
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 
FACULDADE DE DIREITO 

 

FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PODER 

EXECUTIVO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 

 

 
 

NITERÓI 

2016 



 

 

FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PODER EXECUTIVO FEDERAL 
 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito 

parcial para a obtenção do grau Bacharel em 

Direito. 

 

Orientador (a): Profº Drº Manoel Martins Júnior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Universidade Federal Fluminense 

Superintendência de Documentação 

 Biblioteca da Faculdade de Direito 

 

 

S237 

 

Santos, Fábio Carvalho dos 

     A influência da mídia no Poder Executivo Federal/ Fábio 

Carvalho dos Santos – Niterói, 2016. 

       44 f. 

 

      TCC (Curso de Graduação em Direito) – Universidade 

Federal Fluminense, 2016. 

 

1. Direito público. 2. Mídia. 3. Governo federal. 4. 

Regulamentação. 5. Princípios. I. Universidade Federal 

Fluminense. Faculdade de Direito, Instituição responsável.  II. 

Título. 

 

CDD 341.251   

 

 

 



 

 

FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PODER EXECUTIVO FEDERAL 
 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito 

parcial para a obtenção do grau Bacharel em 

Direito. 

 

 

 

Aprovado em: ______/______/___________. 

 

 

 

 

 

BANCA ORGANIZADORA 

 

 

 

Profº Manoel Martins Júnior (Orientador) - UFF 

 

 

 

 

Profº Índio do Brasil Cardoso (Membro da banca) - UFF 

 

 

 

 

Profº Cláudio Brandão de Oliveira (Membro da banca) - UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 Dedico a Deus e novamente agradeço pelas bênçãos recebidas, pois nada teria sentido 

sem a Sua presença em minha vida. Dedico também mais essa vitória à minha mãe que apesar 

de todas dificuldades sempre foi uma guerreira, que sempre lutou por cada detalhe para me 

proporcionar o melhor. Dedico a todos que contribuíram de alguma forma para que eu tivesse 

todo aparato necessário para o meu desenvolvimento intelectual e como pessoa. Dedico, por 

fim, à minha namorada, Jéssica, que sempre ajuda e que me ajudou, especialmente, nesse 

trabalho de conclusão de curso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

À Deus por ter me dado a vida e por estar sempre ao meu lado; 

À minha mãe, Inoêmia dos Santos, por sempre ter batalhado por tudo e pelo amor transmitido; 

À minha namorada, Jéssica Pereira do Nascimento, por me ajudar sempre; 

À minha família por sempre acreditar em mim; 

Aos professores que tive durante minha formação acadêmica pelos ensinamentos; 

Aos amigos pela amizade que torna a vida mais fácil; 

Às minhas famílias adotivas que desde o meu nascimento até agora me deram todo suporte 

para uma vida digna; 

Aos que direta ou indiretamente ajudaram na minha trajetória de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de 

vista é a vista de um ponto.” 

(BOFF, Leonardo) 



 

 

RESUMO 

 

 

Traz-se à tona a discussão acerca da influência proporcionada pelos meios de 

comunicação de um modo geral através da análise de leis, de artigos, reportagens; uso de 

exemplos a partir de fatos vivenciados diariamente; buscar fundamentação jurídica nas 

doutrinas e na jurisprudência. A metodologia utilizada baseia-se na obtenção de informações 

em documentos, ou seja, trata-se de um trabalho com fontes documentais, o que caracteriza 

uma pesquisa documental. As principais fontes a serem utilizadas são artigos, doutrina, leis, 

reportagens e alguns julgados. A influência da mídia foi delimitada ao Poder Executivo 

Federal, devido à sua grande abrangência. Após a análise percebe-se a necessidade de que 

haja uma transparência maior na transmissão de dados, seja de modo imparcial ou até mesmo 

o menos parcial possível. Caso não seja possível o referido constatou-se a necessidade de que 

se demarque o posicionamento do emissor, de modo a proporcionar o direito de escolha ao 

receptor. 

Palavras-chave: Poder executivo federal. Influência midiática. Regulamentação. 

Imparcialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

It brings to the fore the debate about the influence provided by the media in general 

through the analysis of laws, articles, reports; using examples from daily experienced facts; 

seek legal reasoning in the doctrines and jurisprudence. The methodology is based on 

obtaining information in documents, i.e., it is a job with documentary sources, which features 

a documentary research. The main sources to be used are articles, doctrine, laws, reports and 

some tried. The influence of the media was limited in the federal executive branch, because of 

its wide scope. After the analysis we see the need for further transparency in the transmission 

of data, be impartially or even as little as possible partial. If it is not possible that it was found 

that the need to demarcate the position of the emitter in order to provide freedom of choice to 

the receiver. 

Keywords: Federal Executive Branch. Media influence. Regulation. Impartiality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O trabalho destina-se a tratar as implicações decorrentes da influência que a mídia 

exerce sobre o Poder Executivo Federal, principalmente. As intenções principais são a de 

trazer os pontos positivos que a atuação midiática pode ter e de trazer formas eficazes de 

modo que as intervenções negativas sejam minoradas ou que se possa deixar evidente o 

posicionamento de cada segmento, trazendo a possibilidade de escolha ao destinatário. 

 O objetivo geral caracteriza-se por trazer à tona a discussão acerca da influência 

proporcionada pelos meios de comunicação de um modo geral (ou seja, sem que haja uma 

restrição ou delimitação de alcance), algo que acontece em vários segmentos, mas que será 

mostrada no âmbito do Poder Executivo Federal. Já os objetivos específicos consistem na 

análise de leis, de artigos, reportagens; uso de exemplos a partir de  fatos vivenciados 

diariamente; buscar fundamentação jurídica nas doutrinas e na  jurisprudência. 

 A metodologia a ser utilizada baseia-se na obtenção de informações em documentos, 

ou seja, trata-se de um trabalho com fontes documentais, o que caracteriza uma pesquisa 

documental. As principais fontes a serem utilizadas são artigos, doutrina, leis, reportagens e 

alguns julgados. A influência da mídia por ser um tema bastante abrangente não possibilita a 

abordagem de toda sua extensão, portanto, resta necessária a delimitação somente ao Poder 

Executivo Federal. 

 O tema foi escolhido após uma sequência de acontecimentos, sobretudo, pouco antes, 

durante e posteriores às eleições presidenciais de 2014, essas gravemente marcadas por 

violações frontais, por grande parte dos meios de comunicação, aos direitos consagrados no 

ordenamento jurídico, principalmente, extrapolação da liberdade de imprensa, violação à 

presunção de inocência, ataque à isonomia, dentre outras. 

 Para entender o que será abordado há a necessidade de se explicar em linhas gerais o 

que é o Poder Executivo Federal e trazer a sua função. Desse modo, há a possibilidade de 

fazer com que seja possível e mais fácil a compreensão da importância do assunto abordado. 

 Outra forma de possibilitar e facilitar o entendimento é proveniente da necessidade de 

explicar o conceito de mídia, trazendo alguns de seus meios e a explicitação do processo de 

comunicação. Além disso, a contraposição dos termos “conhecimento” e “informação” 

potencializam a capacidade de discernimento dos receptores daquilo que é transmitido. 

 Ademais, a legislação pertinente ao tema e os princípios consagrados pelo 

ordenamento jurídico são de fundamental importância para que seja possível identificar quais 

são os direitos e deveres inerentes aos meios de comunicação. 
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Os termos “regulação” e “regulamentação” da mídia são um verdadeiro tormento a 

quem queira se pronunciar a respeito. Isso é dito, pois há diferenças bastante acentuadas entre 

as palavras citadas, mas, grande parte dos responsáveis pela transmissão de dados as 

negligenciam e promovem, portanto, grandes confusões conceituais. 

 Ao se encadear toda a explicação estrutural, há a possibilidade de se adentrar ao tema 

principal de modo que fique em evidência a relevância da discussão e seus desdobramentos.  
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2 O PODER EXECUTIVO: VISÃO GERAL 

 

 

 O Princípio da separação de poderes é um dos basilares do ordenamento jurídico, 

restando consagrado no Art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, esse se 

caracteriza por trazer como poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 

Judiciário e Executivo, este último que será parte do objeto em questão.  

 Desde a sua primeira Constituição Federal (1891), conforme lições trazidas por 

Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino no livro Direito Constitucional descomplicado de 2015, 

o Brasil adota o sistema presidencialista e tal perspectiva se manteve na atual Lei Maior, 

promulgada em 1988. O presidencialismo tem como características principais: a grande 

concentração do poder nas mãos do Presidente da República e a existência de uma separação 

funcional mais acentuada entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

 O Presidente da República é o responsável pela representação do Estado em suas 

relações internacionais e na fortificação da unidade interna da Federação, na sua atuação 

como chefe de Estado. Já quanto à atuação como chefe de governo cabe ao Presidente da 

República tanto administrativamente quanto politicamente a finalidade de garantir a devida 

execução dos negócios internos, consagrando a sua liderança nacional. 

 O Presidente da República é a figura central do Poder Executivo Federal, esse é 

auxiliado pelos Ministros de Estado, esses nomeados e exonerados por aquele. O chefe do 

Poder Executivo Federal é eleito diretamente pelo povo, salvo em casos excepcionais que 

ocorrem eleições indiretas.
1
  

 No capítulo II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Do Poder 

Executivo) há o tratamento específico das formas de investidura do Presidente e Vice-

Presidente da República, as atribuições e responsabilidade do chefe do executivo federal, 

disposição sobre Ministros dos estados, formação do Conselho da República e do Conselho de 

Defesa Nacional (órgãos consultivos). Tais disposições por não se configurarem o objeto 

desse trabalho não serão abordadas. 

 O Poder Executivo em todos os âmbitos da Federação tem funções típicas e atípicas. A 

primeira se caracteriza por administrar, nesse sentido não só a função de governo, que 

concerne à política e decisão, há também a função meramente administrativa, que se 

caracteriza pelas funções de intervenção, fomento e serviço público. Já as funções atípicas são 

                                                 
1
 Previsão do Art. 81, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em que em caso de 

vacância no cargo de Presidente e Vice-Presidente da República, ocorrida nos dois últimos anos do mandato, 

caberá ao Congresso Nacional as eleições de forma indireta em 30 dias. 
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a legislativa (como, por exemplo, nos casos de edição de medida provisória) e de julgamento 

(julgamento de contenciosos administrativos). 

 A República Federativa do Brasil se organiza político-administrativamente pela 

compreensão da União, Estados, o Distrito Federal e Municípios, tal como dispõe o Art. 18 da 

CRFB/88.  

 Em conformidade ao supra-exposto, os demais entes da Federação têm o seu 

representante tal como os governadores nos Estados e Distrito Federal e os prefeitos em 

âmbito municipal. A Constituição Federal não previu as mesmas prerrogativas materiais aos 

demais chefes do Poder Executivo, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

somente pode ser estendida aos governadores do Estado e do Distrito Federal a imunidade 

formal que consagra a necessidade de que o processo e julgamento do Presidente da 

República só acontecerá depois de prévia autorização da Câmara dos Deputados, mediante 

voto de dois terços de seus membros, tal como demarca o Art. 86 da CRFB/88. 

 Desse modo, de forma análoga, podem as Constituições Estaduais e Lei Orgânica do 

Distrito Federal prever que os respectivos governadores só poderão ser processados e julgados 

pelo Superior Tribunal de Justiça, depois de prévia autorização mediante voto de dois terços 

dos membros das Assembleias Legislativas ou Câmara Legislativa. 

 Diante do exposto, a finalidade foi a de fornecer uma visão geral do Poder em questão, 

não se pretende esgotar o assunto. Sendo assim, vale ressaltar o caráter superficialmente 

elucidativo e contextualizador do presente capítulo. 
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3 O CONCEITO DE MÍDIA, A INFORMAÇÃO E O CONHECIMENTO  

 

 De modo a iniciar o tratamento ao tema, faz-se necessário trazer o conceito de mídia 

como forma de sanar e elucidar as dúvidas pertinentes ao tema. Com a mesma intenção de 

afastar qualquer tipo de confusão terminológica, resta necessária a diferenciação temática do 

se entende como “informação” e “conhecimento”. 

 Diante do exposto e sem mais prolongamentos cabe adentrar-se de modo objetivo 

buscando sanar qualquer tipo de dificuldade que possa existir. 

 

3.1 O CONCEITO DE MÍDIA 

 

 Para dar início ao tratamento do conceito de mídia, o dicionário virtual Priberam traz a 

seguinte conceituação:  

substantivo feminino 

1.[Brasil]Todo o suporte de difusão de informação (rádio, televisão, 

imprensa, publicação na Internet, videograma, satélite de telecomunicação, 

etc.) que constitui ao mesmo tempo um meio de expressão e um 

intermediário na transmissão de uma mensagem. 

2. [Brasil]Conjunto dos meios de comunicação social. 

Mídia impressa 
•[Brasil]Jornais e revistas. 

Nota: a forma média é mais comum em Portugal, usada como substantivo 

masculino plural. 

  

 Conforme conceituado pelo citado dicionário, a mídia significa todo suporte 

responsável pela difusão da informação, tendo como exemplos o rádio, televisão e os demais 

acima citados. O dito suporte comporta ao mesmo tempo um meio de expressão e um 

intermediário na transmissão de uma mensagem. Há também o significado de conjunto de 

meios de comunicação social e podem-se se citar como exemplos de mídias impressas os 

jornais e revistas.  

 No processo de comunicação é possível dividir a mídia em três etapas, 

compreendendo todos os elementos da comunicação, ou seja, emissor, mensagem e receptor. 

 O emissor é o responsável pela transmissão da informação, é quem pretende passar a 

mensagem, também pode ser conceituado como fonte ou origem. O emissor tem uma ideia a 

ser transmitida, essa ideia é passada por um código que possibilita a transmissão. (colocar 

nota de rodapé dos sites acima) 

 A mensagem é a ideia passada, ou seja, o significado daquilo que está se querendo 

transmitir, o meio utilizado para a transmissão é conhecido como canal. 
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 O receptor é o destinatário da informação, ou seja, é quem recebe a mensagem 

recebida dos canais midiáticos.    

 No âmbito da Comunicação
2
, a mídia é tratada como canal ou ferramenta para 

armazenamento e transmissão de informação ou dados. Em determinados casos o substantivo 

feminino é utilizado para caracterizar meios de comunicação ou agências de notícias, mas é 

possível que signifique único meio de transmissão de dados. 

 É possível dividir o conceito acima aludido em mídias analógicas e eletrônicas. As 

primeiras podem ser exemplificadas pela TV analógica, telefonia fixa, jornais, dentre outras. 

Essas se caracterizam, principalmente, pela transmissão e armazenamento que se da para 

grande quantidade de pessoas, mas sem que haja a possibilidade de uma resposta instantânea, 

para que o emissor tenha o feedback se faz necessária uma pesquisa com o público-alvo. 

 Já as mídias eletrônicas se consubstanciam no uso de redes digitais de comunicação, 

tal como tablets, computadores, celulares com acesso à internet, etc. As principais 

características desse suporte de difusão de informação são a possibilidade de individualização 

da transmissão e a capacidade de que o indivíduo receptor da informação possa dar resposta à 

informação recebida. Outra grande característica trazida pelas mídias eletrônicas é o efeito de 

transmissão da informação de modo interpessoal, que é responsável pela divulgação e 

propagação daquilo que está sendo transmitido. 

 As empresas responsáveis pelo marketing se valem desse feedback para que possam 

reformular e adequar a informação transmitida ao que realmente o público deseja receber. 

 Em conformidade às informações básicas transmitidas no que diz respeito à mídia, 

depreende-se a importância do aludido assunto algo que será explicitado de forma mais 

abrangente ao decorrer do trabalho. 

 

3.2 A INFORMAÇÃO E O CONHECIMENTO: CONCEITOS E DIFERENÇAS 

 

 A informação
3

 se caracteriza por um conjunto organizado de dados em que a 

mensagem passada é referente a algum fenômeno ou evento. A partir do uso racional da 

informação transmitida, há a possibilidade de que problemas sejam resolvidos e decisões 

sejam tomadas. O significado ou sentido das coisas é proveniente da informação que através 

dos códigos torna possível a formulação de modelos de pensamento. 

                                                 
2
 MÍDIA, [20-?] 

3
 CONCEITO DE INFORMAÇÃO, [20-?]. 
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 A percepção dos dados se da através dos sentidos que, ao se integrarem, geram a 

informação necessária para se adquirir o conhecimento. 

 Já o conhecimento
4
 é a reunião de informações presentes na mente humana. O 

conhecimento se caracteriza por tudo que se adquire através da interação com o exterior, a 

organização interna de cada ser humano acontece de forma única. É o conjunto das faculdades 

sensoriais de um ser humano, na medida em que estão ativas, seja de aprendizado, 

compreensão ou raciocínio, ou seja, a inteligência. 

 O conhecimento também se caracteriza pelas informações armazenadas pela 

experiência e a aprendizagem. Esse é iniciado na percepção sensorial, em sequência ocorre o 

entendimento e se concretiza na razão. 

 A informação e o conhecimento têm diferenças bastante claras, entretanto, no dia a dia, 

ambos são empregados muitas vezes como sinônimos ou como fruto de uma confusão quanto 

ao significado de cada substantivo. 

 De tal modo, se faz necessária a distinção desses dois conceitos, de modo que fique 

claro que as duas palavra não são sinônimas, apesar de terem algum tipo de relação até 

mesmo para que se caracterizar os seus significados. 

 A informação é algo pronto, algo transmitido de modo que é possível que o seu 

destinatário absorva o que está sendo transmitido sem que haja algum tipo de contestação ou 

indagação. A informação é algo que se pode gravar tal como é feito por um computador, 

muitas vezes pode ser o fruto de um conhecimento, algo estudado por outrem, e passado como 

uma informação. 

 O conhecimento não pode ser caracterizado como uma simples apropriação de uma 

informação transmitida, tal como é pensado por muitos. Esse não se notabiliza como ato de 

guardar ou memorizar, é na verdade, uma atividade intelectual em que o ser humano contesta, 

indaga, faz novas inferências. A partir dessa atividade intelectual é possível a formalização de 

uma nova informação, essas que ao serem transmitidas serão apreendidas e empregadas em 

um novo processo lógico. 

 Desse modo, há um erro em achar que a simples memorização de dados fornecidos e 

até mesmo a sua reveiculação, se caracterizam como transmissão de conhecimento. Isso 

demarca o conceito de informação, diferentemente do que realmente significa o conhecimento, 

ou seja, a informação recebida, processada, indagada e transformada pelo conjunto de dados 

já internalizados e, possivelmente, já modificados.    

 

                                                 
4
 CONCEITO DE CONHECIMENTO, 2011. 
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4 LEGISLAÇÃO QUE ORIENTA A MÍDIA NO BRASIL 

 

 A legislação responsável por orientar a mídia no Brasil não é muito extensa e também 

não ocorre em termos quantitativos de forma relevante. A última lei declaradamente de 

imprensa (lei 5.250/67) foi declarada inconstitucional em julgamento proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADPF 130. Nesse julgado alguns dos ministros defenderam a 

desnecessidade de uma nova lei reguladora, por entenderem que a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 cumpre satisfatoriamente as disposições pertinentes ao tema. 

 Com base na orientação constitucional que dispõe sobre a liberdade de expressão e 

manifestação, foi criado o Conselho de Comunicação Social órgão auxiliar ao Congresso 

Nacional, tal como disposição Art. 224 da CRFB/88, sendo criado pela lei 8.389/91 conforme 

exposto no subitem 4.2. 

 Outra discussão importante trazida pela acima aludida ADPF foi a respeito da 

revogação ao direito de resposta que ocorreria juntamente com a lei 5.250/77, algo que não 

ficou restrito somente ao âmbito do Poder Judiciário. Entretanto, em 2015 foi promulgada a 

lei 13188 que trouxe novamente a previsão ao direito de resposta, atenuando-se assim, 

guardada as devidas proporções, a preocupação de alguns dos ministros quando da discussão 

da referida ADPF.  

 As principais legislações vistas como referências aos assuntos midiáticos são a lei 

4.117 de 27 de agosto de 1962 que instituiu o Código Brasileiro de Comunicações e a lei geral 

de Comunicações, a lei 9.472 de 16 de julho de 1997. 

 Diante do exposto e com o objetivo de demonstrar as mudanças legislativas brasileiras 

quanto ao tema imprensa, a seguir será mostrado um breve histórico das leis que deram 

tratamento ao tema ao longo dos tempos e algumas de suas principais previsões. 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DAS LEIS DE IMPRENSA NO BRASIL  

 

 Conforme pesquisa feita por Letícia Nunes em 2013 para o sítio eletrônico do 

“Observatório da Imprensa”, a primeira legislação que tratava da imprensa do Brasil foi um 

decreto outorgado por Dom Pedro I em 22 de novembro de 1823, ou seja, 10 dias depois de a 

Assembleia Constituinte ser dissolvida pelo Imperador. O aludido decreto tinha como base a 

insatisfação com as disposições constituintes de diminuir o poder imperial. 

 Posteriormente, em 20 de setembro de 1830, foi feita a segunda lei de imprensa do 

país. Essa trouxe os preceitos da anterior e houve a inclusão de novos tipos de crime. A 
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vigência da segunda lei foi curta, pois em 16 de dezembro de 1830 foi sancionado o Código 

Criminal, legislação que incorporou, com algumas modificações, as disposições da segunda 

lei de imprensa. O aludido código tratou dos abusos da imprensa no Brasil até a proclamação 

da República. 

 Apesar de a primeira Constituição da República de 24 de fevereiro de 1891 consagrar 

o Princípio da Liberdade de Pensamento pela imprensa, a primeira Lei de Imprensa da 

República só foi feita em 31 de outubro de 1923. A mencionada lei de 1923 trazia as penas 

cominadas aos crimes de difamação, calúnia e injúria cometidos pela imprensa. Havia 

também a previsão de punição a manifestações de cunho anárquico, publicação de segredos 

do Estado, atentados à honra alheia e de ofensas à moral e aos bons costumes. A lei previa 

também o direito de resposta. 

 A segunda legislação de imprensa da República foi o decreto 24.776 de 1934, de 

Getúlio Vargas, que foi alterado em 1937 com a instauração do Estado Novo, em que havia 

censura prévia. As manifestações de pensamento dessa época, sejam por escrito ou oralmente, 

só eram permitidas se em conformidade aos limites estabelecidos pela Constituição de 1937. 

O decreto 24.776 teve a sua redação inaugural restaurada, após a redemocratização trazida 

pela Constituição da República de 1946. 

 O decreto 24.776 de 1934, que havia tido sua redação inicial retomada em 1946 vigeu 

até a promulgação da Lei 2.083 de 12 de novembro de 1953. Esta lei vigorou até a edição da 

Lei de Imprensa de 1967. A lei 2.083 restringiu o conceito de imprensa a jornais e periódicos. 

Os outros meios de comunicação eram responsabilidade do direito comum. Com o governo do 

general Castello Branco e o Ato Institucional nº 2, a mencionada lei perdeu a força, pois o AI 

nº2 trazia a possibilidade de o presidente da República violar a liberdade de imprensa, ou seja, 

ocorria a instituição da censura no país. 

 A última Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) em vigor no país foi promulgada em 9 de 

fevereiro de 1967, em pleno regime militar, e vigorou até 2009, quando o Supremo Tribunal 

Federal determinou a sua inconstitucionalidade. Essa lei trazia nova disposição sobre o 

conceito ora tradicional de imprensa, incluindo os meios de radiofusão e as agências de 

notícias. Por ser uma lei promulgada no período histórico da ditadura militar brasileira, 

existiam aspectos questionados pelos profissionais de comunicação, apesar disso consagrava a 

liberdade de imprensa, de manifestação de pensamento e informação. 

 A lei 5.250/67 proibia publicações clandestinas e as que atentassem contra a moral e 

bons costumes (conceitos bastante abertos), repudiava a propaganda de guerra e o processo de 

subversão da ordem pública e social. O anonimato era proibido tal como dispõe o art. 5º, IX e 
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XIV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e havia o respeito ao sigilo 

das informações obtidas pelos jornalistas. Havia previsão de pena de prisão para jornalistas 

por delito de opinião, era fixado teto para indenizações por danos morais e não era admitida 

prova de verdade em casos de acusação contra o presidente da República e integrantes do 

governo, dentre outras considerações que serão tratadas no item a seguir. 

 

4.2 LEGISLAÇÃO EM VIGOR E A LEI 5.250/67  

 

 O tópico anterior foi finalizado pela menção a última Lei de Imprensa, a Lei 5.250/67, 

vigente no Brasil, algo que aconteceu de 1967 até 2009, quando o STF a declarou 

inconstitucional. A aludida lei trazia, sem se esquecer os pontos abordados por ela e 

anteriormente mencionados, previsões de grande importância ao tratamento do tema. 

 A lei trazia considerações como a liberdade de manifestação de pensamento e 

informação, algo também previsto em outras leis de imprensa. O procedimento para o registro 

das pessoas jurídicas consideradas abarcadas pelo conceito de imprensa, tal como acima 

exposto, registro tal que deveria ser feito no competente cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas. 

 Os abusos praticados no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e 

informação também foram abordados pela referida lei, tais ações eram caracterizadas pela lei 

e essa trazia a devida cominação penal e as correspondentes penas para cada caso. Como dito 

acima, era previsto o direito de resposta na lei. Não custa mencionar a previsão da 

responsabilização penal e civil daqueles que extrapolavam o permitido pela lei. Além disso, 

existiam disposições no que diz respeito às ações penais e o seu procedimento. 

 Apesar das mencionadas previsões, em 30 de abril de 2009, por sete votos a quatro a 

Lei 5.250/67 foi considerada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADPF 130, sendo 

totalmente excluída do ordenamento jurídico. 

 O argumento comum entre aqueles que votaram pela inconstitucionalidade da norma 

foram congruentes no sentido de que a lei foi criada a partir de uma ótica punitiva e 

cerceadora a liberdade de expressão. Outro ponto que ganhou relevância foi o direito de 

resposta, de um lado se afirmava que as disposições constitucionais seriam capazes de regular 

a questão (Celso de Melo) e para Gilmar Mendes, a supressão das regras do direito de 

resposta desequilibrariam a relação entre cidadãos e imprensa.  

Há um projeto de Lei de Imprensa, o PL 3232/1992 tramitando na Câmara dos 

Deputados, que já teve diversos documentos apensados e ainda não houve a sua promulgação. 
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A única solução encontrada aos grupos que tem interesse na nova legislação de imprensa é 

esperar, pois, ao que parece, um projeto de 23, quase 24 anos, tende a ficar mais velho até a 

sua promulgação. 

 Apesar da declaração de inconstitucionalidade da última lei de imprensa, ainda há no 

ordenamento jurídico duas referências legais à mídia, quais sejam: a lei 4.117/62 que instituiu 

o Código Brasileiro de Comunicações e a lei geral de Comunicações, a lei 9.472/97. 

A primeira traz como principais disposições os conceitos de telecomunicações; as 

competências da União quanto ao tema; diretrizes concernentes ao Conselho Nacional de 

Telecomunicações; previsão quanto aos serviços de telecomunicações; cominações de 

infrações e as suas devidas penalidades; e os critérios de estabelecimento de cobrança de taxas 

e tarifas. 

Já a segunda, a lei geral de Comunicações, de certa forma, foi responsável por 

atualizar o Código Brasileiro de Comunicações, principalmente, ao trazer novidades, a se 

destacar, os princípios fundamentais norteadores, como por exemplo, liberdade de escolha da 

sua prestadora de serviço e ao sigilo, caso requeira, do código de acesso. 

 Outra novidade trazida pela lei foi a criação do órgão regulador, qual seja a Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), estabelecendo suas competências, órgãos 

superiores (Conselho Diretor e Conselho Consultivo), suas atividades e controle, as suas 

receitas e destino (o  produto das taxas de fiscalização de instalação e funcionamento de 

telecomunicações destinado ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL). 

Além disso, há previsão acerca do regime de contratações feitas pela Agência Reguladora. 

A lei 9.472/97 prevê ainda disposições no que tange à organização do serviço de 

comunicações, estabelecendo a definição do serviço de telecomunicações como o conjunto de 

atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, tal como dispõe o Art. 60 da lei geral 

de Comunicações. No sentido de organização do serviço acima referenciado há também a 

classificação dos serviços de telecomunicações e as regras comuns às prestadoras de serviços 

de telecomunicação que serão definidas pela Agência Reguladora. 

Mais uma inovação presente na lei de 9.472/97 foi a previsão de diretrizes dos 

serviços prestados em regime público (as obrigações de universalização e de continuidade do 

serviço; da concessão e sua outorga, contrato, bens, tarifas, intervenção na concessionária pela 

Agência e sua extinção; e a permissão) e em regime privado (o seu regime geral de 

exploração; a autorização de serviço de telecomunicações, com seu modo de obtenção e de 

extinção). 

A implantação das redes de telecomunicações foi mais um marco da citada lei de 1997, 
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com a finalidade de dar suporte à prestação de serviços de interesse coletivo, seja no âmbito 

público ou privado. Houve também a delimitação quanto ao espectro de radiofrequências, um 

bem público administrado pela Agência; a autorização quanto ao uso do serviço de 

radiofrequência; a órbita e o uso de satélites, que devem ter preferência quanto ao uso os 

brasileiros, tal como disposto no Art. 171 da lei geral de Comunicações. 

Nessa lei há também as tipificações quanto às sanções administrativas e penais ao 

descumprimento das disposições da lei e dos regulamentos compatíveis a ela. Finalizando as 

considerações acerca da referida lei geral, foi dada ao Poder Executivo autorização para a 

reestruturação e desestatização das empresas federais de comunicação, como por exemplo, a 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A – EMBRATEL e Telecomunicações Brasileiras 

– TELEBRÁS, que inclusive já foram frutos de privatização.   

Um dos pontos tido como importante pelos Ministros do STF durante o julgamento da 

ADPF 130 foi a questão do direito de resposta. Em 11 de novembro de 2015 foi promulgada a 

Lei 13.188 que trata sobre o referido direito. A legislação ora comentada trouxe a 

possibilidade de que o direito de resposta seja veiculado nos meios de comunicação de massa, 

de forma que seja proporcional ao agravo sofrido. 

 A promulgação da Lei 13.188 de 2015 veio como uma atenuante aos problemas 

relatados pelos Ministros no julgamento da ADPF 130, que resultou na declaração de 

inconstitucionalidade da Lei 5.250/67. 

 Apesar de bastante recente, A Lei de direito de resposta de 2015 já teve em medida 

liminar acolhida pelo Ministro Dias Toffoli em sede de ação direta de inconstitucionalidade 

proposta pela Ordem de Advogados do Brasil, em que se suspendeu o estabelecido pela lei no 

que diz respeito à necessidade que a publicação da resposta só poderia ser suspensa por 

decisão colegiada, tomada por mais de um magistrado. A intenção da OAB com o pedido 

liminar acatado é de que, como ocorre em outras ações, a publicação da resposta seja suspensa 

monocraticamente. Vale ressaltar que a questão ainda vai passar pelo crivo do Plenário do 

STF. 

 Outra norma correspondente ao conceito geral de mídia é a Lei 8389 de 30 de 

dezembro de 1991 que instituiu o Conselho de Comunicação Social, forma do Art. 224 da 

CRFB/88 que dispõe: “Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional 

instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei” 

 Conforme demarca a previsão constitucional o Conselho de Comunicação Social atua 

como órgão auxiliar do Congresso Nacional. O Conselho tem como atribuições a elaboração 

de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações encaminhadas pelo Congresso 
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Nacional no que diz respeito ao Título VIII, capítulo V da CRFB/88, ou seja, aos temas 

relacionados à comunicação social. 

 A legislação que se refere à mídia é bastante restrita, dessa forma há a necessidade da 

aplicação das garantias constitucionais consagradas à comunicação social e às disposições 

específicas previstas no Título VIII, Capítulo V da CRFB/88, que compreende o Art. 220 ao 

224 da Carta Magna. 
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5 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A MÍDIA NO BRASIL  

 

 

 A Constituição Federal de 1988 traz em seu Art. 5º os direitos e garantias 

fundamentais, dentre esses há os Princípios que norteiam o direito como um todo. Sendo 

assim, há os Princípios que se compatibilizam e servem como parâmetro ao segmento 

midiático de forma geral. 

 Nesse capítulo a intenção é mencionar e explicar somente os Princípios encontrados na 

Constituição Federal de 1988, já que os Princípios infraconstitucionais já foram mencionados 

em outros capítulos. 

 Os principais princípios que servem como base constitucional à atividade midiática 

são: a liberdade de expressão, a vedação ao anonimato, o direito de resposta, a vedação à 

censura, o direito à informação e a liberdade de atividade profissional. 

 Devido à importância desses princípios ao ordenamento jurídico será feita a separação 

de cada um deles em subitens de modo que fiquem claros os seus significados e a pertinência 

desses ao tema tratado. 

  

5.1 LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IV, V, IX, XIV) 

 

 O Princípio da Liberdade de expressão pode ser considerado um dos mais importantes 

no que diz respeito à mídia. A sua relevância fica evidente, pois a maior parte dos demais 

princípios que serão aqui tratados decorrem dele. Não à toa o aludido princípio é, na maioria 

dos casos, o mais citado quando há algum tipo de violação aos direitos inerentes à atividade 

midiática de um modo geral. 

 A CRFB/88 traz a seguinte redação à liberdade de expressão em seu Art. 5º, IV: “é 

livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Essa regra tem aplicação 

geral, ou seja, a toda população, sendo proibido o anonimato. 

 Tendo como base esse princípio, o STF consagrou a desnecessidade da exigência de 

diploma de formação em jornalismo e a devida inscrição profissional no Ministério do 

Trabalho como condição ao exercício da profissão de jornalista. Segundo o referido tribunal a 

exigência de tal requisito para o exercício da atividade profissional violaria a liberdade de 

manifestação que é um direito inerente a todos. 

 A liberdade de expressão está diretamente relacionada ao exercício das atividades de 

cunho midiático, sem esse direito garantido pelo ordenamento jurídico seria impossível 

exercer, minimamente, a atividade de transmissão da informação. 

 Tal como dito, esse princípio serve como parâmetro para os demais. A partir desse 
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podem ser extraídos outros direitos de grande relevância seja de ordem prática ou na garantia 

de direitos norteadores da mídia. 

 

5.2 VEDAÇÃO AO ANONIMATO 

 

 O Princípio da vedação ao anonimato tem como fundamento constitucional o mesmo 

da liberdade de expressão. Esse está previsto também no Art. 5º, IV da CRFB/88, sendo 

evidente a liberdade de manifestação de pensamento, entretanto, sendo trazida a vedação ao 

anonimato dessa manifestação. 

 A vedação ao anonimato abrange todo tipo de manifestação. A principal intenção 

desse princípio é possibilitar a identificação de quem tenha se pronunciado e, 

consequentemente, se for o caso possibilitar a responsabilização pelo que tenha sido 

enunciado, caso prejudique terceiros. É, desse modo, uma forma de se evitar abuso do direito. 

 

5.3 DIREITO DE RESPOSTA 

 

 O direito de resposta não se configura somente como um princípio, mas, sobretudo, 

como uma garantia constitucional e infraconstitucional também. Na CRFB/88 está previsto no 

Art. 5º V, com a seguinte transcrição: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.  

 A redação constitucional traz como base ao direito de resposta o Princípio da 

Proporcionalidade, ou seja, resta configurada a possibilidade de resposta, desde que seja na 

mesma medida que a afirmação feita a priori. A referida proporcionalidade deve ocorrer 

tendo em vista a utilização do mesmo meio de comunicação usado, sendo necessário ter o 

mesmo destaque e duração e proporção. 

 Além da mencionada proporcionalidade, há de se ressaltar a possibilidade de que a 

pessoa lesada pelo agravo requeira a indenização por dano material, moral ou à imagem. Tais 

indenizações podem ser requeridas separada ou cumulativamente, sendo possível a requisição 

de indenização tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. 

 

5.4 VEDAÇÃO À CENSURA 

 

 O princípio da vedação à censura é diretamente ligado à liberdade de expressão, pois 

qualquer forma de restrição ao direito de manifestação não permitida pelo ordenamento 

jurídico pode ser configurada como uma forma de censura. 
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 O Princípio que veda a censura está previsto no Art. 5º, IX da CRFB/88, com a 

seguinte dicção: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”.  

 Assim como todos os princípios constitucionais, esse não é absoluto, ou seja, não pode 

ser aplicado indiscriminadamente em qualquer caso. Todos os princípios são regidos pela 

necessidade de seja feita a ponderação quanto à aplicação frente ao caso concreto. De modo a 

ratificar a anterior afirmação, há a necessidade de que se pondere a aplicação da vedação à 

censura quando, por exemplo, estiver em comento princípios a inviolabilidade da privacidade 

e da intimidade do indivíduo e a vedação ao racismo. 

 Diante do exposto, configura-se a importância dos princípios, mas ressalta-se a 

necessidade de que haja a adequação do princípio mais compatível ao caso concreto. 

 

5.5 DIREITO À INFORMAÇÃO E AO SIGILO DA FONTE QUANDO NECESSÁRIO AO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

 O Art. 5º, XIV da CRFB/88 traz os Princípios do direito à informação ao sigilo da 

fonte no caso específico da necessidade ao exercício profissional, tal como se demarca: “é 

assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 

ao exercício profissional”.  

 Esse é mais um princípio que demarca a necessidade de ponderação na aplicação 

principiológica. Tal como foi mencionado acima, a Constituição Federal de 1988 garante o 

direito à informação, ou seja, o direito de que a população seja informada dos fatos que 

acontecem no dia a dia. Entretanto, os fatos a serem informados devem ser de interesse 

público e geral, ressalvados pelos fatos privados cujo acesso foi permitido pela pessoa, em 

conformidade ao princípio do respeito à intimidade e vida privada do indivíduo, consagrados 

no Art. 5º, X da CRFB/88.  

 O princípio da proteção ao sigilo da fonte é uma exceção ao princípio do acesso à 

informação, já que esse sigilo se dará somente quando for necessário ao exercício profissional. 

Os principais beneficiários desse princípio são os jornalistas, pois essa garantia constitucional 

permite àquele que queira tornar pública informação relevante, a exposição do fato de modo 

que o jornalista tenha que resguardar o sigilo da fonte, respeitando o direito constitucional. 

 Esse princípio pode ser observado como uma tripla garantia, já que serve ao jornalista 

para que obtenha informações que serão de grande relevância até mesmo ao seu currículo; 

garantem o sigilo daquele que serviu como fonte, possibilitando, de certa forma, a privacidade 

de sua identidade e sua segurança. E, Além disso, a possibilidade de que a sociedade tenha 

acesso às informações de grande relevância que, provavelmente, não seria possível se não 

existisse essa garantia. 

 Ademais, esse princípio não viola a vedação ao anonimato, já que o sigilo será 
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somente da fonte. O jornalista assinará a informação e será responsável por tudo aquilo que 

for transmitido. A questão da responsabilização pela manifestação é regulada pelo 

ordenamento jurídico, que pela ponderação de princípios, atribui a cada um o quinhão de 

participação compatível. 

 

5.6 A LIBERDADE DE ATIVIDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII) 

 

 O princípio da liberdade de atividade profissional é afeto a todo tipo de atividade, tal 

como dispõe o Art. 5º, XIII da CRFB/88: “é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 

 Esse princípio é de grande importância a qualquer modalidade de atividade 

profissional exercida, já que atua como pressuposto essencial para que exista uma atuação 

livre de vícios e arbitrariedades. Sendo assim, na atuação midiática, principalmente, a 

jornalística, a atuação dos profissionais tem de ser livre, entretanto, vale sempre lembrar a 

necessidade de ponderação de princípios, algo a ser aplicado também no exercício 

profissional.   
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6 DIFERENÇA ENTRE REGULAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA MÍDIA E SUA 

APLICAÇÃO NO BRASIL E EM OUTROS PAÍSES  

 

 Temas de grande discussão no Brasil e em outros países, os termos “regulação” e 

“regulamentação” da mídia são constantemente confundidos quando tratados, confusões que, 

de alguma forma, atrapalham o seu devido entendimento. 

 Devido às constantes confusões faz-se necessário diferenciar cada termo de modo a ser 

possível o entendimento correto quanto ao significado de cada um deles. 

 Os temas quando tratados nas mais diferentes nações desse planeta sempre geraram 

muitas discussões e controvérsias e a fim de demonstrar tais incompatibilidades serão trazidos 

os exemplos dos EUA, Reino Unido, Venezuela e Argentina. 

 Além disso, há a necessidade de se demonstrar como os temas têm sido tratados no 

Brasil, sendo certo que nesse país a discussão gira em torno, principalmente, da 

regulamentação conforme será visto a seguir.  

 

6.1 A DIFERENÇA ENTRE REGULAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA MÍDIA E SUA 

APLICAÇÃO NO BRASIL 

 

 A regulação da mídia se dá no sentido de legislar com o fim de se estabelecer os 

deveres midiáticos. A regulação gira em torno da necessidade de atuação do Estado, 

preservando alguma atividade, com o intuito de proteger os interesses públicos e privados. 

Um órgão de regulação, com fundamento no interesse público não edita regulamentos, 

somente normas e resoluções. 

 Já a regulamentação, seja em qual sentido for, é uma atribuição do Presidente da 

República, tal como dispõe o Art. 84 da CRFB/88 em que atribui competência ao Chefe do 

Poder Executivo Federal de expedir decretos em casos específicos, iniciar o processo 

legislativo nos casos descritos na Constituição de 1988, sancionar, promulgar e fazer publicar 

as leis. 

 De modo a esclarecer de forma bastante didática e clara a diferença entre os temas, há 

a necessidade de citar publicação de 2011 feita no sítio eletrônico do “Conteúdo jurídico” 

publicado pelo advogado e diretor – ouvidor da Agência de Regulação de Serviços Delegados 

de Mato Grosso (Ager), Francisval Mendes, tal como se faz a seguir: 

Em decorrência dos processos de privatização e desestatização 

desencadeados pelo Programa Nacional de Privatizações, transferiram a 
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iniciativa privada praticamente todo serviço público realizado, até então, 

exclusivamente pelo Estado, ficando a cargo deste apenas a exploração de 

atividade econômica imperativo da segurança nacional, ou relevante ao 

interesse coletivo ou cujo monopólio ainda permaneça outorgado à União, 

conforme estabelecido nos art. 173 e 177 da Constituição Federal.  

Para controlar a prestação dos serviços públicos transferidos para 

terceiros, foram criadas na década de 1990, as Agências Reguladoras, dentre 

elas a ANVISA, ANATEL, ANP, ANEEL, ANA, ANS. Em Mato Grosso, 

através da Lei nº 7.101, de 14 de janeiro de 1999, foi criada a Agência 

Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados (AGER/MT), como 

as demais agências mencionadas, tem como função inicial planejar e realizar 

a fiscalização e regulação das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos. 

 Assim, com intuito de melhor definirmos o correto significado do 

termo Regulação, diferenciando do termo Regulamentação, partimos do 

entendimento da eminente professora Maria Silvia Zanella Di Pietro, que 

apresenta dois conceitos de regulação, o primeiro ao definir Regulação 

Econômica: conjunto de regras de conduta e de controle da atividade privada 

do Estado, com a finalidade de estabelecer o funcionamento equilibrado do 

mercado. (Limites da função reguladora das Agências diante do princípio da 

legalidade, 2003, p.209.). 

O outro para definir Regulação do âmbito jurídico: conjunto de regras 

de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada e das 

atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o 

interesse público. (op. cit., p.30) A partir destes conceitos, concluirmos que o 

termo Regulação diz respeito a todo tipo de intervenção que o Estado faz na 

atividade econômica pública e privada, ora para controlar e orientar o 

mercado, ora para proteger o interesse público. 

    Portanto, Regulação e Regulamentação são termos distintos, e esta 

diferença torna-se cristalina ao interpretamos o artigo 84, inciso IV e seu 

parágrafo único, da Constituição Federal. A atividade de regulamentação é 

exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não sendo passível de delegação. 

Por sua vez, possuem competência para expedir regras regulatórias tanto o 

Poder Legislativo quanto o Poder Administrativo, através de suas entidades 

pertencentes à administração direta ou indireta. 

Com essas explicações espera-se que tenha ficado clara a diferença 

entre Regulação (que é uma atividade atribuída ao órgão regulador) e 

Regulamentação (que é de competência do Chefe do Executivo).” 

  

 A partir da devida elucidação dos significados terminológicos da Regulação e 

Regulamentação da mídia, cria-se a possibilidade de se explicitar de forma mais organizada e 

clara quais são os projetos para a mídia de modo geral e o que se pretende fazer: regular ou 

regulamentar. 

 A discussão, atualmente, no Brasil, gira em torno da regulamentação da mídia e não da 

sua regulação, que seria feita por uma Agência Reguladora, ou seja, uma autarquia especial 

com o intuito principal de fiscalizar a atuação midiática, editar regramentos e tentar 

uniformizar em diferentes sentidos a exploração dos meios de comunicação do país. 

 A regulamentação da mídia no Brasil foi uma das promessas em 2014, durante as 
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eleições presidenciais da ora candidata e hoje presidente, Dilma Roussef. Segundo a 

presidente a regulamentação seria no sentido econômico da mídia eletrônica e impressa, sem 

intervenção no conteúdo.  

 Entretanto, segundo publicação da Câmara dos Deputados em seu sítio eletrônico de 

janeiro de 2015 de autoria de Emanuelle Brasil há, por parte dos parlamentares, quem apoie a 

regulamentação, inclusive, com o argumento de que possibilitaria uma mudança de dinâmica 

no setor, com vistas mais democráticas. Mas há também quem seja contra sob o argumento de 

que aconteceria, verdadeiramente, uma censura. 

 Diante desse grande impasse há na Câmara dos Deputados projetos sem votação e 

normas constitucionais sobre comunicação não regulamentadas, tais como: princípios para a 

produção e programação do serviço de radiofusão, que deveriam ser usados como critério 

para outorga e renovação das concessões; e os princípios constitucionais que preveem a 

regionalização da programação e o estímulo ao conteúdo independente da televisão, nesse 

sentido há o PL 256/91 de autoria da Deputada Federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), 

apresentado há 25 anos e que foi aprovado na Câmara, mas que está parado no Senado. 

 Assim como as informações da Câmara dos Deputados acima citadas, em outra 

passagem da publicação do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, a secretária do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), Renata Mielli, defende a tese de 

que o monopólio de comunicação inviabiliza a regionalização da mesma. Segundo o FNDC, 

seis famílias controlam 70% da informação do país. A secretária traz como exemplo uma 

empresa que tem outorga nacional, tal como transcreve-se: “as filiadas das empresas que 

detêm outorga nacional, como a Rede Globo, são obrigadas a reproduzir o conteúdo nacional 

da cabeça de rede, que corresponde a 80 ou 90% da grade.” 

 O FNDC, dentre outras entidades, é uma que recolhe assinaturas pelo país para um 

projeto de lei de iniciativa popular, visando regulamentar a mídia no Brasil, com o nome de 

“Projeto de Lei de Mídia Democrática”, tal como se extrai da citada publicação. 

 Vale ressaltar ainda reportagens trazidas em seus sítios eletrônicos pela BBC do Brasil 

e pela Carta Capital, a primeira publicada em 28 de novembro de 2014 sem autor revelado e a 

segunda publicada em 20 de janeiro de 2015 por Karina Gomes, que tratam, apesar do erro 

terminológico de suas publicações, da regulamentação da mídia no Brasil e, não, da regulação 

como mencionado. 

 A reportagem da Carta Capital traz como exemplo a regulamentação na Alemanha e 

na União Europeia e países desenvolvidos como os Estados Unidos em que a regulamentação 

é considerada essencial para a garantia da liberdade de expressão. Na Alemanha, segundo o 



30 

 

professor do instituto para informação, Telecomunicações e Direito da Mídia da Universidade 

de Münster, Thomas Hoeren: “A mídia precisa ser protegida por uma legislação que trate de 

direito fundamental de cada indivíduo de se expressar livremente”. Já na União Europeia, as 

regras são válidas para todos os Estados-membros. “A existência delas tem garantido um alto 

nível de proteção. A liberdade e o pluralismo devem ser respeitados”, conforme disseram 

especialistas à DW Brasil, em Bruxelas. 

 Ainda segundo a reportagem, a Comissão Europeia relatou que desde a adoção da 

diretriz sobre difusão televisiva de 1989, o número de canais de TV aumentou para mais de 

8,8 mil na Europa. “A regulação (sic) cria condições equitativas para o surgimento de novos 

meios de comunicação, preservando a diversidade cultural.” 

 No Brasil, segundo a publicação da Carta Capital, a regulamentação da mídia seria no 

sentido econômico, não invadindo a seara do controle de conteúdo ou censura, sendo certo 

que a garantia de liberdade de expressão não pode se confundir com ausência de 

regulamentação, tal como ressaltado na página do Governo no Facebook (rede social 

amplamente conhecida no Brasil). 

 Segundo a reportagem, há ainda, a intenção de que o Governo faça audiências públicas 

sobre o tema e a partir disso, seria feito o envio do resultado ao Congresso Nacional para 

votação e deliberação. 

 Ao que parece o objetivo principal da regulamentação da mídia no Brasil seria, de 

alguma forma, efetivar o que dispõe o §5º do Art. 220 da CRFB/88, ou seja, o combate à 

formação de monopólio ou oligopólio. Tais considerações são combustíveis à busca pela 

redemocratização da distribuição da comunicação no país. 

 A reportagem publicada pela BBC do Brasil traz a oposição de posicionamentos entre 

a FNDC e a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão). Aquela, que 

defende a regulamentação, ressalta o monopólio da comunicação no poder de poucas 

empresas, já a Abert defende a existência de 521 emissoras de TV, contando as regionais que 

retransmitem o conteúdo das grandes emissoras. 

 As defensoras da regulamentação destacam a necessidade de que as disposições do Art. 

220 ao 224 da CRFB/88 devem ser respeitadas, tais como: a proibição de monopólios e 

oligopólios, o estabelecimento de critérios regionais e determinação de regras para 

publicidade. Já a Abert defende a desnecessidade de regulamentação já que , segundo o seu 

presidente, Daniel Slaviero, há mais de 650 normas-portarias, decretos ou leis sobre o tema. 

 Tal como mencionado anteriormente nesse capítulo a FNDC tem um projeto de lei de 

iniciativa popular sobre o tema, que segundo a publicação da BBC tem como principais 
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pontos: impedir o monopólio e a propriedade cruzada dos meios e comunicação; veto à 

propriedade de rádios e emissoras de TV por políticos; proibição de aluguel de grade de 

programação; e a criação do Conselho Nacional de Comunicação e o Fundo Nacional de 

Comunicação Pública. Há ainda diretrizes para a programação das emissoras, necessidade de 

resguardar porcentagem da grade com produção regional e a proibição de publicidade 

destinada a menores de 12 anos. 

 Tais considerações foram taxadas como atrasadas, na mesma publicação, pelo 

presidente da Abert, por faltarem, por exemplo, regras para a internet. Esse ainda critica o 

projeto por acreditar que qualquer forma de fiscalização ou acompanhamento do conteúdo das 

emissões, resulta em alguma forma de intervenção no conteúdo. Ressalta ainda que qualquer 

tipo de excesso por parte das emissoras pode gerar responsabilidades na seara cível, penal etc.  

 Após todas considerações sobre o polêmico tema da regulamentação da mídia no 

Brasil, fica evidente que as controvérsias se estendem não só na Câmara dos Deputados, 

Senado ou entre as entidades que estudam o tema. Existe uma celeuma que envolve a 

sociedade como um todo e que, obviamente, quando vier à tona , e se vier, a legislação 

regulamentar midiática, discussões acaloradas sobre o tema serão recorrentes.  

 O assunto está longe de ter uma solução e não se sabe se um dia terá, mas é evidente e 

relevante a necessidade de que haja uma redemocratização da distribuição de concessões no 

país. A presença de monopólios e oligopólios é ruim em qualquer área, ainda mais grave é na 

de comunicação, pois daí surgem as informações e a possibilidade de manipulação dessas.  

 

6.2 A REGULAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA MÍDIA EM OUTROS PAÍSES  

 

 A tão acalorada discussão que tem se instaurado no Brasil acerca da regulamentação 

da mídia não é novidade em outros países. Vale ressaltar por aqui o tema se caracteriza pela 

regulamentação, mas em outras nações tanto a regulação quanto a regulamentação já são 

realidade faz tempo. 

 Conforme publicação de 2015 feita por Pâmela Mascarenhas ao sítio eletrônico do 

Jornal do Brasil
5
, entre os dias 22 e 28 de março de 2015, na Universidade El Manaer, em 

Túnis, na Túnísia, foi realizado o Fórum Mundial de Mídia Livre em que o principal tema da 

Carta da Mídia Livre foi a regulação dos meios de comunicação.  

 Várias foram os motivos que levaram a discussão dos temas em outras nações, por isso, 

                                                 
5
 Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/03/24/regulacao-da-midia-aguca-democracia-nao-o-

contrario-alertam-especialistas/>. Acesso em: 20 fev. 2016.  
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como uma forma de comparação e com a intenção de se trazer os pontos positivos e negativos 

que serão trazidos exemplos como os dos Estados Unidos da América, Reino Unido, 

Argentina e Venezuela.  

 Conforme reportagem em conjunto de Luiza Bandeira, Alessandra Corrêa, Marcia 

Carmo, Claudia Jardim para o sítio eletrônico da BBC Brasil
6
 de 1º de dezembro de 2014, 

torna-se válido trazer aqui os exemplos dos países à revista citados. 

 

6.2.1 A regulação nos EUA 

 

Inicialmente, os Estados Unidos trazem o foco na regulação econômica da mídia. 

Assim como atualmente no Brasil, não há uma lei de Imprensa, há diferentes legislações 

tratando o tema.  

 Ao que diz respeito às telecomunicações (rádio, TV aberta e a cabo, internet, telefonia 

fixa e móvel), a regulação está sob responsabilidade da Federal Communications Comission 

(traduzindo ao português como Comissão Federal de Comunicações, FCC, pela sigla em 

inglês), agência independente do governo criada em 1934. A FCC se dedica a regular 

economicamente o mercado, sendo o órgão responsável pela outorga de concessões.  

 Nos EUA a propriedade cruzada dos meios de comunicação é proibida, sendo assim 

uma mesma empresa não pode ser proprietária de um jornal e de uma estação de TV ou de 

rádio no mesmo município. Resta configurado também um limite ao número de estações de 

TV e rádio que uma mesma empresa controle em certo mercado. Os limites variam de acordo 

com a dimensão do mercado e tem como objetivo evitar que uma mesma empresa controle 

completamente a audiência de determinada localidade. 

 No que tange ao conteúdo, há no país o consenso de que esse deve ser regulado pelo 

próprio mercado, mas o FCC age nos casos de abuso, quando se percebe que há 

descumprimento das regras estabelecidas. 

 Outra regra ressaltada na reportagem é a determinação de que os canais reservem pelo 

menos três horas semanais a programas infantis educativos. A atuação do FCC é 

acompanhada pelo Congresso americano, a quem presta contas em periodicidade. O Judiciário 

também pode intervir. 

 Em relação à mídia impressa, o mercado e a opinião pública devem se encarregar pela 

regulação. Casos de injúria, difamação e calúnia costumam ser judicializados e geram multas 

                                                 
6
 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141128_midia_paises_lab>. Acesso em 20 

fev. 2016. 
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vultosas.  

 

6.2.2 O caso venezuelano 

 

 Já na Venezuela a aprovação da lei de meios de comunicação foi cercada por protestos, 

golpe de Estado e polarização política. A Lei Resorte – Responsabilidade Social em Rádio e 

Televisão, que entrou em vigor em 2005, algo que aconteceu três anos depois do chamado 

“golpe midiático” contra o governo do então presidente Hugo Chávez, em que a mídia não 

noticiou as manifestações populares que apoiavam a sua volta ao poder. 

 Essa ação da mídia venezuelana teria sido o ponto fulcral para que o Executivo do país 

propusesse a lei responsável pela regulamentação da mídia no país. Uma das ações mais 

controversas na aplicação a lei foi o fato ocorrido em 2007, em que o governo não renovou a 

concessão do canal RCTV, o mais assumido como de oposição, algo que foi taxado por 

críticos do governo como retaliação política. 

 A lei traz o direito do Estado em renovar ou não as concessões de rádio e televisão. 

Além disso, o período máximo de concessão caiu de 25 anos para 15 anos, prorrogáveis ou 

não. Foi prevista também a impossibilidade de transmissão hereditária no setor. 

 Outro pronto bastante discutido também foi a previsão da impossibilidade de 

transmissão de eventos ao vivo que “incitem a violência” e a “desordem pública”. O grande 

problema é que o órgão responsável por decidir quais seriam esses riscos é uma comissão do 

governo sem a participação de representantes da mídia. 

 No ano de 2010 a referida lei foi reformada sendo incluída também a internet. A 

previsão que gerou bastante polêmica foi a punição prevista ao provedor de internet ou página 

que não restrinja de forma rápida o acesso a mensagens que incitem ao ódio.  

A visão de parte da sociedade a respeito da lei é de que essa pode ser tratada como um 

passo importante para democratização dos meios de comunicação e como um meio que 

permitiu a expansão dos meios de comunicação comunitários. Ratificando essa posição a 

reportagem traz os números de 34 TVs e 244 rádios comunitárias no país que receberam 

equipamentos e formação técnica do Estado para funcionarem. 

 A violação à lei Resorte resulta na suspensão por 72h ou revogação da concessão em 

casos reincidentes. Ainda há reserva em lei de 50% da programação para produções nacionais. 

 

 

 



34 

 

6.2.3 O caso britânico 

 

 Segundo a mesma reportagem citada a legislação do Reino Unido para 

regulamentação da mídia surgiu a partir de um escândalo de escutas ilegais feitas por 

tabloides britânicos. 

 A lei é responsável por trazer regras a revistas e jornais e, além dessa, há uma mais 

antiga responsável pela regulamentação de emissoras de TV e de rádio. 

  No ano de 2011, houve a criação de uma comissão judicial, coordenada com um juiz, 

que passou a analisar os casos de desvios éticos na mídia após um escândalo envolvendo, 

principalmente, tabloides. O relatório final do inquérito liderado pelo juiz chegou a conclusão 

de que os tabloides geraram problemas nas vidas das pessoas e o desrespeito a direitos 

fundamentais. 

 Uma das consequências da investigação foi a criação , em novembro de 2014, do 

Press Recognition Panel, painel responsável por supervisionar os órgãos de autorregulação e 

que é capaz de cominar multas de até 1 milhão de libras à publicações, além de impor direito 

de resposta e correções a jornais, revistas e sites de notícias. 

 A filiação ao novo sistema não se faz obrigatória, mas os que fazem parte recebem 

alguns incentivos, como exemplo, a necessidade de pagamento de custas judiciais pelos 

veículos nos processos de acusação, mesmo que saiam vitoriosos. 

 Já as emissoras de TV e de rádio são reguladas pelo Ofcom, que também é responsável 

pela telefonia, serviços postais e internet. Algumas das atribuições desse órgão são a garantia 

da pluralidade da programação de TVs e rádios, evitar que o público seja exposto a material 

ofensivo, que os indivíduos protegidos de tratamento injusto nos programas ou que tenham 

sua privacidade invadida.  

 

6.2.4 O caso argentino 

 

 Na Argentina foi criada a “Ley de Medios” no governo de Cristina Kirchner, algo que 

gerou polêmica. A referida lei define regras para emissoras de rádio e TV. O objetivo é a da 

regulamentação dos serviços de comunicação e o desenvolvimento de mecanismos com o 

intuito de promover, desconcentrar e fomentar a concorrência com a finalidade de baratear, 

democratizar e universalizar a comunicação. 

 A lei limita as licenças e a área de atuação do setor por cada pessoa que assuma um 

investimento. Os titulares de TV por assinatura não podem ter TV aberta na mesma região. A 
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lei estabelece limite de audiência para TV a cabo e emissoras privadas. A TV pública tem 

alcance nacional. 

  A lei define também a necessidade de transmissão de 60% de programação nacional, 

30% de produção própria inclusive noticiários, e nas cidades com mais de 1,5 milhão de 

habitantes, pelo menos 30% de produção local independente.  

  Os artigos mais polêmicos segundo a publicação foram os que trataram da pluralidade 

de licenças e a restrição de propriedades paralelas dos grupos de imprensa do país. Segundo 

os opositores, as previsões violaram os direitos adquiridos, a propriedade privada e a 

liberdade de expressão, entretanto, de modo a pacificar o assunto, a Suprema Corte de Justiça 

Argentina declarou constitucionais os dispositivos. 

 O objetivo principal de trazer exemplos de outros países foi o de demonstrar a forma 

de tratamento dada ao assunto em outras nações. Sendo assim, foi possível observar alguns 

casos de sucesso e outros de nem tanto. Ademais, pode-se extrair a grande discussão e 

polêmica geradas em muitas nações, algo que também é observado no Brasil. 
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7 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PODER EXECUTIVO FEDERAL 

 

 Mediante todo o exposto chega-se, nesse momento, ao ponto fulcral do tema tratado. 

Antes de adentrar-se especificamente ao objeto desse estudo, há a necessidade de que sejam 

ressaltadas algumas considerações basilares e fundamentadoras para a análise temática. 

 Em primeiro lugar, a partir do conceito de mídia, que se caracteriza como todo suporte 

responsável pela propagação da informação, algo que é executado por diferentes meios. Desse 

modo, cabe a afirmação de que algo que é transmitido, é passível a juízo de valor. 

 É evidente, e humanamente compreensível que mesmo quando se quer passar uma 

mensagem, mais simples que seja, algum tipo de marca de pessoalidade se agrega ao que será 

transmitido. Como exemplo, basta lembrar da antiga brincadeira conhecida como “telefone 

sem fio”, em que os participantes sentavam-se lado a lado e iam passando de pessoa em 

pessoa a informação inicialmente passada por um dos participantes e que, na maioria dos 

casos, a dita informação era enunciada de forma deturpada pelo último enunciador. 

 Sendo assim, fica clara a grande responsabilidade que os meios de propagação de 

informação têm.  

 Em segundo lugar, e rememorando a diferenciação entre os conceitos, a informação se 

notabiliza como a percepção dos dados que se da através dos sentidos que se integram. E em 

outro sentido o conhecimento, que se forma através da integração das informações, ou seja, o 

conhecimento é fruto do conjunto de informações recebidas e processadas. 

 Essa diferenciação é de suma importância não somente aos usuários dos meios de 

propagação de informação, mas também aos difusores. Aos primeiros a relevância se 

caracteriza pela necessidade de que a população de modo geral saiba diferenciar e filtrar as 

informações, que muitas vezes, são erroneamente passadas como conhecimento e vice-versa. 

 Aliás, grande parte da população está tão acostumada com a confusão dos institutos, 

que acaba absorvendo a informação sem nem mesmo refletir a respeito do transmitido e, além 

disso, tomando como verdade inescusável alguma informação mascarada como conhecimento, 

baseando-se somente na fama ou renome do transmissor, seja a pessoa física ou pessoa 

jurídica por detrás.  

 Já aos difusores a diferenciação permite a identificação estanque de cada um dos 

conceitos, de modo que tanto a informação quanto o conhecimento sejam difundidos sem que 

haja nenhum tipo de confusão, sendo assim, há um benefício aos usuários. Esse benefício se 

caracteriza pela possibilidade de que o receptor possa fazer a filtragem necessária daquilo que 

é transmitido. 
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 A boa fé por parte dos responsáveis pela propagação tanto da informação quanto do 

conhecimento é um princípio basilar para que a população possa ter acesso a todo tipo de 

dados, de modo que seja possível a formação e a identificação daquilo que está sendo 

absorvido. 

 Em terceiro lugar, a aplicação dos princípios constitucionalmente e também dos 

infraconstitucionalmente consagrados é uma forma uma forma de legitimar a atuação 

midiática e de garantir os seus direitos. 

 Princípios como a liberdade de manifestação, vedação à censura, direito de resposta, 

dentre outros, são norteadores tanto no que diz respeito aos direitos das pessoas jurídicas 

midiáticas quanto dos seus espectadores, ou seja, destinatários finais dos produtos. 

 Nesse sentido, conforme dito no tópico referente aos princípios há a necessidade de 

que seja feita uma ponderação na aplicação dos mesmos, tendo em vista que esses não são 

absolutos. 

 A polêmica em torno dos também confusos temas da “regulação” ou “regulamentação” 

da mídia no Brasil, gira em torno dos princípios consagrados no ordenamento jurídico pátrio. 

Conforme distinção feita anteriormente, no nosso país, a intenção não é de se estabelecer uma 

regulação, ou seja, criação de uma agência reguladora responsável por fiscalizar e normatizar 

a  atuação midiática, mas a regulamentação, criação de lei de defina diretrizes à mídia. 

 A discussão tanto para quem defende a regulamentação da mídia no país quanto para 

quem é contra é baseada, principalmente, em um dos princípios constitucionais: a liberdade de 

imprensa (liberdade de manifestação de pensamento). 

 A apreensão é facilmente compreendida por aqueles que são contrários a qualquer tipo 

de intervenção, pois por pouco mais de duas décadas o Brasil viveu em um regime ditatorial, 

regime esse que limitava a liberdade de manifestação e que propagava a censura aos meios de 

comunicação. 

 O legado deixado por esse período em nosso país é de trauma, um legado que remete 

ao medo a qualquer tipo manifestação que limite ou pareça limitar os direitos duramente 

conseguidos depois de anos de lutas. 

 Esses são os argumentos legítimos usados por quem, de boa fé, é contra a 

regulamentação da mídia no país. Entretanto, não há como se esquecer dos interesses escusos, 

mas facilmente identificáveis envolvidos por detrás de tamanha recusa à regulamentação, algo 

que é fruto de um monopólio justamente formado a partir do regime ditatorial exercido por 

parte das mídias brasileiras de modo geral. 

 Aos que defendem a regulamentação da mídia e, sobretudo, o Poder Executivo Federal, 
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a base argumentativa é o mesmo princípio, mas observado sob outro aspecto, com base na 

garantia de ideia de que a regulamentação seria uma forma de fortalecimento do referido 

princípio. 

 Segundo a chefe do Poder Executivo Federal, em proposta feita durante as eleições 

presidenciais de 2014, a intervenção na mídia seria meramente econômica e não no seu 

conteúdo. Ademais, há um projeto de lei popular capitaneado pelo Fórum Nacional de 

Democratização da Comunicação (FNDC), com objetivo impedir o monopólio e a 

propriedade cruzada dos meios e comunicação; veto à propriedade de rádios e emissoras de 

TV por políticos; proibição de aluguel de grade de programação; e a criação do Conselho 

Nacional de Comunicação e o Fundo Nacional de Comunicação Pública. Há ainda diretrizes 

para a programação das emissoras, necessidade de resguardar porcentagem da grade com 

produção regional e a proibição de publicidade destinada a menores de 12 anos. 

 Essa discussão conforme descrito anteriormente é bastante tormentosa e está longe de 

ter um fim. Porém, há a necessidade da ponderação dos princípios e interesses para que sejam 

tomadas as decisões mais acertadas. 

 Diante de toda discussão que gira em torno seja da regulamentação da mídia; da 

dicotomia entre a informação e o conhecimento; e da responsabilidade na transmissão de 

informação, há de se ressaltar as consequências que o desrespeito ao que foi mencionado 

podem gerar, sobretudo, no Poder Executivo Federal. 

 Com base na aludida responsabilidade da mídia na transmissão de dados, quando não é 

feita a devida caracterização da informação e do conhecimento também do jeito que deve ser, 

há problemas. Um desses é a manipulação de informações, de modo a fazer com que o 

receptor receba e absorva a informação não do modo verossímil, mas da maneira com que o 

transmissor quer que o destinatário perceba. 

 No que diz respeito ao conhecimento passado há a necessidade de que esse seja 

claramente exposto como tal, não é possível que seja transmitido de forma mascarada como 

informação, como uma forma de iludir o receptor, ou seja, outra forma de manipular o 

pensamento de quem recebe e percebe a divulgação de dados.  

 Sob o ponto de vista principiológico, vale ressaltar os pontos positivos amplamente 

sabidos pela população em geral, tais como: o alcance da transmissão de dados, a rapidez com 

que são difundidos, o acesso cada vez mais facilitado pela variedade de meios, a globalização 

desses dados, dentre outros. 

 Sendo assim, o ideal é que os princípios sejam respeitados para fomentar e 

potencializar os pontos positivos da mídia. Nesse ponto, a influência da mídia se mostra 
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altamente importante e valiosa. 

 Entretanto, há também o desrespeito aos princípios, sobretudo, quando se extrapolam 

os limites na ponderação entre princípios. Não só a extrapolação, mas a não observância do 

mínimo também é causa. 

 Cabe citar aqui algumas influências negativas quando não há o devido respeito aos 

princípios ou até mesmo a exacerbação de limites. Um dos pontos principais é a manipulação 

pejorativa de dados, algo que gera consequência na sociedade de modo geral, mas aqui será 

ressaltada a influência no Poder Executivo Federal. 

 Nesse âmbito de Poder há a influência de diversas formas, tais como as que geram: a 

tomada de decisões precipitadas e contrárias à ideologia governamental, baseadas, 

principalmente na pressão da opinião pública. Além disso, a presença de acusações 

infundadas e muitas vezes sem o devido aprofundamento ao tema demarcam a extrapolação 

da liberdade de imprensa, principalmente. 

 Os meios de comunicação, em muitos casos, trazem reportagens altamente parciais e, 

infelizmente, veladas. Muitas vezes, um dos principais princípios trazido pelo direito penal, a 

presunção de inocência, é violada pela mídia com acusações que, em certos casos, nem 

investigados pela polícia judiciária foram. 

 Os meios de comunicação brasileiros se fundamentam em um jogo de interesses 

amplamente voltados, não só à ideologia, mas, principalmente, a interesses econômicos. 

  Diante de todo o exposto, resta evidente a relevância dos meios de comunicação seja 

positiva ou negativamente. Há necessidade de que os interesses sejam sobrelevados em prol 

da transmissão voltada aos interesses da população, quais sejam: a necessidade de que 

informação e o conhecimento sejam passados de forma neutra, imparcial ou menos parcial 

possível e claramente diferenciados. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mediante todo exposto, após o devido apanhado geral a respeito do Poder Executivo 

Federal, trazendo as principais características do poder e da figura do seu chefe, ou seja, o 

Presidente da República, foi trazido o conceito de mídia com o intuito de facilitar e 

sedimentar uma base para que o tema abordado por esse trabalho seja compreendido da forma 

mais clara possível. 

 O histórico legislativo foi feito com a intenção de demonstrar como a mídia foi tratada 

pelo país desde a sua primeira legislação, quando ainda não existia nem esse conceito da 

forma que hoje é entendido, até as últimas. Mesmo que indiretamente relacionadas ao tema e 

a Lei de Imprensa, que foi declarada inconstitucional pelo STF em 2009. 

 Com a intenção de aclarar e, de certa forma, diminuir um pouco a confusão 

terminológica dos termos “regulação” e “regulamentação” da mídia, foi feita a diferenciação 

deles, algo que se releva de grande valia já que, no Brasil, a regulamentação da mídia é algo 

bastante atual e motivador de grandes discussões. 

 As grandes bases para ambos lados dos discursos, seja pelos que defendem, seja pelos 

que são contrários, são os princípios legais e constitucionais consagrados que foram tratados 

em capítulo especial. O princípio usado por ambas partes é o da liberdade de manifestação ou 

de imprensa, os que defendem a regulamentação acreditam no seu fortalecimento, já os que 

são contrários alegam no sentido da sua violação. 

 As influências da mídia de um modo geral ocorrem em diversas áreas, não só no Poder 

Executivo, tampouco somente no Federal. Os meios de comunicação, podendo ser incluídos 

os mais variados possíveis, são ferramentas que atingem uma quantidade de indivíduos de 

forma incalculável, portanto, resta configurado o poder que a mídia tem. 

 Por causa desse grande poder e pela impossibilidade de se delimitar a área alcançada 

por suas publicações, restou-se necessária a delimitação do tema na influência ao Poder 

Executivo, algo que gera consequências não só no âmbito do referido poder, mas a toda nação. 

  O Poder Executivo Federal é responsável, na figura do Presidente da República que é 

o chefe de Estado e de governo, por dar as diretrizes do país e por administrar a nação, além 

de editar normas que sejam pertinentes a sua competência. 

 Sendo assim, de maneira direta ou indireta qualquer influência que seja negativa a esse 

poder de administrar vai gerar consequências não somente ao governo em si, mas à população 

que é destinatária das políticas. 

 Para ficar mais clara a alegação acima, há a necessidade de se trazer dois exemplos do 
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poder exercido pela mídia. O primeiro, no âmbito do Poder Judiciário, afeta o direito penal e a 

população de modo geral, pois no HC 126.292 de 2016 julgado pelo STF, em que o tribunal 

mudou radicalmente o seu entendimento quanto a presunção de inocência, em que a prisão só 

seria permitida após sentença transitado em julgado; trazendo novo entendimento no sentido 

de que poderia ser decretada a prisão do acusado sem o trânsito em julgado da sentença 

quando a sentença condenatória for confirmada em segundo grau, permitindo a execução 

provisória da pena. Seria minimalista afirmar que somente a influência da mídia e a pressão 

popular geram a referida decisão, mas é inegável que tamanha pressão gere esse tipo de 

consequências. 

 Outro exemplo pode ser tomado no âmbito do Poder Executivo, melhor dizendo, nas 

eleições para chefe do aludido poder. No ano de 2014 houve as eleições presidenciais em que 

dois dos candidatos foram selecionados para disputarem o cargo em segundo turno. Em 

fatídica publicação às vésperas da eleição que decidiria o rumo do país, umas das mais 

conhecidas revistas brasileiras trouxe uma capa trazendo uma manchete indicando que um dos 

ex-presidentes do país e um dos candidatos saberiam e que teriam participação no esquema 

investigado à época, “o Petrolão” (esquema que investigou causas de corrupção na Petrobrás). 

A publicação foi proibida de ser veiculada, mas a capa antes da proibição foi bastante 

divulgada e alguns exemplares vendidos. Certamente esse se caracteriza como mais um 

exemplo negativo do mau uso do poder midiático na influência de temas de grande relevância. 

 Em consonância ao questionado pelo FNDC, a presença de monopólios nos meios de 

comunicação brasileiros são a causa de tamanho poder que esses têm, é latente a ausência de 

um limite, obviamente que respeite a liberdade de imprensa e os demais princípios, mas que 

seja capaz de garantir outros princípios tantas vezes violados também. 

 Como uma das formas de se acabar com esse monopólio seria a aprovação da lei de 

iniciativa popular proposta pelo FNDC em que se propõe a revisão das concessões, 

possibilitando-se assim o surgimento de uma variedade maior nos meios midiáticos. 

 Movimento posterior a esse primeiro seria que na lei responsável não somente pela 

regulamentação econômica da mídia, mas fosse incluída norma que determinasse a 

transparência tanto na informação transmitida quanto no conhecimento passado. Melhor 

explicando, a transparência seria no sentido de que a norma exija um posicionamento claro 

dos meios de comunicação em todos os temas, ou seja, a necessidade de que a informação ou 

conhecimento, muitas vezes difundidos como verdades inescusáveis, sejam demarcadas como 

verdades para determinado posicionamento social, político, ideológico, esportivo, resumindo, 

na área que for. 
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 Não há a intenção de se instituir um sistema maniqueísta em que só existam dois lados 

considerados como certos, há a intenção de que o posicionamento seja claro, transparente, 

mostrando não somente uma posição, mas várias, contrapondo-as, unindo-as ou até mesmo as 

excluindo, entretanto, acima de tudo isso, possibilitando ao receptor dos dados que identifique 

o que está sendo recebido, se posicione e que tenha o livre arbítrio entre ser manipulado ou 

não.  Além disso, também como forma de fomentar a transparência, faz-se necessária a 

propagação de dados de forma imparcial, e se não for possível, que seja o mais próximo ou 

que seja declaradamente parcial afim de que o destinatário final possa identificar o 

posicionamento. 

 Desse modo, seria uma forma de potencialização da liberdade de imprensa já que o 

seu posicionamento não sofreria limites que impossibilitariam a aplicação do princípio e 

também a possibilidade de se exercer ainda mais o direito de escolha. 

 A ponderação entre os princípios constitucionais se mostra cada vez mais necessária e 

atual, a aplicação principiológica jamais pode ser absoluta, pois há extrapolação da liberdade 

quando a de um indivíduo afeta a do outro. 
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