. Livraria Almedina, 1983, p.15. 

 
7 CARVALHO, Manuel Proença de. Manual de Ciência Política e Sistemas Políticos Constitucionais. 3ª edição. 

Editora Quid Juris Sociedade Editora. Lisboa. 2010. Pgs 13/20 apud Cfr. FREITAS DO AMARAL. História das 

Ideias Políticas, Volume I. Coimbra. Livraria Almedina, 1998. P.17 
8BRASIL. Constituição, 1988 
9 Op. Cit. 



14 
 

da soberania (art. 1°, parágrafo único da CF); b) Poder enquanto órgão do Estado (art. 2° da 

CF); c) Poder enquanto função (art. 44, 76 e 92 da CF). 

Sartori10 (1994, p.199-200), no que tange ao conceito de Poder voltado à mídia, 

entende que há um problema gravoso quando os indivíduos que controlam o aparato estatal e 

exercendo, concomitantemente, poder de comando, controlam também a propriedade dos 

meios de comunicação de massa, pois estes grupos atuariam como “grupos de controle e 

poder”. 

Entendendo a Ciência Política como objeto de reflexão, como nos coloca o professor 

Freitas do Amaral, partimos para uma reflexão acerca da formação de oligopólios no Brasil, 

especialmente nas estruturas comunicacionais.11 

Assim, trazendo à baila conceitos de poder, podemos observar com mais clareza o 

processo de formação de oligopólios no Brasil, seus desdobramentos na gênese de uma mídia 

cooptada e seus desdobramentos político-jurídicos. Neste âmbito, portanto, numa posição 

dialógica com o conceito de poder, a propriedade cruzada e a concentração de renda se 

encontram situadas em locais fundamentais para o entendimento do fenômeno no Brasil. 

 

2.1.2 Conceito de Propriedade Cruzada e Concentração de renda 

 

Encontra-se- no art. 12 do Decreto-Lei n° 236, de 28/02/1937 o conceito de 

propriedade cruzada na comunicação, delimitando o número de concessões ou permissões 

para executar serviços de radiodifusão em todo o país.  

Em nossa Carta Magna, a matéria foi tratada no art. 220, § 5º, no sentido de que os 

meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 

oligopólio. Assim sendo, a propriedade cruzada nos meios de comunicação caracteriza-se 

como uma forma de concentração da propriedade na qual o grupo, empresarial ou familiar, 

detém a propriedade de mais um tipo de veículo de comunicação. Ainda não há 

regulamentação desta matéria no Brasil. 

 

2.2 Breve Introdução Histórica da Formação de Oligopólios no Brasil 

                                                           
10 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro, São Paulo. Editora Renovar. 2003 

pp. 71/77 apud SARTORI. 

11 
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Antes de adentrar na questão jurídica, é salutar elencar algumas das interpretações, 

no seio do Pensamento Político Brasileiro, que podem oferecer recursos para uma análise 

mais completa do fenômeno de formação de oligopólios e, posteriormente, especificando as 

implicações, políticas e jurídicas, de uma mídia oligopolizada.  

Entendendo o processo de formação de oligopólios na comunicação social e da 

gênese de mídias eivadas de propriedade cruzada, traz-se ao debate algumas teorias. 

Antes de adentrar em exemplos de interpretações acerca da formação da 

desigualdade e da formação de oligopólios organizados em grupos econômicos, é necessário 

um debate sobre as linhagens do pensamento político brasileiro. Gildo Marçal Brandão12  nos 

elucida que em diversos momentos a história das ideias não passava de uma exposição 

monográfica de um autor sem a menor inquietação sobre a natureza da empreitada teórica dos 

processos histórico-sociais e que, apesar disso, a diversidade do pensamento favoreceu a 

acumulação de capital teórico. 

Num estudo sobre as “famílias intelectuais”, Brandão buscou escavar a genealogia 

das interpretações do Brasil, entendendo que há modelos de análise e que são distintos entre si 

e, muitas das vezes, dissonantes. 

Marcus Fabiano Gonçalves e Edmundo Arruda em “Fundamentação Ética e 

Hermenêutica”13, de maneira dialógica com a contribuição de Gildo Marçal Brandão, trazem à 

baila o conceito gramsciano de “Visões de Mundo”, onde é evidenciado que o hermeneuta ou, 

no caso, o intérprete trazem consigo uma influência de sua experiência, utilizando-na como 

ferramenta na observação do fato. 

Entendendo essa visão enraizada por parte do observador nas condições materiais de 

vida, é salutar utilizar a formulação de Carlos Nelson Coutinho (Coutinho, 2009:9), onde é 

defendido que “expressões condensadas de constelações sociais, meios privilegiados de 

produzir espiritualmente as contradições reais e, ao mesmo tempo, de produzir um modo novo 

de enfrentá-las e superá-las. 

                                                           
12BRANDÃO, Gildo Marçal. Linhagens do Pensamento Político Brasileiro. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf>. Acesso em 12/01/2016 

 
13 GONÇALVES, Marcus Fabiano. JUNIOR, Edmundo Lima Arruda. Fundamentação ética e hermenêutica: 

alternativas para o direito. Florianópolis. CESUSC. 2002. 

http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf
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Brandão ainda coloca14: 

Nada disso impede, no entanto, o reconhecimento das determinações mais gerais a 

que chegou o processo ideológico brasileiro, a detecção não apenas do, digamos, 

liberalismo em geral, mas das determinações mais gerais do liberalismo ou 

conservantismo tal como eles se desenvolveram no Brasil, o destaque do que há de 

comum entre diferentes manifestações históricas da mesma orientação básica. [...] O 

intuito, claro, é demarcar a existência, no plano das ideias e das formas de pensar, de 

continuidades, linhagens, tradições, o que, convenhamos, não é de pouca monta em 

um país e em uma historiografia que  insistem – a seco, com tristeza, ou 

ironicamente, o efeito é o mesmo – em dizer que a vida intelectual nunca deixou de 

ser o passamento dos senhores ociosos, que nunca houve conservadorismo entre nós 

porque entre eles não há pensamento, o liberalismo sempre foi de fachada, o 

socialismo não passou de amálgama entre positivismo e estupidez. 
 

Entendendo essa variação entre tradições de pensamento no seio das interpretações 

do Brasil, passamos para a exposição de alguns destes teóricos, com a finalidade de dar uma 

maior dimensão no que tange a formação de oligopólios no Brasil e, por conseguinte, a 

formação de oligopólios em estruturas de comunicação social. 

Oliveira Viana, em Populações Meridionais do Brasil15 (1920), sobretudo no capítulo 

“função simplificadora do grande domínio territorial”, tece um estudo detalhado sobre a 

relação da formação de clãs rurais, do patriciado rural e dos arranjos sociais da sociedade 

brasileira durante os períodos do Império, que oferecem algumas interpretações de 

fundamental importância para o tema em questão, a formação de oligopólios e, por 

conseguinte, a influência da formação destes grupos de poder no âmbito político, tendo como 

corolário, inclusive, a situação hodierna de uma mídia oligopolizada. Tal obra adquiriu 

tamanha importância que até Alberto Guerreiro Ramos, em seu texto “Cartilha do Aprendiz 

de Sociólogo”16, integrante do “Introdução Crítica da Sociologia Brasileira”, alçou-a ao 

patamar de texto fundacional de uma sociologia independente e nacional, ao lado de obras de 

Pontes de Miranda. 

A obra supracitada esmiúça, como primeiro objeto de análise, a formação social e 

política, além de algumas características do Estado brasileiro e do modelo português de 

colonização. Como primeiro fator endêmico à formação brasileira, observou a existência de 

                                                           
14 Loc. Cit. 
15 VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações Meridionais do Brasil. Brasília. Senado Federal, 2005. 

(Parte II e Parte III, pp. 183/366) 

 
16RAMOS, Alberto Guerreiro. “Cartilha Brasileira do Aprendiz de Sociólogo (prefácio a uma sociologia 

nacional), In: Ramos, Alberto Guerreiro. Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Rio de Janeiro. Editora 

UFRJ, 1995. (pp.99-211). 
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vastas glebas rurais e a existência de fazendas auto-suficientes. Tais fatores, na opinião de 

Oliveira Vianna, tornavam o comércio secundário, não proporcionava a existência de classe 

industrial, comercial ou corporativa, dando azo à concentração de poder em grandes senhorios 

rurais. 

Ainda na obra em tela, Vianna elenca a frágil ligação entre senhores e trabalhadores 

livres, que não eram necessários e não assumiam relação empregatícia, além de elencar a 

existência de trabalho escravo, além de trazer à tona a inexistência de amparo patronal. 

Outro fator contributivo para a formação de uma desigualdade, ainda em período 

colonial, sob a ótica de Vianna, foi o fato de pequenos lavradores, ao revés do que ocorria 

concomitantemente na Europa, não trabalharem em atividades rentosas em pequenos espaços 

e em beneficiamentos que não demandassem aparelhos custosos, que culminou na criação de 

dívidas por parte do pequeno agricultor, integrante da plebe rural². 

Werneck Vianna, em “Caminhos e descaminhos da Revolução Passiva à Brasileira”17 

argumentou que “o patriciado rural se comportava como um coadjuvante insubstituível, da 

perspectiva das elites políticas, para o controle das variáveis-chave com território e 

população. 

Elencadas essas características, exempligratia, somadas à função secundária do 

comércio e vilas; o rudimentarismo nos processos de beneficiamento, a inexistência de classe 

média e a condição análoga ao regime feudal no período Colonial, segundo a interpretação de 

Oliveira Vianna, foram fatores centrais na formação da desigualdade neste recorte histórico, 

dando azo a formação de clãs rurais18³, focados no cafeeiro e senhores de engenho com perfil 

caudilho em organizações de caráter patriarcal e sendo a força motriz da 19∗política. 

O período colonial, na visão do teórico em pauta, é alcunhado de Anarquia Branca20, 

sendo caracterizado, sobretudo com a cooptação dos poderes do Estado. Uma Justiça incapaz 

de se apresentar como independente, com constantes julgados costumeiros e parciais, sem um 

grau recursal eficiente. Vianna também observa as corporações municipais com um amplo rol 

de poderes, numa estrutura marcada pelo caudilhismo. 

                                                           
17 WERNECK VIANNA, L. A revolução passiva, RJ: Revan, 1997, cap. 1 
18 Conceito utilizado por Oliveira Viana em “Populações Meridionais do Brasil” 
19 
20 Conceito insculpido por Oliveira Vianna que define o período na história brasileira onde o Estado, qual seja, o 

Poder Central, Portugal, não exercia força sobre as elites locais brasileiras – o patriciado rural – criando assim 

uma acentuada desigualdade. 
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Tais especificidades elencadas em Populações Meridionais do Brasil deram, 

supostamente, à população colonial uma ausência de independência econômica, buscando, 

assim, auxílio nas oligarquias que dominavam as Câmaras. O cidadão sem fortuna não gozava 

de amparo estatal, buscavam o privado, deixando as classes rurais dissociadas. Fora 

observado que o clã fazendeiro era a única forma de solidariedade social, estando a tribo 

patriarcal isolada do mundo e sendo o clã a base da organização social pois apenas eram 

garantidos Direitos Individuais quando sob o pálio destes agrupamentos. 

A interpretação trazida por Oliveira Vianna torna-se importante no pensamento 

político-jurídico brasileiro pois inovou ao observar a problematização da existência de 

oligopólios e, no entanto, sem uma metodologia marxista ou liberal. Ao dizer que “as 

instituições do povo luso não se aclimataram”, o teórico indica a importância da regulação 

estatal para evitar a formação de grupos econômicos descabidos. No entanto, acabaria por 

teorizar um pensamento autoritário, sendo elogioso, inclusive, à “Ditadura da Moralidade”, 

como alcunhou o II Império. É apontado que os senhores rurais possuem um poder maior que 

a metrópole, que não tem forças para combater tal poder, tendo uma função importante, nesse 

recorte histórico, os Bandeirantes, uma espécie de milícia civil à serviço dos senhores de terra. 

No capítulo “Ideia de Estado”21, observando já os séculos III e IV) Viana não oferece 

uma solução política, mas limita-se a informar na obra em pauta que não tínhamos 

intelectualizado o conceito de Estado, defendendo, em pleno período Republicano, a lenta 

continuação de um Estado Soberano, unitário. Identifica, por fim, que aqui o conceito de 

agente de poder se confundira com o próprio conceito de poder, causando uma ausência de 

consciência política e a ausência de respeito à autoridade estatal. 

Sob uma filiação interpretativa distinta, Fabio Konder Comparato comenta a obra 

“Os Donos do Poder”22, de Raymundo Faoro: 

Para Raymundo Faoro, a sociedade brasileira – tal como a portuguesa, de resto – foi 

tradicionalmente moldada por um estamento patrimonialista, formado, primeiro, 

pelos altos funcionários da Coroa, e depois pelo grupo funcional que sempre cercou 

o Chefe de Estado, no período republicano. Ao contrário do que se disse 

erroneamente em crítica a essa interpretação, o estamento funcional governante, 

posto em evidência por Faoro, nunca correspondeu àquela burocracia moderna, 

organizada em carreira administrativa, e cujos integrantes agem segundo padrões 

bem assentados de legalidade e racionalidade. Não se trata, pois, daquele estamento 

de funcionários públicos encontrável nas situações de "poderio legal com quadro 

                                                           
21 Loc Cit.  
22COMPARATO, Fábio. (2000-2001), “A democratização dos meios de comunicação de massa”. Revista USP, 

48,6-17 
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administrativo burocrático" da classificação weberiana, mas de um grupo estamental 

correspondente ao tipo tradicional de dominação política, em que o poder não é uma 

função pública, mas sim objeto de apropriação privada. 
 

Christian Lynch, em “Da Monarquia à Oligarquia: História Institucional e 

pensamento político brasileiro (1822-1930)”23, traz mais exemplos acerca das tradições de 

pensamento e suas especificidades no interior das tradições de  interpretação. Versa, por 

exemplo, sobre movimentos políticos brasileiros no seio do Pensamento Político Brasileiro, 

trazendo à tona o pensamento acerca da monarquia democrática, trazida por Joaquim Nabuco 

e André Rebouças, mostrando a contradição da inspiração nas políticas francesas, no novo 

liberalismo inglês e do progressismo norte-americano e, no entanto, a defesa monarquista em 

detrimento da teorização de um Estado Republicano. Nessa conjuntura, aduz que o 

republicanismo representava a reação conservadora, como os movimentos do federalismo 

democrático, após a Lei dos Sexagenários e a Lei do Ventre Livre e o republicanismo 

federalista, que emergiu após a Lei Áurea, que vieram com o intuito de “esmagar a 

perspectiva da monarquia democrática”, denotando as contradições existentes nesta questão. 

O senador Amaro Cavalcanti constatou24: 

Há no parlamento brasileiro, como lá fora, na nação, uma parcialidade política que 

tudo confia e espera do Poder Central, isto é, do Poder Executivo, para consolidar a 

República, engrandecê-la, elevá-la. Há também uma outra que, receando os excessos 

do poder, prefere a ação da liberdade, no centro e nas esferas de toda a federação(...). 

Os primeiros chamam-se presidenciais, autoritários, de conservadores ou 

republicanos. Nós, outros temos nome certo: seremos os democratas, os liberais, se 

quiserem; preferimos o povo, dispomos a tudo fazer para o bem da República, mas 

pelos meios da liberdade. 
 

Lynch (2015, p.95) acresce que “a democracia para os Republicanos Brasileiros tinha 

em mente [...] ainda era aquela de Stuart Mill e Lastarria – cuja política positiva, magnum 

opus da oligarquização chilena, serviria de “catecismo” aos constituintes republicanos 

brasileiros. ” Lynch, em seus estudos, acresce que nem mesmo Rui Barbosa havia pugnado 

pela ampliação do sufrágio antes de 1914/1919, sendo seu legado político fulcro em uma 

defesa pela efetivação do sistema representativo insculpido na Constituição de 1891.  

Para Rui Barbosa, combater as oligarquias consistia não necessariamente que mais 

gente votasse mas que a vontade da parcela que já tinha o direito a voto “ganhasse o mundo 

                                                           
23 LYNCH, Christian Edward Cyril. Da Monarquia à Oligarquia: História Institucional e pensamento político 

brasileiro (1822-1930). Rio de Janeiro. Editora Alameda. 2014 
24 Anais do Senado Federal. Sessão de 16 Agosto de 1904 
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da vida para além do texto da lei” (LYNCH, 2015, p.95). A concepção aristocrática de 

governo compartilhada pelas elites políticas brasileiras da primeira república refletia-se nos 

autores políticos dos países centrais cuja autoridade eles invocavam em seus escritos públicos 

e privados (LYNCH, 2015, p. 96) 

Lynch ainda expõe que, doravante o problema da representação, a tendência dos 

republicanos era atribuir o problema à “herança maldita” da monarquia, cuja deletéria cultura 

de manipulação eleitoral se prolongava República adentro. 

 

2.3.O conceito de “Coronelismo Eletrônico”25 

 

Neste contexto, trazido pelo capítulo supra, onde é debatido a questão político-

eleitoral, no que concerne a representação política, a obra de Christian Lynch atua como 

marco introdutório, no seio deste presente trabalho, ao debate de coronelismo eletrônico, 

adentrado já à formação de oligopólios em estruturas midiáticas e sua relação intrínseca à 

política nacional. 

O conceito de Coronelismo fora insculpido por Victor Nunes Leal, no ano de 1949, 

na obra “Coronelismo, enxada e voto”26, fazendo alusão aos fazendeiros que recebiam a 

patente militar nos albores do período imperial brasileiro. 

Suzy Santos acrescenta27: 

A partir da instalação da chamada República Velha (1889-1930), estes coronéis 

incrementaram sua estrutura de poder baseados num sistema eleitoral que não previa 

a votação secreta. A dependência dos trabalhadores rurais em relação aos coronéis e 

a possibilidade de conferência dos votos criaram uma situação na qual o ‘voto de 

cabresto’ era praticamente obrigatório. Desta forma, os coronéis municipais se 

aliavam às oligarquias estaduais, representadas principalmente pelos governadores, e 

estas ao Governo Federal, numa intensa rede de favores. 
 

Segundo Leal: 

“O “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o 

poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos 

chefes locais, notadamente os senhores de terra [...] Desse compromisso 

fundamental resulta as características secundárias do sistema “coronelista”, como 

                                                           
25Conceito insculpido por Suzy Santos 
26 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1997 
27 SANTOS, Suzy dos. Os prazos de validade do coronelismo. INTERCOM. Santos, 2007. Disponível em 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R1219-2.pdf> Acesso em 21/10/2015 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R1219-2.pdf
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sejam, entre outras, o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, a 

desorganização dos serviços públicos locais.”28 
 

O estabelecimento do voto secreto na Era Vargas, sobretudo no Governo Provisório, 

quando fora efetivado tal instituto, apareceu como um poderoso instrumento de combate ao 

fenômeno do coronelismo. Combateria, em tese, a cooptação do voto por meio do 

clientelismo. Entrementes, houve uma adaptação ou uma refinação dos métodos utilizados e 

ainda vivemos em uma situação deplorável, com a presença do mandonismo, aliados à 

corrupção endêmica na máquina estatal alçando o Brasil às indesejáveis posições 

destacadamente negativas em estatísticas relacionadas aos Direitos Humanos. 

Suzy Santos observa esta conjuntura política como um indicador importante que 

reflete nas Comunicações Sociais, citando a posição estratégica da televisão aberta, sendo o 

principal difusor informacional, sendo alcançando por um recepção gratuita. “Através dela os 

antigos coronéis transformaram-se em coronéis eletrônicos que, em lugar da propriedade 

rural, usam agora a propriedade de estações geradoras”29. 

Identifica-se no Brasil uma consolidação desse sistema orientado em redes à partir 

dos anos 70 no Brasil, o projeto desenvolvimentista do Regime Militar é uma peça-chave para 

essa aceleração. 

Capparrelli sustenta: 

Os militares brasileiros priorizaram alguns setores estratégicos da economia, 

investindo em infra-estrutura para o desenvolvimento industrial acelerado e 

fortemente controlado. As telecomunicações estavam entre esses setores estratégicos 

e foram fortemente privilegiados. Durante os primeiros períodos militares, entre 

1965 e 1972, foram criados a Embratel, o Ministério das Comunicações e o Sistema 

Telebrás, possibilitando a implantação de uma sofisticada infra-estrutura de 

telecomunicações que ligaria os quatro cantos do País, inicialmente por uma rede de 

microondas, complementada depois por satélites nacionais e, mais tarde também por 

extensas ligações por fibras óticas. Esses investimentos do Sistema Telebrás 

favoreciam no campo da comunicação de massa, a formação de redes de televisão 

nacionais.30 
 

No primeiro Governo pós-ditatorial, de José Sarney, podia ter sido extintas tais 

práticas. O término da censura prévia seria recebida com grande euforia entre os profissionais 

das comunicações. Acreditava-se num período onde os conteúdos seriam obtidos com maior 

liberdade. No entanto, o coronelismo eletrônico ceifou tal intento. Trazendo consigo uma 

                                                           
28  Op. Cit. 
29  Op. cit 
30 SANTOS, Suzy; CAPPARELLI, Sérgio. Coronelismo, radiodifusão e voto: a nova face de um velho conceito: 

In BRITTOS, Valério Cruz; BOLAÑO, Cesar Ricardo Siqueira (Org. Rede Globo: 40 anos de poder e 

hegemonia. 1. Ed. São Paulo: Paulus: 2005, v1, p. 77/101 
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disciplina mais flexível, pela qual a programação -  regional ou local  - passou a se vincular 

estreitamente aos interesses eleitorais dos proprietários de concessões e licenças de 

retransmissão televisiva”. 31 

Portanto, Suzy Santos define como “Coronelismo Eletrônico” a relação de 

clientelismo político entre os detentores do poder público e os proprietários de canais de 

televisão, o que configura uma barreira à diversidade representativa que caracterizaria uma 

televisão na qual o interesse público deveria ser priorizado em relação aos interesses 

particulares. 

Gay32 apresenta duas conceituações de clientelismo: a) Clientelismo autoritário, que 

tem como supedâneo uma possibilidade de punição e; b) o Semi-clientelismo, baseado na 

sedução e na promessa de vantagens. Para o teórico, a transposição do regime militar para a 

redemocratização denota-se numa transição 33do clientelismo autoritário para o semi-

clientelismo. 

 

2.4 Liberdade de Expressão, Liberdade de Imprensa e Constituição 

 

Uma questão de fundamental importância na Teoria do Direito diz respeito à força 

normativa dos princípios. (ÁVILA, 2012, p.130)34 em “Teoria dos Princípios” indica que 

princípios podem ser definidos como normas “carecedoras de ponderação”, ao passo que 

podem ser sopesadas diante do caso concreto, na qual podem ser derrotadas por princípios 

colidentes. 

 Assim, Ávila afirma que os princípios possuem forma prima facie, no sentido de 

irradiarem força provisória e são dissipáveis em face de princípios contraditórios. Neste 

ensejo, cabe uma necessária diferenciação entre os princípios da Liberdade de Expressão e 

Liberdade de Imprensa, que germinaram de um mesmo princípio, mas hoje não se confundem 

mais. 

A liberdade de expressão é um dos direitos que sempre foi preconizada ao longo de 

nossa história constitucional, ainda que tenhamos consciência que sociedade esteja em 

                                                           
31 Op. cit  
32 GAY, Robert. The even more difficult transition from clientelism to citizenship: lessons from Brazil. Working 

Papers Series, Princeton, Nov. 2001. 
33 
34 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. Malheiros 

Editores. 13ª edição. 2012 
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constante mudança e tenha uma dinâmica própria, algumas lutas tem um caráter cíclico. 

Ademais, os direitos fundamentais têm o homem como essência pelo seu valor intrínseco. 

Ainda nessa observação histórica, nota-se que a Liberdade de Expressão é um dos direitos 

garantidos com mais longa data, tendo sido elencada no rol de Direitos da Constituição 

Imperial de 1824 sendo cessada somente com a Constituição de 1937, que veio a criar o 

Estado Novo, na presidência de Getúlio Vargas. Outro regime que vilipendiou tal direito, no 

que tange a política brasileira, foi a Ditadura Militar, quando civis e até mesmo a imprensa 

tiveram tolhidas suas liberdades. 

A fachada liberal da Carta não inibiu, como bem se sabe, a generalização da censura 

em todos os meios de comunicação durante nosso regime ditatorial (BINEMBOJM, 11, 

2006). Os atos de censura eram graves erros morais, merecedores da mais severa reprovação. 

(SARMENTO, 2016, p.1). 

É mister ressaltar que o período após o Ato Institucional número 5 (ai-5), foi o 

período de maior censura durante o regime autoritário, que fora marcado por censura e 

repressão. Neste diapasão, também cabe destacar a elaboração da Lei n° 5250/1967, 

popularmente tida como a Lei de Imprensa, que viria como parâmetro a limitar a difusão 

informacional, contando com ferramentas legais que coibiam e restringiam a livre circulação 

de informações, atribuindo punições severas aos profissionais da comunicação social, nas 

hipóteses de Crime contra a Honra.  

Muitas das manifestações pró-redemocratização traziam como mote a liberdade de 

expressão e a liberdade de imprensa, sendo um grande exemplo a morte do jornalista Vladimir 

Herzog, tendo em vista que eram os mais nítidos Direitos vilipendiados nos albores do regime 

repressivo. 

Com o término do Regime Militar, em 1985, foi constituído o Estado Democrático 

de Direito, assegurado em nossa Lei Maior e elencado logo no art. 1° da Carta Constitucional. 

A constituição se destaca pela rigidez e pela sua analiticidade, que denotam o interesse de 

salvaguarda do regime democrático de direito, em detrimento do regime autoritário, que já foi 

experimentado em nosso território e trouxe efeitos deletérios para a nossa sociedade, 

conforme fora exposto nos pontos anteriores. 

A liberdade de expressão, protegida no núcleo irreformável de Direitos 

Fundamentais de nossa Carta Magna, é, nas palavras de Paulo Gustavo Gonet Branco, um 
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“dos mais relevantes e preciosos direitos fundamentais, correspondendo a uma das mais 

antigas reivindicações dos homens de todos os tempos”35.  

 

 

Nossa Constituição traz à baila, de maneira direta, em seu art. 5º, IV36, quando 

sustenta ser “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Binembojm 

alerta para uma proteção transindividual e protetiva, neste ensejo.  

O autor ainda diferencia a Constituição Brasileira da Carta Magna Norte Americana, 

pois “contempla, ela mesma, princípios que devem ser utilizados no sopesamento das 

dimensões defensiva e protetiva da liberdade de expressão (BINEMBOJM, 12, 2006). É o 

contexto da dimensão dúplice do Estado. 

Como características dos direitos fundamentais, Paulo Gustavo Gonet Branco37 

elenca: a) Historicidade; b) Ser um Direito Universal e Absoluto; c) 

Inalienabilidade/indisponibilidade e d) Constitucionalização. 

Como uma necessária introdução, antes da análise principiológica de modulação de 

efeitos, faz-se fundamental demonstrar o caráter histórico, num contexto de processo 

histórico, observados no seio de nossa História Constitucional. A redemocratização, 

representado em seu marco jurídico no Poder Constituinte, deu azo a uma proteção, no núcleo 

irreformável da Constituição de direitos e garantias fundamentais.  

José Afonso da Silva sustenta: Democracia não é um mero conceito político, abstrato 

e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de garantia dos Direitos Fundamentais 

que o povo vai conquistando no decorrer da história [...] a democracia é um processo de 

convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido direta ou indiretamente, 

pelo povo ou em proveito do povo38. 

Alexandre de Moraes prevê que a manifestação do pensamento é livre e garantida em 

nível constitucional, não compatível com a censura prévia em diversões em espetáculos. Fato 

que chegou a ocorrer na Nova República, sobretudo no exercício de Paulo Brossard no 

                                                           
35 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Editora 

Saraiva. Instituto Brasiliense de Direito Público. 7ª edição. 2012. 
36BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm> 
37  Op. cit 
38 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional, 34ª edição, São Paulo, 2011 p. 126. 
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Ministério da Justiça, no período anterior à Constituição Cidadã.39Os abusos que, porventura, 

viessem a ocorrer no exercício indevido desta manifestação do pensamento são passíveis de 

exame e apreciação do Poder Judiciário, com a consequente responsabilização dos autores. 

Moraes alude ao Pensamento de Pinto Ferreira: “o Estado democrático defende o conteúdo 

essencial da manifestação da liberdade, que é assegurado tanto sob o aspecto positivo, ou seja, 

proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente a proibição da 

censura”40. 

Com a impossibilidade de escrever de forma aprofundada no tema que tangencia essa 

perspectiva histórica da comunicação social e sua relação com os Direitos Fundamentais no 

seio de nossa Lei Fundamental, é salutar elencar os avanços em tecnologias de informação e 

comunicação, que exigem uma análise muito mais complexa na observância de uma mídia 

oligopolizada, hoje mais volátil e com disseminação de informação mais célere. 

O avanço tecnológico supracitado, além do avanço industrial, na Comunicação 

Social causou mudanças em produções jurídicas e medidas políticas para o desenvolvimento 

na matéria no Brasil. Uma discussão que entrou em pauta foi a diferenciação entre “Liberdade 

de Imprensa” e “Liberdade de Expressão”, ambas tiveram uma origem comum, mas hoje não 

possuem o mesmo significado, tendo havido uma conceituação própria para cada princípio. 

Os dois conceitos também estão protegidos em núcleo irreformável de Direitos e Garantias 

Fundamentais de nossa Carta Magna. 

Como um importante adendo, é interessante trazer o conceito de “efeito silenciador 

do discurso” (OWEN, 2005) como uma chave fundamental para o entendimento do papel da 

mídia na orientação do comportamento social e político do cidadão. Antes de adentrar na 

especificidade do debate de liberdade de imprensa, é mister afirmar que o debate econômico, 

como salienta o autor, trará outra dimensão do fenômeno, sobretudo no contexto da formação 

de oligopólio. 

Sobre a Liberdade de Imprensa, distanciando do conceito de Liberdade de Expressão 

e conceituando cada um, deve-se salientar a confusão destes princípios favorecem a uma 

mídia oligopolizada que rejeita quaisquer mudanças no regime de concessão, haja vista que 

                                                           
39  BROSSARD, Paulo. Entrevista do então Ministro da Justiça, Paulo Brossard, na primeira edição do Roda 

Viva. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=bEVck0NorVY> acesso em 17/02/2016 
40 MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. Editora Atlas. 23ª edição. São Paulo. 2008.p. 45 apud 

FERREIRA, Pinto. Comentários...op. cit v.1 p.68. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEVck0NorVY
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manteriam sua situação de monopólio, desrespeitando o ditame constitucional que veda tal 

prática. 

No Direito Pátrio, os temas relacionados aos meios de comunicação social ainda são 

objetos rasos de debate, na medida em que o assunto é centrado somente no aspecto da 

regulamentação, não chegando a um espaço público de discussão. A mídia corporativa se 

escora na concepção já cristalizada dos Direitos à liberdade de expressão e de imprensa, 

argumentando que toda e qualquer proposta que envolva a questão da comunicação social e 

mudança no regime de concessão trata-se de censura. 

No que tange esse discurso supra, Venício A. de Lima salienta que: “o vínculo entre 

liberdade de expressão, liberdade de imprensa e democracia passa pela crença liberal de que o 

livre mercado debate feito por indivíduos racionais e bem informados no mercado de ideias 

conduzirá necessariamente à formação de uma opinião pública independente capaz de tomar 

as melhores decisões para o conjunto da sociedade e, mais ainda, à prevalência da verdade”.41 

Destaca-se que dois dos modelos mais importantes em nosso pensamento jurídico 

que visam sanar o problema da mídia corporativa são os argumentos em favor do livre-

mercado, via de regra defendido por grupos liberais e libertários, e a estratégia da 

Regulamentação da Mídia, defendida por via de Ação Constitucional, a ser trabalhada no 

próximo capítulo. 

Ambas as partes percebem a problemática da mídia como orientadora do 

comportamento social e político da sociedade. O Instituto de Estudos Sociais e Políticos, 

vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no grupo de pesquisa denominado 

DOXA, faz uma importante pesquisa acerca da política nacional e as manchetes de jornal, 

identificando se há ou não uma orientação e uma tentativa de manipulação no comportamento 

social em determinados assuntos.42 

Fernando Antônio Azevedo coloca:43 

Historicamente algumas das características mais notáveis do nosso sistema de mídia 

permanecem imutáveis: o monopólio familiar e a propriedade cruzada nos meios de 

                                                           
41LIMA, Venício Artur de. Liberdade de Expressão X Liberdade de Imprensa: Direito à Comunicação e 

Democracia. 2ª Ed. São Paulo: Publisher Brasil, 2012, p. 38. 
42 DOXA. Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Disponível em <<http://doxa.iesp.uerj.br/>>. Acesso em 

18/02/2016. 

43 AZEVEDO, Fernando Antônio.  Mídia e Democracia no Brasil: relações entre o sistema de mídia e o sistema 

político. Opin Publica Vol. 12 no. 1 Campinas Apr/May 2006.  Disponível em 

<<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762006000100004>> Acesso em 

18/02/2016. 

http://doxa.iesp.uerj.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762006000100004
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comunicação de massa, a pequena diversidade externa do ponto de vista político e o 

viés conservador, a baixa circulação dos jornais associada ao baixo número de 

leitores e, como consequência, no campo da grande imprensa, um jornalismo 

orientado prioritariamente para as elites e permeável à influência dos públicos fortes. 

Deve-se lembrar ainda o surgimento tardio da imprensa e dos jornais comerciais em 

nosso país e a centralidade e hegemonia da televisão em nosso sistema de mídia. 

Some-se a tudo isto, no campo político, os ciclos autoritários, o retorno 

relativamente recente da democracia e da liberdade de imprensa e a atual presença 

de um pluralismo polarizado (moderado) e teremos um quadro que em 

características mais gerais se encaixam perfeitamente, tanto no que diz respeito ao 

sistema de mídia quanto ao sistema político, no modelo mediterrâneo. 
 

Através do debate principiológico e constitucional, percebemos que é fundamental 

importância o entendimento da formação de oligopólios, com interpretações de nossa ciência 

política, moldando o discurso em favor das condições favoráveis à manutenção de seus 

oligopólios. 

Werneck Vianna, em “Caminhos e descaminhos da Revolução Passiva à Brasileira”, 

insculpiu o conceito de “conservação-mudança”44, presente desde o período Colonial, onde as 

elites corporativistas sempre buscam manter seu status quo e, no entanto, oferecem alguma 

mudança não-estrutural, de modo a não perder seus privilégios, formando, assim, um óbice às 

mudanças necessárias. 

Venício Lima sustenta que a imprensa hoje trabalha sob a lógica do poder, sendo esta 

opinião uma postura dialógica com o presente debate. No entanto, o autor apresenta uma 

crítica desarrazoada ao livre-mercado. 

Retornando ao debate acerca dos princípios, após a necessária divagação acerca da 

mídia e da implicação no comportamento político, é imperioso destacar que o direito 

fundamental que concerne à liberdade de expressão é de titularidade do indivíduo e não da 

mídia. Entrementes, apropriando-se do discurso liberal clássico e deturpando-o, as instituições 

corporativistas criam uma falácia argumentativa de modo de confundir o destinatário e fazer 

com que se acredite que liberdade de imprensa e liberdade de expressão são sinônimos. 

Venício Lima45 argumenta que, deste modo, a mídia se coloca como legítima representante de 

direitos individuais e coletivos contra a “censura”, criando um espectro enganoso a qual é 

denominado “sanha regulatória”. 

Curiosamente, os períodos de desregulamentações e privatizações situados entre os 

anos 80 e 90 foram grandes contribuintes para o crescimento do fenômeno de monopolização 

                                                           
44 Loc. cit 
45 Loc. Cit 
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e “oligopolização” da mídia, demonstrando que o argumento em defesa das privatizações não 

pode ser arguido de maneira acrítica, tendo em vista o alto grau de compadrio presente no 

Estado Brasileiro. 

Assim, adentramos no debate que concerne em observar a mídia oligopolizada e suas 

implicações na política brasileira e, por conseguinte, suas implicações frente ao Estado 

Democrático de Direito. 

 

2.5 Estruturas midiáticas oligopolizadas e política 

 

O Brasil ainda não logrou êxito de colocar num espaço público de discussões a 

questão da existência dessa mídia sustentada por oligopólios e as implicações políticas 

causadas por estruturas cooptadas. As questões são colocadas sem grande profundidade e 

pautadas através de desinformações veiculadas. Parto do princípio de que a ausência da 

propositura e implementação desde debate, que foi fundacional para a Nova República, faz 

óbice à compreensão do brasileiro quanto à política nacional. 

Faz-se necessário, pois, um debate acerca da comunicação social e do modo o qual o 

brasileiro tem contato com o acesso à informação. É de fundamental importância propor um 

novo projeto para a mídia, transpassando pela política, ao compreender os clássicos do 

pensamento político brasileiro, para que a mídia não mais seja uma forma de perpetuar os 

vícios os quais tem fulcro o Estado Brasileiro. 

A política e as corridas eleitorais, como é possível perceber, se adequaram também 

aos avanços tecnológicos. Camilo Aggio, no IV encontro do Compolítica46, identificou nas 

campanhas eleitorais de 2010 a mudança de perfil dos candidatos à presidência e a utilização 

da rede social denominada Twitter, como integrante do projeto de campanha. Deste modo, 

percebeu que a internet se tornou uma importante ferramenta para os candidatos que em 

disputas já deixaram, há muito, de se restringir à composição e manutenção de websites.47 

                                                           
46 AGGIO, Camilo. As Campanhas no Twitter: Uma análise do padrão de comunicação política dos três 

principais candidatos à presidência do Brasil em 2010. IV Encontro da Compolítica, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/03/AGGIO-

Camilo.pdf> acesso em 19/02/2016 

47 Op. Cit. 

http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/03/AGGIO-Camilo.pdf
http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/03/AGGIO-Camilo.pdf
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Assim, tivemos a gênese de novas regras e modos de uso inerentes à sociabilidade construída 

pelos usuários destes canais.48 

Com este novo fenômeno, tivemos novas ferramentas para interpretações acerca do 

Comportamento Político e sua relação intrínseca com a mídia e a comunicação social, 

sobretudo no que compete às mídias alternativas. 

Um aspecto com bastante relevância é o fato de que a sistematização de informações 

pode ser orientada de modo a formar opiniões e “atitudes individuais que constituem a base 

cognitiva para ações ou tomada de decisões políticas na esfera da cidadania formal e 

associativa”49. Há uma comunicação tecnicamente mediada entre Estado e Sociedade, que 

necessita de uma análise mais profunda. 

Messiluce Rocha Hansen50, em sua tese de doutoramento traz a abordagem de 

Wolton (2004: 203-220; 505) acerca da comunicação política, sustentando-a como “o espaço 

onde se trocam discursos contraditórios dos agentes que têm legitimidade para se exprimir 

publicamente acerca da política, que são os políticos, os jornalistas e a opinião pública por 

meio das sondagens”. A autora ainda acresce: 

As promessas de transparência (publicidade dos atos do governo) e da superação da 

crise de representação (mediante o restabelecimento de um vínculo entre 

representantes e representados), pressupostas pela comunicação política e por um 

espaço público baseado no discurso e na deliberação, são subsumidas pela lógica da 

hipermidiatização das pesquisas de opinião que, presas à lógica do acontecimento e 

do imediato, impedem os homens políticos de estabelecer metas políticas a longo 

prazo que possam orientar o exercício do poder e o curso de suas ações, os 

verdadeiros centros da política. 
 

Para o autor, a “hipermidiatização” deste espaço público e das pesquisas opinativas 

implicam em graves distorções nas políticas das democracias de massa, haja vista não refletir 

a opinião pública em toda sua totalidade, mas apenas a resposta dada, sem a real amplitude do 

fato. 

Castells (1999ª; 2003; 2008ª; 2008b)51 infere ao conjunto da comunidade política, 

além dos cidadãos, um papel secundário na condução de seu próprio desenvolvimento 

político. 

                                                           
48 Op. Cit. 
49 HANSEN, Messiluce da Rocha. Esfera pública midiática: Um estudo a partir dos princípios do discurso 

público e do modelo de democracia deliberativa habermasiana. Salvador. UFBA. 2009. 

50 Op. Cit. P. 257 
51 Los. Cit apud Castells, (1999ª; 2003; 2008ª; 2008b 
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Messiluci ainda conclui, sobre abordagens acerca da comunicação política: “Um 

problema [...] é que elas identificam a emancipação política com o progresso técnico. O problema é que o 

desenvolvimento das novas técnicas e tecnologias da informação e da comunicação bidirecionais em que o 

receptor em algum momento da interação comunicativa pode transformar-se em emissor não implica, 

necessariamente, uma maior participação popular na razão pública ou uma melhor qualidade de discussão 

política.” (p.268).52 

Já no que concerne à mídia e sua relação para com o Estado Democrático de Direito, 

é mister colocar o ressalte de Venício Lima:  

Não serei o primeiro a constatar que a grande mídia brasileira – ao contrário de todas 

as outras pessoas e/ou instituições – tem se colocado acima das leis e do Judiciário e, 

para isso, tem se apropriado do argumento de defesa da Constituição, das liberdades 

e da democracia. Ao mesmo tempo, distorce e omite informações, sataniza 

movimentos sociais, partidos, grupos e pessoas que não compartilham de seus 

interesses, projetos e posições e, assim, estimula a intolerância, a radicalização 

política e o perigoso estreitamento do debate público.53 
 

 

Daniel Sarmento, em “A Liberdade de Expressão e o problema do “Hate Speech””, 

traz o debate hodierno do discurso de ódio e os limites à disseminação deste conteúdo, 

trazendo importantes exemplos, como, por exemplo, a recente polêmica perpassadas na 

publicação do periódico Charlie Hebdo, publicando charge ofensiva sobre Maomé, causando 

imenso descontentamento nas comunidades islâmicas. 

Para Sarmento, tais atitudes vilipendiariam valores fundamentais numa sociedade 

democrática, como liberdade, igualdade e tolerância. Observando o machismo, o racismo, a 

homofobia e o capacitismo como “elementos construtivos de nossa estrutura social”, 

Sarmento pugna pela repressão ao Hate Speech, elencando sua eficiência. 

Como grande exemplo, o autor cita o caso Elwanger, onde o Supremo Tribunal 

Federal decidiu no sentido de punir manifestações de antissemitismo. Tratava-se de Ação 

Penal por crime de racismo cometido por Siegfried Elvanger, que escrevera livros com 

conteúdo antissemita, negando o Holocausto e dando características pejorativa aos judeus. 

Deste modo, percebe-se o caráter central no debate entre Liberdade de Expressão e 

Liberdade de Imprensa, sob a ótica do Ordenamento Jurídico Brasileiro e observando o 

caráter deletério da formação de oligopólios em estruturas de comunicação social. Parto agora 

                                                           
52 Op. Cit. P. 268 
53LIMA, Venício Artur de. Op. Cit., p. 112-113. 
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para as hipóteses de Democratização da Mídia, analisando o Direito Econômico e 

Regulatório, a posição da Suprema Corte e observando a gênese de mídias alternativas. 
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3. DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA 

 

 

Como Democratização da Mídia, entendem-se como os projetos que podem ser feitos 

para mudar a relação da mídia com o processo de propriedade cruzada, além da concentração 

desigual de rendas, proporcionadas pelo Estado. 

A importante definição dos conceitos de poder, do supedâneo teórico-jurídico para 

trazer à tona os conceitos de propriedade cruzada e concentração de renda, além do debate, 

com auxílio de debates em Ciências Sociais e nas Comunicações Sociais, pudemos obter uma 

consolidada base zetética para a discussão acerca da Democratização da Mídia, que ainda não 

é bem aceita em diversos meios de discussão. 

Nesta nova fase, é importante o debate do viés Constitucional, da livre-iniciativa e da 

ordem econômica, buscando apoio em doutrinadores do Direito Pátrio, sobretudo em Direito 

Constitucional e Administrativo, para uma melhor compreensão. 

Num segundo momento, analisar-se-á as ações que tramitam ou que já tramitaram no 

Supremo Tribunal Federal, como uma forma eficaz de identificar o caminho jurídico para 

qual o debate está sendo tratado, analisando as ações constitucionais. 

Por fim, debateremos a existência das mídias alternativas, que surgem como opção à 

proposta de Regulamentação da Mídia, que se torna bastante interessante por ser uma opção, 

ao contrário da proposta que a sucedeu, totalmente desregulamentada. Esbarra, porém, no fato 

de que uma parcela considerável da população não ter acesso à internet e a questão dos altos 

para o acesso, que ainda é uma realidade brasileira. 

Assim, observaremos posições que tangenciem as duas propostas, contrapondo-as, 

para uma análise mais profunda da situação e respondendo à pergunta inicial, tal qual seja, se 

era desejável a regulamentação na mídia no Brasil, em contraponto à proposta 

desregulamentada e, por conseguinte, desestatizada, representada na livre difusão de mídias 

alternativas. 

Há também que se mensurar o importante debate ideológico por trás das duas 

propostas apresentadas, que serão fatores determinantes para a opção por um modelo, haja 

vista que são, em tese, excludentes entre si. 
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3.1 A Democratização da Mídia em seu Viés Constitucional e Administrativo: Poder 

Regulamentar, Livre iniciativa e ordem econômica. 

 

Por Poder Regulamentar entende-se a oportunidade da Administração Pública de 

fomentar mecanismos de complementação das leis indispensáveis à uma aplicabilidade 

efetiva, na hipótese do Poder Legislativo não oferecer possibilidade de que estas sejam 

executadas. 

Apesar da celeuma apresentada entre grupos ideológicos que se dividem entre 

propostas de Regulamentação e de Livre-Mercado, explica Augusto Henrique Werneck 

Martins que a ideia de poder regulamentar está intrinsecamente ligada à aparição do Estado 

Liberal, de modo que a separação de poderes acabou por reconhecer ao Executivo a 

capacidade de editar normas jurídicas.54 

José dos Santos Carvalho Filho, em seu “Manual de Direito Administrativo”, define 

que: 

Poder Regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à Administração Pública 

de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A 

prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a 

Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando. Se o fizer, cometerá 

abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo. Por esta 

razão, o art. 49, V, da CF, autoriza o Congresso Nacional a sustar atos normativos 

que extrapolem o poder de regulamentação.55 
 

Na mesma obra, o autor elucida que o Poder Regulamentar, quando trata de sua 

natureza, representa uma prerrogativa de Direito Público, tendo em vista que estão conferidos 

aos órgãos que têm a incumbência do interesse público. É cabível a presente digressão, tendo 

em vista que a comunicação social está inserida no rol das situações que importam ao 

interesse público. 

No que tange a formalização do poder regulamentar e como ela se processa, afirma-

se que se dá, basicamente, por decretos e regulamentos. O art. 84, IV56 da Constituição dispõe 

que ao o Presidente da República compete expedir decretos e regulamentos para a fiel 

execução das leis. 

Carvalho Filho (2012, p. 59)57 ainda adiciona: 

                                                           
54 Reflexões acerca do Poder Regulamentar – propostas à Constituinte, EDPGERJ, 40/45. 
55 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Editora Atlas. São Paulo. 2012. P. 58 
56BRASIL. Constituição, 1988 
57 Op. Cit p. 59 
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“Trata-se como modelo atual do exercício do poder regulamentar, cuja característica 

básica não é simplesmente a de complementar a lei através de normas de conteúdo 

organizacional, mas sim de criar normas técnicas não contidas na lei, 

proporcionando, em consequência, inovação no ordenamento jurídico. Por esse 

motivo, há estudiosos que o denominam poder regulador para distingui-lo do poder 

regulamentar tradicional. Exemplos dessa forma especial de poder regulamentar têm 

sido encontrados na instituição de algumas agências reguladoras, entidades 

autárquicas ás quais o legislador tem delegado a função de criar as normas técnicas 

relativas a seus objetivos institucionais. É o caso da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL e da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em 

cuja competência se insere a produção de normas técnicas para os setores de energia 

elétrica e telecomunicações, objeto de sua ação controladora. 
 

Diogo de Figueiredo58, quando versa sobre competição e regulação, em seu manual 

de Direito Regulatório, coloca que para que se garanta, de fato, o equilíbrio garantidor da livre 

competição, seria necessário o ingresso de um suposto terceiro agente, que não seja nem 

produtor nem consumidor. Propõe a inserção de um agente homoestático, capaz de impor uma 

regra que recupere e mantenha o equilíbrio. E Isso sem cair no reducionismo, tido por grandes 

nomes como R. Savatier, que propôs que “todo direito se edifica sobre um dado 

econômico”59. O órgão que viesse a impor o poder, deveria ser dotado de poder para intervir 

suficientemente para corrigir as deformações do mercado.60 

Luis Roberto Barroso, sobre o princípio da Livre iniciativa e da ordem econômica, 

argumenta: 

O princípio da livre iniciativa, por sua vez, pode ser decomposto em alguns 

elementos que lhe dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto constitucional 

[...].De parte isto, integra, igualmente, o núcleo da ideia de livre iniciativa a 

liberdade de empresa, concito materializado no parágrafo único do art. 170, que 

assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização, salvos nos casos previstos em lei. Em terceiro 

lugar, situa-se a livre concorrência, lastro para a faculdade de o empreendedor 

estabelecer os seus preços que hão de ser determinados pelo mercado, em ambiente 

competitivo (CF, art. 170, IV.).61 
 

Sobre a livre-iniciativa e o livre-mercado, é possível buscar nas conceituações 

clássicas liberais as suas disposições.  Sempre mantém uma postura controversa quanto à 

intervenção estatal. Isaac Benjó coloca que “na prática, porém, o bom funcionamento do livre 

                                                           
58 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Regulatório. Rio de Janeiro, São Paulo. Editora Renovar. 2003 
59 R. SAVATIER, L’Einsegment Du droit économique dans le pays socialistes, in Il Diritto Del Economia, Ano 

XIII, 1967, N°1 apud François Servoin, Droit Administratif de l’économie. Grenoble, Presses Universitaries de 

Grenoble, 1996, p.7 
60Op. Cit p. 71 

61 BARROSO. Luis Roberto. Ordem Econômica e os limites á atuação estatal no controle de preços.Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro. 226: 187-212. Out/dez. 2001 
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mercado exige alguns requisitos fundamentais sejam cumpridos”62. Diogo de Figueiredo 

insculpe dois requisitos: a) Não haver dominação de mercados, ou seja, a liberdade de 

qualquer agente sair e entrar no mercado livremente, que é basicamente a vedação de 

monopólios e oligopólios e; b) Externalidades, como os custos e prejuízos involuntários 

causados por um agente econômico para produzir bens e serviços.63 

Deste modo, ao tratas todos os preceitos e conceitos que concernem a uma análise 

jurídica das propostas de regulamentação de mídia, podemos passa para uma análise das 

construções jurisprudenciais apresentadas no seio de nosso Supremo Tribunal Federal nesta 

última década. 

 

3.2 Jurisprudência do STF 

 

Ainda hoje, não houve a regulação de artigos de nossa Carta Magna, no que tange 

aos meios de comunicação. Identifica-se, ainda, à guisa de exemplo, como nos estudos de 

Suzy Santos sobre o “Coronelismo Eletrônico”, que há irregularidades muito aparentes, como 

a posse de concessões, diretas ou indiretas, de políticos com mandatos efetivos. 

Dentro deste espectro, algumas ações foram propostas ao Supremo Tribunal Federal 

por legitimados ativos, com o intuito de dar fim a estas estruturas concentradas e pautadas em 

propriedades cruzadas e, assim, democratizando a mídia. 

As Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão (ADOs n° 10 e 11), 

propostas, respectivamente, pelo PSOL, ajuizada pelo jurista Fabio Konder Comparato, e pelo 

CONTCOP em 11 de novembro de 2011 e 10 de dezembro de 2010 estão na conclusão para o 

relator da referida ação. 

Entre os pedidos na exordial, encaminhada pelo PSOL, está a criação de uma lei 

específica sobre o Direito de Resposta, além da proibição de monopólios ou oligopólios no 

seio de meios de Comunicação Social. 

Ambas as ADOs possuem em seus objetos a declaração de omissão, por parte do 

Congresso Nacional, quanto ao Direito de Resposta, elencado no art. 5°, V, da CF/8864 e 

                                                           
62 ISAAC BENJÓ, Fundamentos da Economia da Regulação, Rio de Janeiro, Thex Editora, 1999, p.67 
63 Op. Cit. P. 77 
64BRASIL. Constituição, 1988 
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também no que tange a vedação de existência de monopólios e/ou oligopólios nas mídias, 

tendo como supedâneo o art. 220, parágrafo 5° da Lei Fundamental. 

Na alegação da CONTCOP, exposta no sítio virtual de nossa Corte Constitucional, é 

interessante o destaque a seguir: 

Segundo a CONTCOP, “de nada vale arguir que, nessa matéria, as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (CF, 

artigo 5º, parágrafo 1º). “Ninguém contesta que o direito fundamental de resposta 

continua a ser reconhecido em nosso ordenamento jurídico. O que se assinala é que, 

na prática, deixou de existir um parâmetro legal para que os tribunais possam decidir 

se, quando e como tal direito fundamental é efetivamente aplicado”, constata a 

Confederação.65    
 

Como argumento da mesma confederação, exposto também no site do Supremo 

Tribunal Federal, é importante um argumento acerca da internet e das mídias alternativas, 

tema a ser tratado no próximo tópico: 

A CONTCOP salienta também o fato de, nas décadas posteriores à promulgação da 

Lei de Imprensa, ter surgido a internet como “outro poderosíssimo meio de 

comunicação de massa por via eletrônica”, em que até hoje o legislador nacional não 

regulou o exercício do direito constitucional de resposta, quando ofensa ou 

informação errônea for divulgada por esse meio. “Quando muito, a Justiça Eleitoral 

procura, bem ou mal, remediar essa tremenda lacuna com a utilização dos parcos 

meios legais de bordo a sua disposição”66  
 

Ainda sobre o tema, comenta o jornalista Gustavo Gindre: 

“A proposta de “regulação econômica” pode acabar excluindo pautas antigas da 

sociedade civil, como a punição a conteúdos que incitem crimes de ódio [...]. 

Quando o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a Lei de 

Imprensa dos tempos da Ditadura Militar, junto com ela foi revogado também o 

direito de resposta que agora depende do uso muito mais demorado do Código Civil. 

Com isso, a obtenção do direito de resposta, se vier a ser alcançada, pode demorar 

anos. Acaso uma lei de imprensa, que inclua também questões como a garantia de 

pluralidade de fontes e de informação e a cláusula de consciência de jornalistas seria 

uma forma de censura (interrogação). Assim como as questões citadas acima, há 

uma série de outras pautas da sociedade civil que visam regular o conteúdo 

audiovisual e que nada possuem de censura. Ao contrário, visam garantir mais 

democracia nos meios de comunicação, bem como o respeito aos Direitos 

Humanos.”67 
 

                                                           
65 STF. CONTCOP pede ao STF declaração de omissão do Congresso sobre Direito de resposta. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=168729> Acesso em 16/01/2016 

66 Op. cit 
67 GINDRE, Gustavo. Regular o conteúdo da comunicação não é censura Disponível em 

<<http://gindre.com.br/regular-o-conteudo-da-comunicacao-nao-e-censura/>> Acesso em 12/01/2016 
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No que diz respeito à vedação da formação de oligopólios em estruturas de mídia no 

Brasil, a segunda demanda apresentada na ação em tela, o argumento estatista sustenta que as 

emissoras de rádio e televisão servem a um espaço público, sendo o Estado o responsável para 

a administração em nome e em benefício do povo. O argumento liberal, sobretudo o 

monarquista, sustenta que o mercado é o responsável para a extinção destes oligopólios. 

Apesar das discordâncias, das distintas interpretações acerca da formação social e política no 

Brasil e, por consequência disto, emergem diferenças entre visões e concepções de mundo, 

ambos os posicionamentos acreditam que a formação de oligopólios, proporcionados por um 

Estado Cooptado que formou a concentração de renda, é prejudicial para a população. Logo, 

essas emissoras não devem satisfazer interesses particulares, obedecendo os ditames 

constitucionais, em conformidade com os princípios norteados no art. 221 da CRFB/88, com a 

finalidade de atender ao bem comum. 

Quanto ao art. 220, parágrafo 3°, II, CRFB, é exposto que compete à lei federal 

elencar os meios legais “que garantem à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 

de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, 

bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e 

ao meio ambiente”. No entanto, não há lei regulamentando o artigo em pauta. 

Quanto ao art. 220, parágrafo 5°68, que veda a formação de oligopólios – direta ou 

indireta – dos meios comunicacionais, emerge uma questão: o fato dos termos “monopólio” e 

“oligopólio” não integrarem o espectro da ciência jurídica e, sim, a ciência econômica, 

deixando o cidadão desprotegido e a norma não regulamentada. Neste ensejo, cabe a crítica da 

existência de um Direito meramente autorreferenciado e que não busca soluções em outras 

áreas o conhecimento. 

Outro caso emblemático em nossa Suprema Corte que tangenciou o Direito à 

Liberdade de Expressão foi o julgamento da ADPF n° 130, proposta pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), um partido que sempre militou nesta causa, sobretudo nos 

tempos de Leonel Brizola. 

Como objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental supracitada, 

teve a declaração da não recepção total da Lei 5250/1987, argumentando que o texto 

apresentado por este diploma legal estava em descompasso com o ditame constitucional 

imposto pela Carta Magna de 1988. Concomitantemente, o arguente solicitou a não recepção 
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de alguns dos dispositivos desta lei, além de uma interpretação conforme dos demais, com a 

finalidade de evitar o vilipêndio aos preceitos fundamentais que concernem ao direito de 

liberdade de expressão. 

O plenário do Supremo decidiu, portanto, pela não recepção total da Lei n° 5250/67. 

Neste ensejo, torna-se importante citar a ementa da referida ADPF, tendo em vista que esta 

analisa e traz conceitos fundamentais para o caso em questão, dialogando com a temática 

deste presente trabalho: 

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL (ADPF) LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. 

REGIME CONSTITUCIONAL DA “LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 

JORNALÍSTICA”, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. 

A “PLENA” LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA 

PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA, A PLENITUDE DA 

LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS 

LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO 

E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 

COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÁS RELAÇÕES 

DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE 

PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS 

LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO 

E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 

COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DE FUNDAMENTALIDADE DOS 

DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. 

PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DOS 

DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO Á LIBERDADE DE IMPRENSA E O 

BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA 

PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A 

POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE 

ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR 

RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE 

OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE 

IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A 

INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA 

SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. 

PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A 

TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE 

DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃ DE INERÊNCIA ENTRE 

PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO 

INSTÃNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO 

ALTERNATIVA Á VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE 

MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO 

NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA 

LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE 

IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE 

DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO E BLOCO DA LEI N° 5.250/1967 PELA 
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NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.69 
 

Neste sentido, é possível enxergar que o debate jurídico teve sua gênese relativa a 

fato do o direito à liberdade de expressão e da falta de regulamentação da mídia. Neste 

julgado, detectou-se que o direito à liberdade de expressão deve ser analisado em sua 

perspectiva individual, impondo, assim, uma atuação livre dos indivíduos. 

No entanto, essa decisão trouxe alguns problemas, exempli gratia, a confusão do 

conceito de Liberdade de Imprensa e Liberdade de expressão, outrora destacado neste 

presente artigo. Ao compreendê-los como sinônimo, podemos dar azo a uma situação onde os 

Direitos Individuais dos espectadores são corrompidos, delegando esses Direitos aos 

detentores da Mídia Corporativa e oligopolizada. 

Percebe-se também que, ao menos no que concerne a esse trecho, a posição adotada 

pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma perspectiva liberal, defendendo a Livre Iniciativa 

e, por conseguinte, o Livre-Mercado. 

O Ministro Ayres Britto alcunhou, ainda, a imprensa como “irmã siamesa da 

democracia.”70 

Tomando como supedâneo o caput do art. 220 de nossa Lei Fundamental, os meios 

de comunicação social, ao exercerem o “direito à liberdade de expressão”, conforme 

insculpido na ADPF N° 130, detém um direito individual pleno que não é passível de 

restrição por meio de legislador infraconstitucional. Entrementes, há a hipótese de 

consideração pelo constituinte e a fixação de limites constitucionais. Qualquer limitação ou 

restrição, pois, deve emergir de autorização expressa da Constituição Federal. 

A decisão, como exposto na ementa da referida ADPF, ainda tratou da hipótese de 

necessidade ou não de regulamentação dos meios de comunicação social. Através de uma 

análise subjetiva, pontuou que o simples fato de nossa Constituição Federal vedar a existência 

e formação de monopólios ou oligopólios, já seria o bastante para que tais práticas fossem 

coibidas. Ou seja, dispensaram, ao menos no julgamento a consideração da necessidade de 

uma regulamentação infraconstitucional. 

                                                           
69 ADPF N° 130. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411> Acesso em 19/02/2016. 

70 Trecho do voto do Ministro Ayres Britto, no parágrafo 36. 
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Neste ensejo, cumpre destacar o voto do Ministro Carlos Ayres Britto, em seu 

parágrafo 29: 

“o que se tem como expressão da realidade portanto, é, de uma banda, um corpo 

social progressivamente esclarecido por uma imprensa livre e, ela mesma, plural 

(visto que são proibidas a oligopolização e monopolização do setor). Corpo social 

também progressivamente robustecido nos seus padrões de exigência enquanto 

destinatário e consequentemente parte das relações de imprensa. De outra banda, 

uma imprensa que faz de sua liberdade de atuação um necessário compromisso com 

a responsabilidade quanto à completude e fidedignidade das informações 

comunicadas ao público. Do que decorre a permanente conciliação entre liberdade e 

responsabilidade, até porque, sob o prisma do conjunto da sociedade, quanto mais se 

afirma a igualdade como característica central de um povo, mais a liberdade ganha o 

tônus de responsabilidade [...]”71 
 

Tal decisão foi muito criticada e foi, em parte, um descompasso com parte da 

bibliografia apresentada nesta monografia, sobretudo nos trabalhos relacionados ao 

“Coronelismo Eletrônico”, nos trabalhos de Suzy Santos e Capparelli, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

Venício Lima, inclusive, teria sustentado que esta decisão do Supremo Tribunal 

Federal teria contemplado os interesses da “grande mídia”, usando conceitos abstratos em 

descompasso com a realidade e valendo-se da concepção clássica e individualista do direito à 

liberdade de expressão.72 

O Supremo Tribunal Federal considerou, portanto, o Estado como o grande inimigo 

da Liberdade de Expressão, desconsiderando totalmente a perspectiva difusa do direito a 

liberdade de expressão. Não observaram a possibilidade de que a concentração dos meios de 

comunicação social pode afetar a liberdade de expressão enquanto princípio cristalizado em 

nossa constituição e enquanto princípio fundante do nosso Estado Democrático de Direito. É 

mister destacar que não fora elencado a discussão importante acerca do pluralismo do debate 

público. 

Neste momento, é importante destacar a necessidade acerca do debate histórico e 

com o apoio do Pensamento Político Brasileiro, que fora trazido no primeiro capítulo deste 

presente trabalho. A definição gramsciana de “Visões de Mundo”, trazida por Marcus Fabiano 

Gonçalves e Edmundo Arruda, como parâmetro hermenêutico de um julgamento de nossa 

                                                           
71BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 30/04/2009, p. 43. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=12837. Acesso em: 

25/09/2014. 
72 LIMA, Venício Artur de. Op. Cit., p. 206 – 208.   
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Suprema Corte é muito acertado, tendo em vista que, neste caso, o Ministro Ayres Britto 

adotou uma roupagem liberal em seu argumento. 

Ao citar o trabalho de Gildo Marçal Brandão, que detectou as linhagens do 

Pensamento Político Brasileiro, também assumimos uma postura extremamente dialógica com 

a análise da decisão do STF. Podemos obter mais ferramentas para interpretar as 

características ideológicas por trás do julgado. 

A interpretação de Oliveira Viana, observada sob a consciência de ter sido postulada 

há quase um século, é, por exemplo, totalmente diferente da concepção do Ministro Ayres 

Britto, em seu voto. Viana, como pudemos observar, entendia que a ausência de um Estado 

forte e de instituições que não estivessem eivadas de vício, poderiam ter sido, ainda no 

Período Colonial, um óbice a formação da “caudilhagem” e, por consequência, da formação 

de oligopólios e monopólios.  

Contudo, destacamos que a crítica de Venício Lima para com o voto em tela é 

acertada. Os estudos de Suzy Santos e Capparelli, além dos demonstrativos do Observatório 

de Imprensa, demonstram que, em diversas situações, “Os Donos da Mídia”73 detém o 

monopólio ou oligopólio da mídia, mas não somente são formados através de um monopólio 

estatal, mas podem ter sido fruto da formação coronelista. 

É evidente ainda que muitos desses estratos, os “Donos da Mídia” ocupam posições 

de privilégios na política. 

Cumpre destacar que não fazemos quaisquer tipos de juízo de valor ideológico neste 

presente trabalho, mas temos por escopo uma análise das linhagens de pensamento 

identificadas nos discursos. 

O Ministro Gilmar Mendes, que fora relator do Recurso Extraordinário n° 511.961, 

em sua apreciação do mérito, teceu comentários sobre a diferença presente entre liberdade de 

expressão e liberdade e sobre o papel das mídias como obstáculo ao exercício do direito à 

liberdade de expressão, em fls. 72-74. 

[...] O poder da imprensa é hoje quase incomensurável. Se a liberdade de imprensa 

nasceu e se desenvolveu, conforme antes analisado, como um direito em face do 

Estado, uma garantia constitucional de proteção de esferas de liberdade individual e 

social contra o poder político, hodiernamente talvez represente a imprensa um poder 

social tão grande e inquietante quanto o poder estatal. É extremamente coerente, 

nesse sentido, a assertiva de Ossenbuhl quando descreve que ‘hoje não são tanto os 
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media que têm de defender a posição contra o Estado, mas, inversamente, é o Estado 

que tem de acautelar-se para não ser cercado, isto é, manipulado pelos media. 

(Apud, ANDRADE, Manuel da Costa, Liberdade de Imprensa e inviolabilidade 

pessoal: uma perspectiva jurídico-criminal, Coimbra, Coimbra Editora, 1996, p.63)74 
 

Nota-se, neste excerto, que o Ministro Gilmar Mendes possui uma “Visão de 

Mundo” diametralmente oposta à visão do Ministro Ayres Britto, destrinchando, assim, a 

influência de outra matriz de pensamento, distinta da adotada por Ayres Britto. 

Em “Democracia e Regulação dos meios de comunicação de Massa”, Martins expõe: 

No que diz respeito às liberdades analisadas, todas elas consideradas direitos e 

garantias fundamentais, cabe ao Estado, em primeiro lugar, seu reconhecimento e 

proteção. Compete-lhe, também, assegurar que o exercício desses direitos não 

prejudique outros direitos fundamentais. Tudo isso é matéria das leis que 

regulamentam o exercício dos direitos constitucionais. Mesmo que a Constituição 

brasileira determine a aplicação imediata das normas que definem direito e garantias 

(art. 5º, parágrafo 1º), é necessário regulamentar as formas de exercício desses 

direitos, seus alcances e limites, e eventuais conflitos entre esses direitos75 
 

Assim, analisamos no seio das decisões do Supremo Tribunal Federal, sobretudo os 

postulados dos Ministros Ayres Britto e Gilmar Mendes, posições favoráveis á 

regulamentação da mídia, onde é concebido que o poder da “grande mídia” é prejudicial à 

Liberdade de Expressão do indivíduo e também observamos posições favoráveis ao livre-

mercado. 

Não postulamos por nenhuma das duas posições e entendemos que existem 

problemas na implementação das duas, sobretudo na inobservância de que existem grupos 

interessados em sustentar um simulacro de livre-mercado, deturpando argumento liberal em 

benefício próprio, mas também entendemos que existem grupos aparelhamento o Estado e 

utilizando-se da máquina estatal em benefício próprio. Busca-se aqui, pois, uma perspectiva 

de emancipação quanto às velhas tradições. 

Sobre o debate específico da comunicação social, um tema fundamental, a ser 

trabalhado no próximo capítulo, é sobre a existência de mídias alternativas e mídias sociais, 

como aprofundamento do debate. 

 

3.3 A existência das mídias sociais e mídias alternativas 

                                                           
74BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 511.961/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/06/2009, p. 

72-74. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2469175. 

Acesso em: 19/02/2016. 
75MARTINS, Paulo Emílio Matos; SARAIVA, Enrique; PIERANTI, Octavio Penna (orgs.). Op. Cit., p. 64. 
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Citada, inclusive, na exordial da CONTCOP, exposta supra, a internet e, por 

conseguinte, a presença de mídias alternativas, tornou-se uma importante ferramenta no que 

tange a Democratização da Mídia, dando ensejo a novos ensejos de democratização da mídia 

e sem a necessidade da Regulamentação Estatal, ainda que na ADO acima mencionada, 

houvesse o pedido expresso para a regulamentação do Direito de Resposta na Internet. 

Como um primeiro argumento em prol da utilização das mídias alternativas como 

uma opção viável à Regulamentação da mídia seria o fato de se apresentar como uma opção 

“barata”. Entrementes, esse argumento esbarra no fato de que somente pouco mais da metade 

dos lares brasileiros têm acesso à internet, apresentando-se, assim, a utilização das mídias não 

tradicionais como uma realidade ainda distante. 

A grande vantagem na utilização e no fomento à criação de novos mecanismos, é a 

realidade de que tais meios se apresentam como uma alternativa aos oligopólios concentrados 

em pequenos grupos no que compete a difusão de informação. Entretanto, como demonstrado 

no parágrafo supra, ainda se concentra na televisão o meio mais eficaz de difusão de 

informação e formação de opinião. 

Conforme Hansen76 nos elucida, além da ampla esfera da ampliação do papel político 

da sociedade civil, a esfera pública e a esfera de visibilidade pública das mídias deixam de ser 

um espaço de convencimento e passam a ser interpretadas como um espaço de pressão, 

regulado pelo princípio da influência (Souza, 2000; Habermas, 1988b)77. 

As chamadas mídias radicais (DOWNING, 2002)78, que são espaços livres, 

alternativos ou comunitários, e ainda as redes sociais, constituem espaços onde indivíduos 

conseguem se organizar, movimentos sociais conseguem divulgar suas demandas e temas e 

fazem, assim, uma inserção de causas que, via de regra, não tem entrada num espaço público 

de discussão, pois conflui com interesses de uma mídia oligopolizada. 

A internet e a telefonia móvel têm se tornado importantes aliados no acesso à 

informação. A internet potencializa a interação entre espectadores. Nos ensinamentos de 

Veloso: 

                                                           
76 Loc. cit 
77 HANSEN, Messiluce da Rocha. Esfera pública midiática: Um estudo a partir dos princípios do discurso 

público e do modelo de democracia deliberativa habermasiana. Salvador. UFBA. 2009. P.314  

78 Op. Cit. p. 316 
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Hoje, entendemos que a cidadania não pode se resumir na exclusiva possibilidade de 

manifestar-se, periodicamente, por meio de eleições para o legislativo e o Executivo. 

A prática político-social vem exigindo, cada vez mais, nos nossos dias, a própria 

reformulação de seu conceito, radicalizando, até uma tendência que já vem se 

delineando de longa data, qual seja, a participação democrática do cidadão nas mais 

diversas instâncias do social e na defesa e garantia de seus direitos fundamentais.79 
 

Outra chave de interpretação que ganhou grande relevo no que concerne à 

Democracia, Representatividade e Segurança, diz respeito às mídias sociais, dada por 

Leonardo Cecílio Rezende em “Programando Multidões”. Ao observar de maneira 

contundente as mídias alternativas e sua relação intrínseca com boa parte dos processos de 

manifestações, com singular destaque aos ocorridos no ano de 2013, foi possível criar um 

liame comprovativo da força que as mídias sociais e, por conseguinte, das mídias alternativas, 

alçaram, criando uma nova noção de representatividade. 

Na esteira das grandes manifestações e intensificado pelo “choque anafilático” 

causado desde o Brasil 1 x 7 Alemanha, na Copa do Mundo FIFA de 2014, a qual o Brasil era 

o anfitrião, Cecílio identificou um forte sentimento de animosidade registrada na internet. 

Identificou, também, a internet como um espaço utilizado para a desinformação política, 

sobretudo no que diz respeito às corridas eleitorais. Resgatara em Marcus Fabiano Gonçalves, 

a partir do Seminário “junho 2013”, lecionado na Faculdade de Direito da Universidade 

Federal Fluminense, a ideia de “desrandomização proposital”, como matéria prima das 

organizações propostas a partir da internet, atuando de forma dialógica com o trabalho de 

Cecílio, quando identificou os elementos de desinformação. 

Cecílio ainda revisita o pensamento de Pierre Bourdieu, observando os conceitos de 

sistemas simbólicos. No primeiro capítulo de seu artigo, sob o pálio do pensamento de 

Bourdieu, Cecílio traz importantes reflexões para a presente monografia como, sobretudo a 

posição do individualismo e a análise da disputa de conceitos, no bojo do raciocínio jurídico. 

Numa interpretação importante de Cecílio, sobre o individualismo, que diverge do 

pensamento de Tocqueville quando versa sobre a questão, é possível notar que o 

individualismo é enxergado sob a ótica do egocentrismo, perdendo o caráter do comum, 

presente outrora. Nesse ensejo, conecta-se um diálogo necessário entre as obras de Debord e 

Baudrillard sobre a concepção de massas, apesar da conotação tida por individualismo. 

                                                           
79 VELOSO, Elizabeth Machado. A concentração da mídia e a liberdade de expressão na Constituição de 1988. 

In: Ensaios sobre impactos na Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira – consultoria legislativa. 
Brasília; Congresso Nacional, 2008. P. 206 
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O mundo da informação digital foi organizado em metáforas (CECÍLIO, 2016, 14)80. 

Foi remetendo a linguagem da informática à representação dos ícones que se permitiu aos 

leigos visualizar o design da hipermídia e lidar com a cibernética. (Cecílio, 2016, 15). Tempo, 

espaço e conteúdo são dimensões dessa sobrecarga informacional contemporânea. 

Ainda é possível notar o fator velocidade como fundamental às novas dimensões de 

representatividade tidas com o advento e o desenvolvimento do acesso á internet. Cecílio 

identifica o poder da sedução exercida por produções culturais e pela oferta de mercadorias 

como o grande diferencial da fabricação das necessidades e da orientação do comportamento 

social (no caso tratado por Cecílio) e também político, como outrora tratou-se, no caso de 

manifestações. O Estado Islâmico, como forma de popularização do recrutamento, também 

utilizava tais técnicas de fascínio, no seio das redes sociais. 

Para além do debate técnico em tecnologia da informação, trazida pelo autor, 

pudemos identificar claras implicações no que tange à questão política, sobretudo no que 

tange ao comportamento político, tentando, inclusive, traçar novos parâmetros que não 

estejam eivados pelo vício proposto pela análise da conjuntura hodierna, sem uma reflexão 

mais profunda. 

Assim, torna-se de fundamental importância que o pesquisador assuma a postura 

dialógica do combate à mídia corporativizada, identificando a importância das mídias 

alternativas nesse processo, tendo em vista seu caráter “democrático”, representativo e da 

ampla participação que é contatada.  

No entanto, como propõe o estudo de Cecílio, a simples existência de mídia sociais e 

alternativas, não indicam necessariamente que não haja uma manipulação do comportamento 

social e político. As pesquisas devem apontar para soluções que tentem traçar as origens 

dessas deturpações. 

  

                                                           
80 Cecílio expõe que a constatação dessa assertiva apenas foi possível com o contato com o professor Marcus 

Fabiano Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

Os debates sobre Democratização da mídia dividem-se em soluções onde o 

fenômeno em questão se dá através do Estado, via regulamentação, ou por argumentos 

liberais, pregando a total desregulamentação e a defesa do livre-mercado. Debate-se também a 

origem da formação de oligopólios, numa teoria geral, apresentada, via de regra, pela ciência 

política. 

Comparato sustenta ser preciso proibir que os veículos de comunicação sejam 

explorados por organizações capitalistas; o que significa vedar a utilização das formas 

societárias mercantis, pois em todas as sociedades comerciais o poder de controle pertence 

aos detentores do capital (COMPARATO, 2000-2001, p.16) 

Ao passo que Oliveira Viana sustenta que “as instituições lusas não se aclimataram” 

no Brasil, oferecendo um importante estudo sobre o poder caudilho existente no Brasil 

Colonial e, em menor grau, no Brasil Imperial, dando azo à concentração de renda que 

permitiu a formação de oligopólios e uma República Oligárquica, outras linhas teóricas 

argumentaram acerca de uma forte influência do modelo de Administração Pública 

Portuguesa como um contributivo para a formação de grupos de poder. 

Independentemente da linha a qual o teórico se filie, é evidente que o conceito de 

poder é central no debate, conforme o diálogo apresentado no presente artigo. 

Como debate anterior, foi fundamental desenvolver os conceitos de poder e 

concentração de renda, como intróito do debate da formação de oligopólios através do 

Pensamento Político Brasileiro. 

Neste ensejo, as ferramentas de interpretação oferecidas por Gildo Marçal Brandão, 

quando descreve acerca das linhagens do pensamento político brasileiro e o conceito 

gramsciano de “Visões de Mundo”, trazido por Marcus Fabiano e Edmundo Lima Arruda, 

além da observação acerca da conservação-mudança, insculpida por Werneck Vianna, foram 

fundamentais neste presente trabalho para desenvolver um modelo hermenêutico sobre a 

formação de oligopólios e monopólios em estruturas midiáticas no Brasil. 

Trazendo dados de interpretação e comparando diferentes tradições de interpretações 

do Brasil, pudemos, deste modo ter uma real dimensão do fenômeno estudado, de modo geral, 
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criando bases para a especificação do fenômeno em tela em relação ao aparelhamento das 

estruturas comunicacionais. 

Assim, foi salutar pensar as definições de Suzy Santos acerca do “Coronelismo 

Eletrônico”, também pensado com amplas bases no Pensamento Político Brasileiro, quando 

ressignifica o conceito de coronelismo e utilizando no contexto da imprensa. 

A autora supracitada, em parceria com Capparelli, na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, confirma as teorias da vinculação entre famílias, as quais muitas têm participações 

de seus membros nas políticas locais, convertendo em formação de monopólios, ainda que 

nossa Carta Magna vede expressamente tais construções. 

A engenharia social, utilizada na manutenção do poder, que é central nas relações da 

formação de oligopólios, muito se assemelham às definições de Leal, que insculpiu o conceito 

de Coronelismo. Suzy Santos enxerga o Coronelismo Eletrônico como corolário do 

Coronelismo, tradicionalmente estudado, escorando-se nas mesmas concepções de 

clientelismo. 

O termo “Coronelismo Eletrônico”, veio ganhar visibilidade na década de 1990 

devido ao impacto causado pela distribuição desenfreada de concessões de radiodifusão para 

políticos. A partir daí, deu-se início a prática de barganhas, envolvendo autoridades, grandes 

grupos de mídia nacionais e o universo isolado dos pequenos municípios brasileiros. O termo 

foi inspirado da expressão “coronelismo político”, ou seja, política dos coronéis e chefes 

locais do período imperial e Primeira República.  

O “Coronelismo Eletrônico” se revela uma patologia no sistema midiático brasileiro, 

pois o uso clientelista e patrimonialista das outorgas de rádio e televisão que acompanha a 

história da comunicação social no país gera impactos no exercício político brasileiro, 

estabelecendo dinâmicas assimétricas de poder, seja entre adversários políticos ou no que diz 

respeito ao acesso à informação, com a incorporação de novas tecnologias. E apesar de sua 

importância na prática política brasileira, o tema vem recebendo o merecido destaque nas 

pesquisas acadêmicas, na tentativa de compreender a comunicação como direito humano, a 

radiodifusão como um serviço público e, acima de tudo, o seu papel fundamental para a 

consolidação da democracia no Brasil. 81 

                                                           
81CNPQ. Coronelismo Eletrônico. Disponível em <http://www.coronelismoeletronico.com.br/>. Acesso em 

20/02/2016. 

http://www.coronelismoeletronico.com.br/
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Neste contexto, tornou-se fundamental desenvolver os conceitos inerentes ao 

Princípio da Liberdade de Expressão e ao Princípio da Liberdade de Imprensa, que são 

basilares em nosso Estado Democrático de Direito. 

O art. 5º, IV, quando sustenta ser “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 

o anonimato”, traz consigo uma carga semântica que remete ao indivíduo, não devendo ser 

confundido com a Liberdade de Imprensa, sob pena de não respeitar a liberdade individual do 

destinatário e dar um poder maior ao necessário aos detentores do poder da mídia, 

demonstrado na presente monografia a existência de uma mídia oligopolizada. 

Percebe-se também que os princípios aqui apresentados, à exemplo de todo o 

trabalho desenvolvido até o presente capítulo, respeitam a uma evolução histórica. Em 

regimes autoritários, os quais o Brasil vivenciou, pode-se detectar que é facilmente percebido 

o desrespeito a estes postulados. 

Ainda sob a perspectiva histórica, fora exposto que o direito à Livre Manifestação 

esteve no rol de garantias de nossa primeira constituição, em 1824. Apesar de ter sido 

outorgada e não ter sido respeitado o rito constituinte, tal princípio somente fora suplantado 

do texto constitucional na Constituição de 1937, período denominado de Ditadura do Estado 

Novo. 

Ainda na parte zetética da monografia, discorreu-se brevemente sobre as implicações 

da mídia oligopolizada para com a política hodierna.  

Através da análise habermasiana trazida por Hansen, pudemos ter uma dimensão 

mais ampla das interpretações do papel da mídia em nossa política. 

Ao sair da análise zetética e chegar à análise dogmática do fenômeno da mídia 

oligopolizada, fez-se necessário desenvolver o conceito de Regulamentação Estatal, tendo em 

vista às críticas apresentadas anteriormente a este modelo, sobretudo com uma orientação 

liberal ou libertária, da escola austríaca de economia. 

Outro conceito de suma importância desenvolvido de maneira tácita no primeiro 

tópico do terceiro capítulo, foi a definição de livre iniciativa e, por conseguinte, livre-

mercado, que é uma vertente importante no debate que tange a democratização da mídia. 

Como último ponto desenvolvido no primeiro tópico do terceiro capítulo da presente 

monografia, foram tecidos comentários sobre a Ordem Econômica Constitucional e sobre a 

Intervenção do Estado. 
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Partindo, pois, já no segundo tópico, para uma análise jurisprudencial sobre ações 

propostas pelo Partido Socialismo e Liberdade e pelo Partido Democrático Brasileiro, deu-se 

especial atenção sobre os posicionamentos da CONTCOP, na primeira ação e, na segunda, 

nos votos dos ministros Ayres Britto e Gilmar Mendes. 

Utilizou-se as ferramentas de interpretação oferecidas por Marçal Brandão e Marcus 

Fabiano, como forma de identificar as linhagens do pensamento político utilizadas pelos 

magistrados. 

Gilmar Mendes adotou uma posição mais crítica quanto ao papel da mídia e da 

orientação do comportamento político, ao passo que Ayres Britto defendeu uma visão em 

favor do Livre-Mercado e da Livre-Iniciativa, ignorando, portanto, a existência das mídias 

oligopolizadas.  

Ayres Britto ressaltou ainda a desnecessidade de atuação, não observando, portanto, 

que a inércia não iria acabar com a situação. Não observou o problema da mídia no Brasil de 

modo a não perceber o fenômeno de formação de oligopólios. 

Até Venício Lima mostrou-se crítico quanto a este voto proferido pelo ministro, 

chegando a acusá-lo de favorecer os interesses da grande mídia. 

No entanto, apesar de compreender ambos os argumentos expostos pelo ministro, não 

nos colocamos alinhados a nenhum, limitando-nos somente a observar os votos proferidos sob 

a ótica das ferramentas de interpretação oferecidas. 

Assim, passamos à análise da rápida popularização de mídias alternativas no Brasil, a 

grande esperança liberal no que tange um modelo alternativo às mídias corporativas, num 

intento de desregulamentação. 

Elencamos neste trabalho as dificuldades de se tratar de mídias alternativas, pela baixa 

incidência de brasileiros utilizando a internet e pela dificuldade de que o conteúdo chegue a 

uma parcela expressiva da população. 

Nesta esteira, o trabalho produzido por Leonardo Cecílio, como um importante 

contraponto ao pensamento liberal, é o fato de que ainda existe um comum fator de 

manipulação do comportamento político, que é nosso foco, mas também do comportamento 

social, com o uso das mídias alternativas. 

Deste modo, o “mundo livre”, proposto na utilização da internet, ainda não é um 

mundo politicamente ‘desorientado’, mas observa-se pretensões claras com a utilização de 

grupos corporativos como suporte à formação de grupos de poder. 
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Um outro problema que emergiu com a maior popularidade das redes sociais foi o 

aumento do fenômeno que professor Raul Eugenio Zaffaroni definiu como “Populismo 

Penal”, quando há um ranço punitivista, muitas das vezes orientados pela mídia e que 

transpassam a política. Grandes exemplos no cenário político brasileiro são a intensa 

divulgação de vídeos relacionados ao Deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) e Levy Fidelix 

(presidente nacional do PRTB), que frequentemente disseminam discursos de ódio e vêm 

ganhando notória popularidade na imprensa. 

Como um breve resumo apresentado do que fora exposto no presente trabalho, fez-se 

uma digressão necessária em temas que são relativos e/ou corolários das etapas para a 

Democratização da Mídia, não podendo furtar ao debate. 

Cumpre ressaltar que a presente monografia não tem por objetivo “descobrir a roda” 

e propor o modelo mais eficaz para que a mídia seja democratizada, mas tem por escopo 

efetuar uma interpretação importante das tradições de pensamento por trás dos discursos 

sustentados em diversos espaços de discussão. 

Utilizando as ferramentas apresentadas, pudemos concluir que há indícios, sobretudo 

através dos estudos de Suzy Santos e Capparelli, que a mídia do Brasil passou, de fato, pelo 

fenômeno da formação de oligopólios. 

Portanto, é, em nossa opinião, ineficiente quaisquer proposituras de modelos de 

Democratização da Mídia que não observem tal movimento. Como fundamento de pesquisa e 

proposição, devemos, pois, partir deste fundamento para uma análise mais profunda e com 

menos erros metodológicos. 
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