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RESUMO  

 

 

 

 

A presente pesquisa é destinada à análise da utilização do sistema midiático brasileiro na 

época da Ditadura Militar até os dias atuais. As normas do ordenamento jurídico brasileiro 

demonstrarão a preocupação do constituinte originário em assegurar um Estado Democrático 

de Direito através da rigidez de uma Constituição Federal com garantias e direitos 

fundamentais vastamente protegidos. Apesar disso, como os meios de comunicação social são 

essenciais para o exercício de direitos fundamentais e da cidadania, a pesquisa dará enfoque a 

eles comprovando que os mesmos vêm sendo usufruídos há mais de trinta anos 

inconstitucionalmente como estratégia política por meio de oligopólios formados por seletos 

grupos. Para tanto, serão apresentados dados de institutos nacionalmente reconhecimentos, 

diplomas legais relativos à matéria, assim como ações e julgados do Supremo Tribunal 

Federal. A abordagem será qualitativa e as técnicas serão pesquisa e revisão bibliográfica e 

análise documental. Além disso, eles guiarão para alternativas de democratização da 

informação. Serão abordados o julgamento procedente de determinadas ações de controle 

abstrato pelo Supremo Tribunal Federal e a ascensão das mídias alternativas como hipóteses 

para a desconcentração midiática com o propósito de dar ao cidadão a liberdade de poder 

formar sua opinião através de diversas fontes de sua escolha, legitimando a democracia 

brasileira.    

 

Palavras chave: Meios de comunicação, direitos fundamentais, oligopólio, regulamentação, 

mídias alternativas, democracia.  

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This research will analyze the use of Brazilian media system from the time of the military 

dictatorship to the present day. The laws of Brazilian system will demonstrate the concern of 

the original constituent in ensuring a democratic state through the stiffness of a Federal 

Constitution with vast guarantees and fundamental rights protections. Nevertheless, as media 

is essential to the exercise of those fundamental rights and citizenship, the research will focus 

on proving that it has been used, unconstitutionally, for over 30 years, as a political strategy 

by oligopolies formed by selected groups. To fulfill this purpose, data from recognized 

national institutes, laws on the matter, as well as actions and judgments from the Supreme 

Court will be presented. The use of bibliographical, documental and qualitative approaches 

will point to the deficit of regulations and supervision of the government. In addition, they 

will lead to alternatives for the democratization of information. The research will also take 

into account judgments from certain abstract control actions by the Supreme Court and the 

rise of alternative media as hypotheses for the media democratization in order to give citizens 

the freedom to form their opinions through various sources of their choice, legitimating, 

consequently, Brazilian democracy. 

 

Keywords: Media, fundamental rights, oligopoly, regulation, alternative media, democracy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

  

 O Brasil, marcado por um passado histórico de censura e repressão, atualmente possui 

direitos fundamentais como pilares do seu Estado Democrático de Direito. Entre eles, a 

liberdade de expressão, de informação, de manifestação do pensamento, que são essenciais no 

processo contínuo de afirmação do povo da efetiva redemocratização brasileira em uma 

sociedade em constante transformação. A rigidez da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CRFB/88) com a ampliação dos direitos e garantias individuais demonstram o 

receio de um retrocesso, inclusive no que concerne a comunicação social brasileira, pois ela 

foi intensamente reprimida pelo autoritarismo presente na época de períodos opressores, como 

na Ditadura Militar.   

 A liberdade de expressão é um dos pilares dos meios de comunicação de massa. Há na 

CRFB/88 um capítulo reservado - Capítulo V do Título VIII - para tratar da comunicação 

social, haja vista sua importância para a cidadania, uma vez que envolve a difusão de 

informações e formação de opinião. Essa liberdade só existe com a garantia do direito do 

cidadão a uma informação imparcial. Entretanto, há mais de 30 anos o Brasil permanece sob 

ameaça do dirigismo quanto à liberdade de expressão mesmo com uma Constituição Federal 

que a assegure.  

 A mídia brasileira é historicamente privada e comercial, adquirindo com o tempo 

feição particular, pois pequenos grupos familiares poderosos detêm o domínio de diversos 

tipos de meios de comunicação, gerando a oligopolização e monopolização vigente na 

estrutura do sistema midiático. Esses grupos visam o lucro e a manutenção desse monopólio 

ao invés de atender ao bem comum. O interesse privado é sobreposto ao interesse público, 

havendo manipulação de informações tendendo para a forma mais vantajosa para os 

concessionários temporários, que passam a ser indevidamente vistos como proprietários. 

Logo, delimita-se o tema com o enfoque no questionamento da real situação de monopólio e 

oligopólio pela mídia corporativa.  

 Tendo em vista a relevância dos meios de comunicação social para a efetivação do 

sistema democrático, a presente pesquisa analisará a questão dos direitos fundamentais e 

garantias individuais constitucionalmente previstos em contraposição à realidade da mídia 
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brasileira, marcada pela concentração dos meios de comunicação de massa. Para isso, o 

procedimento metodológico consistirá na abordagem qualitativa e nas técnicas de pesquisa e 

revisão bibliográfica e análise documental a fim de comprovar a existência dessa congregação 

midiática e as possíveis alternativas para iniciar o processo de desconcentração e pluralismo 

nas fontes de informações.  

 O marco teórico adotado será a Teoria dos Direitos Fundamentais defendida por Ingo 

Wolfgang Sarlet quanto à eficácia dos direitos. Ele afirma que a globalização econômica e o 

neoliberalismo somados ao enfraquecimento do Estado acarretam na diminuição do Estado de 

assegurar todos os direitos fundamentais aos indivíduos, o que ocorre no caso dos meios de 

comunicação. A falta da presença efetiva do Estado para regular as normas constitucionais de 

eficácia limitada concernentes aos meios de comunicação, cuja norma regulamentadora é 

necessário, e a ausência de fiscalização permitem essa congregação midiática.   

 O capítulo 1 abordará a trajetória histórica de firmação da liberdade de expressão 

como direito fundamental, desde a Constituição do Império do Brasil de 1824, passando pela 

época do Estado Novo e da Ditadura Militar até os dias de hoje. A Lei nº. 5.250, chamada Lei 

de Imprensa, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 130 (ADPF nº. 

130), o Recurso Extraordinário nº. 511.961 (RE nº. 511.961) e o posicionamento da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estão 

inclusos nessa análise cronológica para demonstrar o aumento da defesa contra o retrocesso 

dos direitos fundamentais.  

 As três dimensões da cidadania do sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall 

demonstrarão a relação direta dela com o direito à comunicação a fim de evidenciar como a 

mídia tem função importante em um Estado Democrático de Direito. Além disso, serão 

analisadas as normas constitucionais da CRFB/88 que expõem como deve ser teoricamente a 

comunicação social brasileira, refletindo no desejo do povo em assegurar a democracia.  

 A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) na ADI nº. 

4451 defende uma mídia em um ambiente aberto e pluralista com liberdade para diversas 

empresas exporem suas opiniões. Porém, ao contrário de um sistema midiático democrático 

defendido pela Constituição e pela Lei nº 4.117, conhecida como Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT), a realidade brasileira consiste na congregação de meios de 

comunicação, impedindo a pluralidade de informação e prejudicando as garantias e direitos 

fundamentais.  

 O capítulo 2 é dedicado a comprovar esse óbice à liberdade de expressão promovido 

pelo oligopólio e monopólio de pequenas empresas poderosas existente através do uso de 
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dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), promovida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e da Mídia Dados Brasil, estudo do Grupo de 

Mídia São Paulo. Tais dados constatarão o predomínio da televisão como fonte de 

informações, a pequena quantidade de emissoras existentes destoando com enorme 

quantidade de geradoras e retransmissoras que possuem, a presença da Rede Globo em quase 

todos os municípios brasileiros e seu domínio da audiência nacional. A porcentagem do 

faturamento bruto publicitário na televisão aberta no Brasil evidenciará o quanto esse meio de 

comunicação de massa é lucrativo para a mídia corporativa, que passa a vê-lo como 

mercadoria. 

 Serão listados os domínios de outros meios de comunicação detidos por pequenos 

grupos para expor a existência da concentração e propriedade cruzada, assim como o déficit 

de atenção acerca da autorização, concessão, renovação e cancelamento da concessão de 

execução dos serviços de radiodifusão. Da mesma forma, será apontado o vínculo de políticos 

com mandato eletivo com emissoras, o que transforma inconstitucionalmente a influência 

sobre os meios de comunicação em uma estratégia política. 

 Discorrerá sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 246 

(ADPF nº. 246), a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº. 10 e a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por Omissão nº. 11 (ADOs nº. 10 e 11). Essas ações de controle 

abstrato clamam pelo reconhecimento de inconstitucionalidade quanto à presença de políticos 

titulares de mandato eletivo como sócio ou associados de pessoas jurídicas concessionárias, 

permissionárias e autorizatárias de radiodifusão, e pelo reconhecimento de omissão 

inconstitucional do Congresso Nacional em legislar sobre o direito de resposta, previsto no 

artigo 5º, inciso V da CRFB/88, os princípios norteados no artigo 220, §3º da CRFB/88 e a 

proibição de monopólio e oligopólio dos meios de comunicação social, respectivamente.  

 O capítulo 3 tratará das alternativas para a democratização da informação. 

Primeiramente, o viés normativo com o julgamento procedente das ADOs nº. 10 e 11 e da 

ADPF nº. 246 fará com que o Supremo Tribunal Federal (STF) declare a existência de 

inconstitucionalidade, reconhecendo a mora e notificando as autoridades competentes para o 

devido cumprimento de função de regulação e fiscalização. Já o viés sociológico é relativo às 

mídias alternativas, que estão crescentemente mais presentes na sociedade, como as rádios 

comunitárias e principalmente a Internet e as redes sociais.  

 Apesar dessa revolução midiática ainda estar no começo, os dados do Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), do Barômetro Cisco da Banda Larga, do PNAD e do Mídia 
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Dados Brasil, assim como a criação do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) através 

do Decreto nº. 7.175/2010 e da edição da Lei nº. 12.965, chamada Marco Civil da Internet, 

comprovarão a proporção e importância que a Internet tem adquirido. A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 4741 (ADI nº. 4741) será citada para demonstrar como o sucesso das 

redes sociais tem potencial para atuar na democratização da informação no Brasil, a exemplo 

do Facebook e do Twitter.  

 Assim, esta pesquisa tem o intuito de provar a existência inconstitucional de 

oligopólios e monopólios de meios de comunicação de massa, gerando no controle de 

informação e na difusão de conteúdos manipulados, homogeneizados. Essa congregação é 

extremamente danosa às garantias e direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. 

Com isso, serão apresentadas alternativas no viés normativo e sociológico que poderão 

viabilizar ao cidadão a construção de sua opinião por meio da livre escolha perante uma 

pluralidade de fontes acerca de um mesmo conteúdo para que haja a democratização da mídia 

brasileira em longo prazo. 
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2. OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

 

 

2.1 A liberdade de expressão historicamente firmada como direito fundamental  

 

  Os direitos fundamentais são caracterizados pela historicidade, uma vez que surgem 

de um processo histórico e são complementados ao longo do tempo, além de serem 

indivisíveis, interdependentes, inerentes e convergentes ao indivíduo. O ordenamento jurídico 

brasileiro tem como base a proteção das garantias e direitos fundamentais para elaboração de 

suas normas, a fim de efetivar o regime democrático. 

 Para José Afonso da Silva: 

a 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 correr 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 e em proveito do povo.
1
 

Há a contínua construção da democracia ao longo do cotidiano através do exercício 

dos direitos fundamentais pelos cidadãos, pois há o seu desenvolvimento dinâmico já que a 

sociedade está em constante transformação. De acordo com Miguel Reale, os direitos 

fundamentais têm o homem como essência pelo seu valor intrínseco.
2
 Os meios de 

comunicação e os direitos que os englobam são essenciais para o bem da democracia.  

A liberdade de expressão é um desses direitos, cuja trajetória foi marcada por 

constantes lutas e progressivas conquistas ao longo da história. Ela preconiza o direito do 

indivíduo poder compartilhar com a sociedade os seus conhecimentos, suas ideias, opiniões, 

crenças. Esse direito fundamental era garantido desde a Constituição do Império do Brasil de 

1824, sendo mantido até a Constituição de 1937 com o advento da presidência de Getúlio 

Vargas e o Estado Novo. 

 Assim como no Estado Novo, vigente no governo de Getúlio Vargas, datado de 10 de 

Novembro de 1937 à 29 de Outubro de 1945, a época da Ditadura Militar, instaurada em 1 de 

Abril de 1964 pelo Golpe Civil-Militar até 15 de Março de 1985, foi um período caracterizado 

pelo desrespeito à dignidade da pessoa humana, às suas garantias e direitos individuais através 

                                                             
1
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 34ª edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

126. 
2 REALE, Miguel. Filosofia do Direito, São Paulo: Saraiva, 1957, p. 210. 
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do autoritarismo e da repressão. As pessoas, assim como a imprensa, tiveram sua liberdade de 

pensamento tolhida. As informações eram censuradas e manipuladas em prol do governo.  

 Durante a Ditadura, foi elaborada a Lei nº. 5.250, de 9 de Fevereiro de 1967, 

conhecida como Lei de Imprensa. Ela tinha o intuito de limitar a manifestação de informação, 

contendo dispositivos que restringiam esse livre exercício através de punições severas de 

jornalistas nas hipóteses de calúnia, injúria e difamação. Na prática, muitos foram torturados e 

mortos por terem exercido seu digno direito de liberdade de expressão ao se oporem ao 

Governo Ditatorial. Em 1970, houve a autocensura como reflexo da intensificação da censura 

por meio do Ato Institucional nº. 5 (AI nº. 5).  

 Desde que foi instalada a Ditadura, principalmente após o AI nº. 5, houve a constante 

luta pela redemocratização através dos mais diversos tipos de manifestações. Estas 

intensificaram-se no início de 1984 em prol da eleição direta para Presidente da República, 

demonstrando a vontade da sociedade em ter seus direitos e garantias de volta por meio de um 

governo democrático que instaurasse uma reforma constitucional.  

 Com o fim do Regime Militar em 1985, passou a ser construído o Estado Democrático 

de Direito. O constituinte originário atentou para a necessidade de assegurá-lo através da 

Constituição da República Federativa de 1988 (CRFB/88). Dessa forma, logo em seu artigo 

1º, a Carta Constitucional estabelece que a República Federativa do Brasil constitui-se em 

Estado Democrático de Direito, além de estabelecer nos artigos seguintes uma sociedade 

livre, justa, solidária, participativa, pluralista.
3
 

 A CRFB/88 destaca-se pela sua rigidez, já que o processo para elaborar uma Emenda 

Constitucional é mais complexo do que para elaborar uma lei ordinária, e pela sua 

analiticidade, por ser minuciosamente detalhada e específica, demonstrando a preocupação do 

constituinte em assegurar o Regime Democrático de Direito. De acordo com Paulo 

Bonavides: 

Essas Constituições rígidas traduziam um sentimento de profunda e inevitável 

desconfiança contra o poder, aquela desconfiança ou suspeita clássica do liberalismo 

com sua doutrina de valorização da sociedade burguesa e individualista. Aliás, a 

rigidez só se explica como produto de semelhante desconfiança. Isto naturalmente 

na medida em que, protegendo a liberdade e os direitos humanos, ou aspirando à 

permanência, ela embargava a subtaneidade da mudança e da reforma 

constitucional.
4
  

                                                             
3
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

119. 
4
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 225. 
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 Houve a ampliação constitucional do rol de garantias e direitos individuais, tornando-

se uma Constituição humanizada. As cláusulas pétreas, previstas em seu artigo 60, §4º, 

tornam imaculadas certas definições constitucionais. A liberdade de pensamento, enquanto 

direito e garantia individual encontra-se contemplada por essa proteção, tendo em vista que é 

um dos fundamentos da sociedade democrática. 

 Dessa forma, foi assegurado a todos a liberdade de manifestação do pensamento, de 

informação e de expressão, incluindo os direitos à produção intelectual, artística, científica e 

comunicacional, haja vista o artigo 5º, inciso IV da CRFB/88 ao determinar que "é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato", ao passo que o inciso IX prevê que 

"é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença". 

 Já o artigo 220 estabelece que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, 

e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição". Tais liberdades são inerentes ao ser humano e à sua 

personalidade, essenciais para que sejam respeitados princípios como o da dignidade da 

pessoa humana, intransferível. Caso haja restrição a esses direitos, a sociedade como um todo 

e sua interação são prejudicadas, afetando o direito de informação e o engrandecimento do 

homem através do compartilhamento e obtenção de conhecimento. 

 

 

2.2 A comunicação social no cenário de redemocratização 

 

 O fim do regime autoritário proporcionou o surgimento de mais estudos sociológicos e 

antropológicos acerca da questão da cidadania, retornando ao debate acadêmico e político. A 

cidadania é dividida em três dimensões pelo sociólogo britânico Thomas Humphrey 

Marshall
5
, sendo cada uma baseada em um princípio e base institucional próprios. A primeira 

constitui a cidadania civil, relacionada com o princípio da liberdade individual, estando nela 

presente, por exemplo, a liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir. Os direitos civis 

devem ser garantidos por um Poder Judiciário independente e acessível a todos a fim de que 

seja assegurada a cidadania civil. 

  A segunda consiste na cidadania política, apresentando o princípio básico do direito à 

informação através da participação no exercício do poder público seja pelo governo, seja pelo 

                                                             
5 MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967, 

p.63. 
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voto. Sua garantia se dá através da instituição de partidos políticos, novas institucionalidades 

através de movimentos sociais e, inclusive, através da mídia.
6
 A mídia, compreendida como o 

complexo conjunto de meios de comunicação nas suas variadas formas, contém relevante 

poder diante da sociedade de massa e sua cidadania, devendo informar imparcialmente para 

colaborar com a formação de opinião pública.  

 Já a terceira dimensão é a cidadania social, caracterizada pelo princípio básico da 

justiça social através da participação na riqueza coletiva por meio de direitos como saúde, 

educação, comunicação, entre outros. Nota-se que o direito à comunicação está presente 

nestas três dimensões da cidadania de Thomas Humphrey Marshall. 

 Logo, o direito à comunicação é um direito civil, político e social exercido através da 

liberdade individual de expressão, do direito à informação e do direito à política pública que 

assegure o acesso do cidadão aos meios de comunicação.
7
 Segundo Venício Artur de Lima, "a 

condição básica para a realização dos direitos políticos da cidadania no mundo 

contemporâneo é a existência de um mercado de mídia policêntrico e democrático, vale dizer, 

garantir para que cada um possa exercer plenamente seu direito à comunicação".
8
 

 Para que houvesse essa garantia, o constituinte originário preocupou-se em fixá-la. 

Dessa forma, além dos direitos e garantias individuais amplamente garantidos 

constitucionalmente, foi reservado na CRFB/88 o Capítulo V do Título VIII, denominado "Da 

Comunicação Social", que tem por objeto a construção de alicerces de um sistema de 

comunicação social nacional e democrático. É estabelecido constitucionalmente no artigo 221 

e incisos a finalidade educativa, artística, cultural e informativa, respeitando valores éticos e 

sociais da pessoa e da família, estimulando a cultura nacional e regional.  

 A imprensa é a grande responsável pela formação da opinião pública, influenciando a 

sociedade como um todo, daí compreende-se a sua importância e a preocupação do 

constituinte originário com a sua disciplina. A liberdade de imprensa é considerada 

constitucionalmente como liberdade de informação jornalística. É expressamente vedada 

qualquer restrição ao exercício dos direitos de personalidade e qualquer censura, seja de 

natureza política, ideológica e artística, como dispõe o artigo 220, caput, §§ 1º e 2º. O 

constituinte viu como uma forma de garantir o pleno acesso do cidadão à mais informações e 

                                                             
6
 LIMA, Venício Artur de. Regulação das Comunicações: História, Poder e Direitos. São Paulo: Paulus, 2011, p. 

220. 
7
 Ibid., p. 220. 

8
 Ibid., p. 215. 
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diferentes opiniões em um país democrático. Em que pese a preocupação e previsão 

constitucionais acerca da imprensa, há uma enorme defasagem no que tange a sua regulação.   

 Até 2009 ainda estava vigente a Lei nº. 5.250, de 9 de Fevereiro de 1967, a chamada 

Lei de Imprensa, editada durante a Ditadura Militar e responsável por regular a liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação. Com o cenário de redemocratização e 

reafirmação dos direitos e garantias individuais após o fim do Regime Militar, foi proposta a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 130 (ADPF nº. 130) pelo 

Deputado Federal Miro Teixeira do Partido Democrático Trabalhista (PDT), a qual 

enumerava as diversas afrontas da referida lei a preceitos constitucionais vigentes, 

principalmente à dignidade da pessoa humana e ao princípio democrático.
9
  

 O PDT afirmava na ADPF nº. 130 que a Lei de Imprensa era um retrocesso e 

obstáculo para a liberdade de manifestação do pensamento, pois foi outorgada em um período 

autoritário, não condizendo com a vontade do povo. O fato de regular uma liberdade 

naturalmente livre representava uma restrição a sua plenitude. Assim, no dia 21 de Fevereiro 

de 2008, o relator Ministro Carlos Ayres Britto concedeu liminar que revogou quinze artigos 

inteiros e sete parágrafos da lei, ordenando a suspensão pelos juízes e tribunais de andamentos 

processuais ou efeitos de decisões que tivessem como base os artigos dela a fim de evitar 

maiores lesões.  

 Mais de um ano depois, na sessão de julgamento de 30 de Abril de 2009, por sete 

votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a sua incompatibilidade com a 

atual ordem constitucional, declarando a inconstitucionalidade superveniente da Lei de 

Imprensa, e a sua não recepção pela CFRB/88. Foram extintas as penas de prisão específica 

para jornalistas, utilizando os dispositivos do Código Penal, Código Civil e a Constituição 

Federal como parâmetro para o julgamento de ações com seu devido processo legal.  

 A revogação da Lei de Imprensa foi mais um passo para assegurar a liberdade e seus 

distintos tipos previstos no artigo 5º e incisos da CRFB/88, além dos demais direitos 

contemplados no mesmo dispositivo. No Recurso Extraordinário nº. 511.961 (RE nº. 

511.961), o Ministro Gilmar Mendes, no qual foi relator, dispõe o seguinte: 

No recente julgamento da ADPF nº. 130, Rel. Min. Carlos Britto, na qual se 

declarou a não recepção da Lei de Imprensa (Lei nº. 5250/1967), o Tribunal 

enfaticamente deixou consignado o entendimento segundo o qual as liberdades de 

expressão e de informação, especificamente, a liberdade de imprensa, somente 

poderiam ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionalíssimas, sempre em razão 

                                                             
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 130. Disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em: 20 set. 2014. 
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da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, 

como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral.
10

 

 O Ministro Gilmar Mendes conclui que em matéria de liberdade de expressão e de 

comunicação em geral, apenas em casos excepcionais nos quais seja justificada a necessidade 

de proteção a outros valores constitucionais é que pode haver alguma restrição legal a essas 

liberdades. A liberdade de comunicação é classificada por José Afonso da Silva como 

"conjunto de direitos, formas e processos e veículos, que possibilitam a coordenação 

desembaraçada da criação, expressão e difusão do pensamento e da informação".
11

  

 Garantir a liberdade de manifestação de imprensa, pensamento, informação, expressão 

através dos meios de comunicação social é permitir que a sociedade adquira posicionamentos 

críticos que colaboram com a participação dos cidadãos na construção de um Estado 

Democrático de Direito. Aliás, uma das funções da imprensa fidedigna é justamente atuar 

como formadora de opinião pública, garantindo a cada um sua liberdade de ter uma visão 

crítica, tanto a favor quanto contra o que lhe é veiculado. 

 Há uma preocupação mundial em assegurar o desfrute de tais direitos, o que se 

percebe, por exemplo, pela análise do site brasileiro da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que contém em sua página seu posicionamento 

acerca da liberdade de expressão e de imprensa, qual seja: 

A UNESCO promove a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como um 

direito humano fundamental por meio de atividades de sensibilização e 

monitoramento. A Organização também advoca a independência da mídia e o 

pluralismo como pré-requisitos e fatores principais de democratização e construção 

de paz e tolerância ao prover serviços de assessoria em legislação midiática e 

sensibilização de governos, parlamentares e demais tomadores de decisão.
12

 

 Nota-se que a imprensa e a democracia estão diretamente relacionadas, pois aquela é 

uma das grandes formas de difusão de informações. Quanto maior conhecimento o homem 

adquire das mais diversas formas, inclusive através dos meios de comunicação social, maior é 

a liberdade que possui para fazer suas escolhas, pois a expansão do seu conhecimento amplia 

sua liberdade, efetivando consequentemente a democracia.   

 

 

                                                             
10

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 511.961. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605643>. Acesso em: 4 nov. 2014. 
11

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

243. 
12

 UNESCO. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/freedom-

of-expression/>. Acesso em: 20 set. 2014. 
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2.3 A vedação constitucional da formação de monopólios e oligopólios dos meios de 

comunicação social  

 

 O sistema de televisão aberta brasileiro proporciona acesso gratuito à informação 

pelos usuários, sendo importante fonte de informação, pois carrega a responsabilidade da 

condução democrática na formação da política pública nacional. O artigo 220, §5º da 

CRFB/88 é claro ao determinar que "os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio".  

 Há o direito e dever da imprensa de informar sem nenhum direcionamento parcial, já 

que ela é um forte instrumento de formação da opinião pública, desempenhando função 

social.
13

 Por ter uma capacidade de influenciar a sociedade tão latente, compete 

privativamente à União legislar sobre esta matéria, tendo em vista o artigo 22, IV da 

CRFB/88.  

 Tem-se o intuito de assegurar a possibilidade de pluralidade da informação, para que 

as pessoas tenham acesso às diferentes visões sobre uma mesma questão e possam tomar suas 

próprias conclusões. De acordo com José Afonso da Silva, a liberdade de informação não está 

restrita à liberdade do jornalista ou da empresa jornalística. A liberdade deles só existe e só é 

justificada através do direito do cidadão a uma informação imparcial.14  

 Entretanto, a informação e o discurso costumam ser tendenciosos e permeados por 

ideologias, carregados de influências sobre o emissor. Os órgãos midiáticos, tais como 

emissoras de televisão, jornais, rádios, revistas, apesar de atuarem na esfera pública são 

geralmente empresas capitalistas de comunicação que visam o lucro, atuando conforme os 

interesses privados de pequenos grupos da sociedade.
15

 

 Nos ensinamentos de Venício Artur de Lima, a mídia no Brasil, que é historicamente 

privada e comercial, passou a ter feições particulares ao longo do tempo, porque é dominada 

por seletos grupos familiares que se internacionalizam atualmente, além de existir uma aliança 

entre a mídia e as elites políticas.
16

 O autor ainda explica os riscos disso: 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

247. 
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 Ibid., p. 247. 
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A histórica concentração do controle da mídia brasileira em mãos de poucos grupos 

privados restringe a concorrência, vale dizer, a pluralidade de proprietários e, 

consequentemente, aumenta os riscos de maior controle do conteúdo, isto é, de 

menos diversidade. Diversidade não deve ser confundida com diferença ou 

segmentação mercadológica, mas diversidade na representação de distintos 

interesses da sociedade.
17

  

 A CRFB/88 preocupou-se justamente com esses riscos, tendo em vista o poderoso 

instrumento de formação de opinião que a mídia é. Esta tem o seu poder disputado como se 

fosse mercadoria, já que o poder de modelar a opinião proporciona lucros evidentes para 

quem o detém diante do beneficiado por essa modelação. Essa manipulação de notícias gera 

prejuízos catastróficos, pois "pode causar danos a pessoa, instituições, grupos sociais e 

sociedades, na medida em que possui o poder de, no limite, fabricar e distorcer imagens e 

versões a respeitos de acontecimentos e fenômenos, simultaneamente à sua função de 

informar".
18

  

 O indevido uso dos meios de comunicação se deve à falta da presença efetiva do 

Estado para regulá-los e fiscalizá-los, tendo em vista que suas normas constitucionais de 

eficácia limitada evidenciam a necessidade de norma regulamentadora para sejam 

devidamente utilizados em prol da sociedade. José Afonso da Silva classifica na CRFB/88 as 

normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral; as de eficácia contida e 

aplicabilidade direta, imediata, mas não integral; e as de eficácia limitada e aplicabilidade 

mediata e reduzida. Ambas produzem efeitos, mas em diferentes proporções.
19

  

 As primeiras são as que produzem todos os seus efeitos jurídicos a partir da sua 

entrada em vigor desde a sua edição; por si só elas já produzem todos seus devidos efeitos. 

Logo, elas passaram a produzir efeitos desde o início da vigência da CRFB/88. O artigo 5º, 

§1º da CRFB/88, que determina que "as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata", é um exemplo abordado por Ingo Wolfgang Sarlet.
20

 

Aliás, este dispositivo e sua classificação foram justamente citados na fundamentação da 
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ADPF nº. 130.
21

 Logo, o direito à liberdade de expressão e à comunicação, direitos 

fundamentais da cidadania, são normas de eficácia plena por força deste dispositivo. 

 As normas de eficácia contida, assim como a de eficácia plena, possuem aplicação 

direta e imediata sem a necessidade de lei para determinar todos seus efeitos. Porém, ao 

contrário das de eficácia plena, elas podem ter uma limitação na sua aplicabilidade através da 

edição de norma infraconstitucional que as restrinjam. 

 Já as normas de eficácia limitada são aquelas cuja aplicação é indireta ou mediata, 

porque é necessária norma regulamentadora para produzir plenamente seus efeitos. Caso 

contrário, elas não conseguem atingir os efeitos que lhe são destinados, apenas aqueles que 

toda norma constitucional detém. As normas de eficácia limitada podem ser normas 

programáticas, que estabelecem finalidades a serem alcançadas a longo prazo por meio da 

instituição de programas de governo, ou podem ser normas de princípio institutivo, que 

atribuem ao legislador o dever de organizar ou instituir órgãos, regulamentos.   

 Tanto a Comunicação Social prevista na CRFB/88 como o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT), Lei nº. 4.117, de 27 de Agosto de 1962, possuem normas de 

eficácia limitada, sendo nelas evidenciada a necessidade de regulação e fiscalização acerca 

das telecomunicações. Seu justo funcionamento depende da constante atuação do poder 

público. Porém, como afirma Ingo Wolfgang Sarlet, os efeitos da globalização econômica e 

do neoliberalismo diante do enfraquecimento do Estado promove a redução da capacidade do 

Estado de garantir efetivamente aos indivíduos seus direitos fundamentais.
22

 

 O capítulo seguinte tratará justamente da contraposição entre o constitucionalmente 

previsto com o que se observa na realidade brasileira midiática, atentando para processos que 

correm no Supremo Tribunal Federal, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão nº. 10
23

 (ADO nº. 10), proposta em 11 de Novembro de 2010 pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), partido político com representação no Congresso Nacional, 

com fundamento no artigo 103, inciso VIII, §2º da CRFB e na Lei nº. 12.063, de 27 de 

Outubro de 2009.  
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 Seus objetos consistem na omissão legislativa inconstitucional do Congresso Nacional 

na regulamentação do direito de resposta, presente no artigo 5º, inciso V da CRFB/88; dos 

princípios declarados no artigo 221 da CRFB/88 quanto à produção e programação das 

emissoras de rádio e televisão; da proibição de monopólio ou oligopólio dos meios de 

comunicação social, como prevê o artigo 220, §5º da CRFB/88. A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº. 11
24

 (ADO nº. 11), apensada à ADO nº. 10, também 

será abordada.  

 A ADO nº. 11, recebida no dia 07 de Dezembro de 2010, proposta pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade (CONTCOP), entidade sindical 

de grau superior, com fulcro no artigo 103, inciso IX da CRFB/88 e na Lei nº. 12.063, de 27 

de Outubro de 2009, tem os mesmos objetos da demanda da ADO nº. 10. Essas Ações 

demonstram a ausência do Estado na regulação do funcionamento dos meios de comunicação.  

 Essa inércia do Poder Público acarreta na inviabilização da difusão de pluralidade da 

informação pelos veículos de comunicação de maior destaque, como as grandes emissoras, 

tendo em vista que os incentivos financeiros dados por poderosas empresas a eles colaboram 

para a manipulação de fatos informados. Impossibilita-se, assim, o acesso às distintas 

opiniões sobre determinado aspecto para que cada cidadão forme a sua própria.    

 Há que se falar adiante no capítulo 3 da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº. 

4741
25

 (ADI nº. 4741), que discute a questão da Internet como nova alternativa de produção e 

difusão da informação. Ela foi ajuizada em 20 de Março de 2012 com pedido de liminar pelo 

Partido Popular Socialista (PPS), partido com representação no Congresso Nacional, 

fundamentada pelos artigos 103, inciso VIII e 102, inciso I, alíneas 'a' e 'p' da CRFB/88 e pela 

Lei nº. 9.868/99, cujo objeto é o caput do artigo 36 e inciso IV do artigo 57-B da Lei nº. 

9.504/97, com alterações introduzidas pela Lei nº. 12.034/09, que violariam o preceito 

fundamental da liberdade de manifestação de pensamento e o princípio da proporcionalidade, 

previstos no artigo 5º, inciso IV, artigo 220, caput e artigo 5º, inciso LV da CRFB/88, 

respectivamente.  

 A ADI nº. 4741 tem o propósito de que seja dada a interpretação de acordo com a 

CRFB/88 a esses dispositivos para que não haja qualquer impedimento à livre manifestação 

de pensamento e opinião por meio de redes sociais, incluindo o Twitter, antes do dia 06 de 
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Julho de anos eleitorais. A Internet, as redes sociais, assim como as rádios comunitárias, que 

serão aprofundadas no capítulo 3 da presente pesquisa, têm cada vez mais um papel 

importante na sociedade, pois são meios alternativos para o cidadão obter uma diversidade de 

informações e opiniões em curto espaço de tempo, sem estar restrito ao meramente veiculado 

massivamente pela televisão. Diante disso, analisar-se-á em conjunto com esse fenômeno o 

chamado Marco Civil da Internet, Lei nº. 12.965, de 23 de Abril de 2014, editada com o 

intuito de regular o uso da Internet no Brasil através de direitos e garantias, princípios e 

deveres. 

 No parecer do Ministério Público Federal na ADI nº. 4741 é citada a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 4451
26

 (ADI nº. 4451), outra ação que merece destaque adiante. 

Além disso, a Arguição de Descumprimento Fundamental n°. 246
27

 (ADPF nº. 246) também 

contribuirá para o embasamento da pesquisa, já que aborda preceitos fundamentais acerca da 

imprensa e radiodifusão perante nosso Estado Democrático de Direito. Portanto, os julgados 

mencionados acima também serão importantes fontes para evidenciar a seguir que o sistema 

midiático brasileiro não corresponde com o que está previsto no seu ordenamento jurídico e 

que, nos dias atuais, as mídias alternativas são formas para amenizar essa situação, já que, 

pelo menos por enquanto, não há a devida regulação e fiscalização do poder público.  

 Para que se entenda a dimensão dessa oligopolização e a motivação da propositura 

dessas ações, primeiramente serão expostos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), e da Mídia Dados, estudo organizado pelo Grupo de Mídia São Paulo. Eles 

demonstrarão a porcentagem da população que possui meios de comunicação, tais como 

televisão, telefone (fixo ou celular), rádio, microcomputador e microcomputador com acesso à 

Internet, comprovando que a televisão é a que está notoriamente mais presente nos 

domicílios, tornando-se a principal fonte de informação dos cidadãos.  

 Serão citados outros dados para evidenciar como a difusão de informações está apenas 

nas mãos de pequenos grupos por praticamente todo o Brasil, tais como a pequena quantidade 

de emissoras existentes no país em contraposição à enorme quantidade de geradoras e 

retransmissoras que elas detêm; a porcentagem da presença delas nos municípios; a 

porcentagem da audiência que atingem nos períodos matutino, vespertino e noturno; o 
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faturamento publicitário que a televisão aberta obtém em razão dessa elevada audiência 

nacional; os outros meios de comunicação que esses pequenos grupos possuem. Dessa forma, 

ficará clara a existência desse oligopólio através do controle nacional da principal fonte para a 

formação de opinião da sociedade por poucos.  
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3. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO LIMITADA PELO OLIGOPÓLIO DE SELETOS 

GRUPOS EMPRESARIAIS 

 

 

 

 

 A CRFB/88 estabelece em seu artigo 220, §5º que "os meios de comunicação social 

não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio". Entretanto, 

mesmo com uma legislação que reconheça o direito à informação e o direito à liberdade de 

expressão como direitos fundamentais relacionados à comunicação, "o reconhecimento de tais 

direitos não assegura, por si só, a capacidade de se comunicar livremente, nem impede que se 

concentrem nas mãos de poucos os meios próprios para isto".
28

 São insuficientes essas 

garantias constitucionais. Elizabeth Machado Veloso afirma parecer um "paradoxo imaginar 

que o mercado da comunicação, concentrado nas mãos de poucos grupos empresariais, seja 

regido por um dispositivo constitucional com tamanha assertividade".
29

  

 Evidencia-se cada vez mais para a Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e de Televisão (ABERT), Associação Nacional de Editores 

de Revistas (ANER) e associados à grande mídia, que o Brasil está sob forte ameaça do 

autoritarismo e dirigismo quanto a essa liberdade, mesmo existindo legislação que a 

assegure.
30

 Elas participam das Conferências Legislativas sobre a Liberdade de Imprensa, que 

são realizadas anualmente em Brasília pela UNESCO, pela ANJ e pela Câmara dos 

Deputados. Essas conferências têm o intuito de promover a discussão entre pessoas 

diretamente vinculadas a imprensa e os representantes do Poder Legislativo sobre a liberdade 

de imprensa no Brasil. 

 Ante o exposto e diante da ideia de que vivemos uma situação de oligopólio em 

relação aos meios de comunicação, faz-se necessário analisar as peculiaridades do sistema 

midiático no Brasil. Nesse intuito, observa-se que a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), estudo promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) que investiga anualmente as características demográficas e socioeconômicas da 
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população, colhendo dados sobre educação, emprego, migração, família, domicílios e 

rendimento através da entrevista de determinado número de pessoas em seus respectivos 

domicílios, revela-se instrumento de grande valia para esse intento. 

 Tendo em vista que a PNAD 2013 tem a previsão de ser redivulgada com as devidas 

retificações apenas em Novembro de 2014 em razão dos resultados com erro comunicado pelo 

IBGE na Sala de Imprensa do seu próprio site
31

, será utilizado como base a de 2012 para a 

análise proposta. A PNAD 2012 expôs a incidência das distintas formas de comunicação dos 

brasileiros através da posse de bens duráveis. Constatou-se que 97,2% dos domicílios 

possuem pelo menos uma televisão. Já o telefone (fixo ou celular), o rádio, o 

microcomputador e o microcomputador com acesso à Internet estão presentes em 91,2%, 

80,9%, 46,4% e 40,3% domicílios, respectivamente.
32

 A televisão é, portanto, a forma 

majoritária de distribuição de informações, sendo utilizada pelo brasileiro médio como fonte 

principal para a formação da sua opinião. 

 Posto isso, interessante observar, ainda, dados pertinentes às emissoras de televisão 

brasileiras. De acordo com a edição Mídia Dados Brasil 2014, estudo publicado anualmente 

pelo Grupo de Mídia São Paulo com dados demográficos, mercadológicos e comerciais do 

mercado brasileiro e sul americano de mídia a fim de universalizar o conhecimento, a 

emissora Rede Globo possui 122 geradoras, 122 retransmissoras, enquanto o Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT), contém 98 geradoras e 114 retransmissoras. A Record de 

Televisão possui 54 geradoras e 108 retransmissoras, já a RedeTV! contém 52 geradoras. A 

Rede Bandeirantes de Televisão apresenta 43 geradoras e 101 retransmissoras.
33

  

 A distribuição de informação pela televisão ocorre através dessas redes, compostas por 

grupos regionais por meio de emissoras matrizes nacionais. Tanto no período matutino, 

quanto no vespertino e noturno, a Rede Globo detém a maior audiência nacional, oscilando de 

31,65% à 48,22%.
34

 Essa elevada quantidade de geradoras e retransmissoras em 

contraposição com o pequeno número de emissoras brasileiras demonstram como estas 

dominam o território nacional televisivo. A Rede Globo está presente em 98,56% dos 
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municípios, o SBT em 85,51%, a Bandeirantes em 64,04%, a Record em 79,30%, a RedeTV! 

em 56,68%, a CNT em 4,87% e a Gazeta em 4,36%.
35

  

 Ademais, há que se ter em voga que o faturamento publicitário no Brasil é 

notoriamente maior na televisão aberta, representando 66,50% do faturamento bruto de R$ 

32.209 milhões em 2013. O restante está dividido em pequenas porcentagens entre o jornal, 

revista, rádio, out of home, guias e listas, televisão por assinatura, Internet, cinema, 

correspondendo respectivamente a 10,1%, 5,5%, 4,1%, 3,5%, 0,6%, 4,9%, 4,5%, 03% desse 

faturamento.
36

 Pela abrangência em tantos municípios, muitas empresas veem a televisão 

aberta como ótima opção lucrativa, já que o seu alcance é incrivelmente grande. 

 Além disso, essas emissoras de televisão estão inseridas dentro de pequenos grupos 

que detêm o domínio de outros meios de comunicação importantes na estrutura do sistema 

midiático brasileiro. As Organizações Globo, pertencentes à família Roberto Marinho, são 

detentoras de emissoras de televisão, dos jornais O Globo e Extra e de mais de 20 emissoras 

de rádio por ondas médias (AM) e frequência modulada (FM). Elas ainda possuem o controle 

da Editora Globo, possuindo 11 títulos de revistas, um portal eletrônico com mais de 500 sites 

e uma gravadora, a Som Livre. Também estão presentes no mercado de cabodifusão com a 

Globopar e Globosat, produtora de conteúdo para os canais SporTV, GNT, Multishow e 

GloboNews. E controlam a maior operadora de televisão a cabo no país, a NET, que é 

detentora de 39% da base de assinantes, além de prestar serviços de banda larga e telefonia e 

de difusão por satélite.
37

 

 O SBT, da família Abravanel, possui mais de 100 emissoras de televisão próprias o 

afiliadas, enquanto a Rede Bandeirantes, da família Saad, consiste na Rede Bandeirantes de 

Televisão e em aproximadamente 20 concessões de rádio.
38

 O Grupo Abril, da família Civita, 

é outro exemplo, pois contém editoras de revistas, emissoras de televisão em frequência ultra 

alta (UHF) e participa de sistemas de televisão por assinatura, Serviço de Distribuição 

Multiponto Multicanal (MMDS) ou satélite.
39

 Assim, é possível concluir o seguinte: 

Ressalte-se que as redes de TV congregam emissoras de rádio FM e AM, além de 

jornais, revistas e portais de internet. Isso amplia a concentração da distribuição de 
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informação, constituindo-se claramente em oligopolização tanto em relação à 

penetração quanto em relação à diversidade de posse de meios distintos, o que 

contraria ostensivamente o 2º§ do Art. 220 da CF/88. A principal rede, como se 

sabe, é coordenada pelas Organizações Globo, grupo encabeçado pela empresa 

Globo Comunicação e Participações S/A e pela TV Globo Ltda., ambas pertencentes 

à família Marinho.
40

 

 Para Elizabeth Machado Veloso, o sistema midiático brasileiro é caracterizado pela 

concentração: horizontal, já que um mesmo grupo possui várias empresas na mesma área; 

vertical, pois a empresa domina a cadeia produtiva por completo; econômica, uma vez que 

apenas um grupo detém a maior parte da verba publicitária; de meios ou propriedade cruzada, 

porque um mesmo grupo controla vários tipos de mídia, como jornais, rádio e televisões.
41

 

Essa concentração midiática é terrivelmente desigual. 

 Como visto, as Organizações Globo são privilegiadas pela oligopolização na mídia 

brasileira. No caso do Sistema Globo, sua influência na população é evidente, já que é 

responsável pelos geradores de programação nacional nas suas 122 emissoras e nas rádio 

CBN (AM e FM) e Globo AM, caracterizando-se como um monopólio.
42

 A sua hegemonia 

não é ameaçada pelas outras grandes emissoras, já que possui uma larga liderança e estrutura 

capilarizada. 

 Essa concentração tem como um dos fatos geradores a falta de regulação e 

fiscalização. Ao longo do tempo, as concessões do serviço público de rádio e televisão 

passaram a ser ditadas sem se preocupar com o interesse público. Venício Artur de Lima 

chama essa concentração dos meios de comunicação em razão do direcionamento ao interesse 

privado de "coronelismo eletrônico"
43

, por ter certas semelhanças com o coronelismo da 

República Velha.  

 Na República Velha, existia, principalmente no interior, um controle de poder político 

do município através de líderes locais, chamados coronéis, que participavam de um sistema de 

troca de favores com as províncias e a União. O controle do voto, denominado voto de 

cabresto, era a forma de forçar os eleitores a votarem nos candidatos indicados pelo coronel 

para que fossem eleitos. A União e as províncias recompensavam com o fornecimento de 

recursos orçamentários no município e a influência na nomeação de cargos públicos, 
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configurando o coronelismo. No caso do chamado coronelismo eletrônico, vigente desde a 

segunda metade do século XX, há semelhanças nas suas devidas proporções: 

Emissoras de rádio e televisão, que são mantidas em boa parte pela publicidade 

oficial e estão articuladas com as redes nacionais dominantes, dão origem a um tipo 

de poder agora não mais coercitivo, mas criador de consensos políticos. São esses 

consensos que facilitam (mas não garantem) a eleição (e a reeleição) de 

representantes - em nível federal, deputados e senadores - que, por sua vez, 

permitem circularmente a permanência do coronelismo como sistema.
44

 

 Dessa forma, com o controle das concessões, há um tipo de estratégia política 

intrínseca à radiodifusão, no sentido de privilegiar o interesse privado na execução de um 

serviço público. Busca-se a legitimação de práticas que constroem um ambiente favorável a 

determinadas demandas de uma dada classe ou de um dado grupo por parte dos empresários 

morais e financiadores da mídia, ao passo que a mídia corporativa visa o lucro e a manutenção 

do monopólio. O controle da informação, que influi na formação da opinião pública, é uma 

importante forma de obter essa legitimidade. A União recompensa primeiramente com a 

outorga e depois com a renovação dessas concessões, que favorece os "coronéis eletrônicos"
45

 

na barganha de recursos para serviços públicos.  

 Venício Artur de Lima cita exemplos de oligarquias regionais que possuem vínculo 

com a mídia, como Barbalho, Sarney, Collor de Mello.
46

 Elizabeth Machado Veloso informa 

que "só no governo José Sarney, o então ministro Antônio Carlos Magalhães liberou 1.028 

concessões, sendo que 52% destas emissoras foram outorgadas nos últimos nove meses da 

Constituinte, de janeiro a outubro de 1988".
47

 

 Há normas e procedimentos regulatórios relacionados à Comunicação Social que 

também contribuem para essa prevalência do interesse privado. A Lei nº. 4.117, de 27 de 

Agosto de 1962, conhecida como Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), prevê em 

seu artigo 33, §3º o prazo de concessão e autorização de 10 anos para emissora de rádio e 15 

anos para de televisão, permitindo a renovação por períodos sucessivos e iguais caso os 

concessionários tenham cumprido as devidas obrigações legais e contratuais, apresentando 

idoneidade técnica, financeira e moral, tendo atendido o interesse público. Essa vasta duração 

contratual traz a sensação de que as grandes emissoras são proprietárias, ao invés de 

concessionárias temporárias. 
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 O Decreto nº. 2.108, de 24 de Novembro de 1996, prevê no artigo 10 o prévio 

procedimento licitatório como forma de outorga para execução dos serviços de radiodifusão. 

Porém, seu artigo 13, §1º permite a dispensabilidade da licitação para outorga em casos que o 

fim seja exclusivamente educativo. Com isso, criou-se uma brecha para não precisar passar 

por todo esse procedimento complexo.  

 No que concerne a renovação e cancelamento da concessão, a CRFB/88 contém 

dispositivos regulatórios desproporcionais. O seu artigo 223, §2º determina que a não 

renovação deve ser votada no Congresso Nacional por dois quintos dos seus membros, em 

votação nominal. Como a televisão é a principal forma de influenciar a população 

politicamente, dificilmente haverá parlamentar contrário a uma emissora, pois ele depende 

dela para divulgar e ter apoio na sua candidatura.  

 Há casos em que emissoras funcionam sem a renovação formal em razão do Decreto 

nº. 88.066, de 26 de Janeiro de 1983, que permite no seu artigo 4º que a renovação seja 

automaticamente deferida caso não haja decisão dos órgãos competentes quanto a esse 

requerimento até a data prevista para o término da concessão. Por outro lado, só há 

cancelamento durante a vigência do contrato mediante decisão judicial, conforme artigo 223, 

§4º da CRFB/88. Assim, a União não tem autonomia para interromper algum contrato que 

tenha descumprido a legislação; é necessária a instauração de um processo para que o 

Judiciário decida. 

 No dia 15 de Dezembro de 2011, o PSOL propôs a ADPF nº. 246 perante o STF 

questionando acerca de aspectos sobre a outorga e a renovação de concessões de radiodifusão. 

Ajuizou-se com o intuito de reparar a lesão a preceitos fundamentais gerada por atos do Poder 

Público como: 

(i) a outorga e renovação, pelo Poder Executivo, de concessões, permissões e 

autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de 

mandato eletivo como sócios ou associados; (ii) a aprovação, pelo Poder 

Legislativo, da outorga ou da renovação de concessões, permissões e autorizações 

de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato 

eletivo como sócios ou associados, (iii) a diplomação, pelo Poder Judiciário, de 

políticos eleitos que sejam, direta ou indiretamente, sócios ou associados de pessoas 

jurídicas concessionárias, permissionárias e autorizatárias de radiodifusão, (iv) o 

empossamento, pelo Poder Legislativo, de políticos eleitos que sejam, direta ou 

indiretamente, sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias, 

permissionárias ou autorizatárias  de radiodifusão; e (v) a omissão do Poder 

Executivo em fiscalizar as concessões, permissões e autorizações de radiodifusão de 

forma a evitar a continuidade da prestação do serviço de radiodifusão por pessoas 

jurídicas cujos sócios ou associados tenham sido eleitos a cargos públicos ao longo 

do período da concessão, permissão ou autorização. 
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 A ADPF nº. 246 alega que houve a violação dos preceitos fundamentais da CRFB/88, 

que seriam a liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IX e artigo 220), o direito à informação 

(artigo 5º, inciso XIV), a divisão entre os sistemas estatal, público e privado de radiodifusão 

(artigo 223), o direito à realização de eleições livres (artigo 60, §4º, inciso II), a soberania 

popular (artigo 1º, § único, artigo 14), o pluralismo político ( artigo 1º, inciso V), o princípio 

da isonomia (artigo 5º, caput), o direito à cidadania (artigo 1º, inciso II), os impedimentos e 

incompatibilidades relativos ao exercício de mandato eletivo (artigos 54, inciso I, "a" e inciso 

II, "a"), a isenção e independência dos membros do Poder Legislativo e a probidade 

administrativa, o direito de fiscalizar e controlar o exercício do poder estatal, inerente à 

democracia, e a democracia (preâmbulo e artigo 1º).  

 O pedido principal da ação é pela procedência com eficácia erga omnes e efeito 

vinculante, por violar os preceitos fundamentais expostos acima, a inconstitucionalidade do 

controle de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão por pessoas jurídicas das 

quais políticos titulares de mandato eletivo sejam sócios ou associados, assim como a 

inconstitucionalidade da participação direta ou indireta de políticos titulares de mandato 

eletivo como sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias e 

detentoras do poder de autorização de radiodifusão.  

 O processo ainda está em andamento no STF, com os autos conclusos ao relator desde 

15 de Agosto de 2013. Venício Artur de Lima afirma que, enquanto essa controvérsia acerca 

da legalidade não é solucionada, "há registros de utilização de emissoras de rádio de televisão 

por políticos 'no exercício de mandato eletivo' em seu benefício pessoal e interesse privado".
48

 

É estimado que políticos que ocupam cargos, executivo e parlamentares, sejam proprietários 

de aproximadamente 24% das emissoras pelo país.
49

 

 Vale ressaltar também que o artigo 221 da CRFB/88 dispõe em seus incisos de 

princípios que deveriam orientar a produção e a programação das emissoras de rádio e 

televisão aberta, tais como "preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas", "promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente 

que objetive sua divulgação", "regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei", "respeito aos valores éticos e sociais das pessoas 
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e da família". Entretanto, eles nem sempre são utilizados como parâmetro para a outorga, 

cancelamento ou renovação das concessões.  

 Apesar do artigo 220, §5º da CRFB/88 proibir expressamente os meios de 

comunicação como objeto de monopólio ou oligopólio, não há a preocupação do Estado em 

evitar a concentração da propriedade no setor midiático. Não existe limitação ou impedimento 

à propriedade cruzada, que consiste em um mesmo grupo ser detentor de mais de uma 

modalidade de veículo de mídia. Da mesma forma, não há legislação que restrinja a afiliação 

de emissoras de radiodifusão. Na verdade, há o Decreto-Lei nº. 236, de 28 de Fevereiro de 

1997, que, em seu artigo 12, incisos e parágrafo §7º, dispõe o seguinte: 

Art 12. Cada entidade só poderá ter concessão ou permissão para executar serviço de 

radiodifusão, em todo o país, dentro dos seguintes limites: 

 I) Estações radiodifusoras de som: 

a - Locais: 

Ondas médias - 4 

Frequência modulada - 6 

b - Regionais: 

Ondas médias - 3 

Ondas tropicais - 3 

sendo no máximo 2 por Estados 

c - Nacionais: 

Ondas médias - 2 

Ondas curtas - 2 

II) Estações radiodifusoras de som e imagem - 10 em todo território nacional, sendo 

no máximo 5 em VHF e 2 por Estado. 

[...] 

§ 7º - As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço de radiodifusão 

não poderão estar subordinada a outras entidades que se constituem com a finalidade 

de estabelecer direção ou orientação única, através de cadeias ou associações de 

qualquer espécie. 

 Essa seria uma forma de limitar as concessões de radiodifusão, porém o Ministério das 

Comunicações interpreta esse artigo de forma adversa, entendendo "entidade" como "pessoa 

física", desconsiderando o parentesco. Ele também não interpreta "redes", que são afiliadas de 

emissoras, como uma subordinação "com a finalidade de estabelecer direção ou orientação 

única".
50

 Com isso, há a concentração gritante no sistema de radiodifusão, que se mantém 

praticamente igual há mais de trinta anos. 

 Como forma de obter um controle constitucional, a ADO nº. 10, assim como a ADO 

nº. 11, apensada a ela, foram, propostas respectivamente pelo PSOL e pela CONTCOP. Além 

dos mesmos objetos da demanda, elas possuem também os mesmos pedidos, quais sejam: 

que declare a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em legislar sobre as 

matérias constantes dos artigos 5°, inciso V; 220, § 3º, II; 220, § 5°; 221, incisos I, 
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II, III e IV, 222, § 3º, todos da Constituição Federal, dando ciência dessa decisão 

àquele órgão do Poder Legislativo, a fim de que seja providenciada, em regime de 

urgência, na forma do disposto nos arts. 152 e seguintes da Câmara dos Deputados e 

nos arts. 336 e seguintes do Senado Federal, a devida legislação sobre o assunto.  

 Ambas alegam a omissão legislativa inconstitucional quanto à regulação do direito de 

resposta, dos princípios concernentes à produção e programação das emissoras de rádio e 

televisão, e da proibição de monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social. 

Expõem na fundamentação que os serviços de rádio e televisão devem satisfazer o interesse 

público, e não interesses privados dos que desempenham a função, como governantes e 

particulares. Nenhuma lei foi editada para regulamentar os princípios dispostos no artigo 221 

da CRFB/88, que são norteadores do sistema de Comunicação Social.  

 Quanto à questão da formação de monopólio ou oligopólio, afirmam que, como a norma 

não é autoaplicável, atualmente, na sociedade de massas contemporânea, a opinião pública 

não é formada, e sim manipulada, influenciadas pelas transmissões coletivas e unilaterais dos 

meios de comunicação de massa. Por isso que a publicidade comercial através dessas vias de 

transmissão de massa são o centro da atividade econômica e da ação política.  

 Defende-se nas ações que o Poder Judiciário deve proteger a população contra os 

abusos através da decisão de que seja editada legislação, já que esta deve estar acima da força 

privada e do abuso dos governantes. Por "oligopólio" e "monopólio" não serem termos 

técnicos do Direito, faz-se necessário maior precisão da ciência econômica para regular esse 

dispositivo. 

 As ADOs nº. 10 e 11, ajuizadas no dia 11 de Novembro de 2010 e dia 10 de Dezembro 

de 2010, respectivamente, ainda estão em tramitação no STF, com os autos conclusos ao 

Relator desde o dia 11 de Novembro de 2013. Espera-se que o julgamento delas demonstre o 

posicionamento favorável do Poder Judiciário em regulamentar o setor midiático, tão carente 

de limites e de valores democráticos que a CRFB/88 tanto valoriza.  

 Portanto, evidencia-se que as empresas de comunicação estão exacerbadamente 

concentradas no Brasil, criando-se um verdadeiro oligopólio no limite da monopolização. A 

CRFB/88 foi elaborada visando que o Estado Democrático de Direito fosse efetivado nos seus 

mais variados setores, incluindo o setor midiático. Entretanto, o que existe é um conteúdo 

homogeneizado, plasmado, manipulado fornecido por grandes emissoras, servindo a pequenos 

grupos poderosos que detém a propriedade cruzada, que é exercida livremente no Brasil. 

Logo, a mesma informação é transmitida de forma igual pela televisão e pelo rádio, tendo em 

vista que elas pertencem ao mesmo grupo, à mesma fonte.  
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 Como a televisão é o meio de comunicação que mais está presente no domicílio da 

população e que mais tem audiência, a atuação empresarial no reforço de uma dada ideologia 

se vale fortemente dela. Há a apropriação da esfera pública pelos interesses privados, 

tornando as informações manipuláveis e tendenciosas, orientadas para a forma que seja mais 

lucrativa e vantajosa para os concessionários. Estes se tornam verdadeiros proprietários dos 

meios de comunicação, mesmo havendo legislação que dispõe que são concessionários 

temporários. A ausência de restrições que visem proteger os direitos fundamentais de direito à 

informação, direito à manifestação do pensamento faz com que esses pequenos grupos se 

apossem do espaço público. 

 Como afirma a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) na 

ADI nº. 4451, é necessário que haja na mídia um ambiente aberto e pluralista, em que 

diversas empresas possam livremente veicular sua visões e opiniões sobre os fatos 

jornalísticos, as produções artísticas e culturais, cabendo a cada cidadão, de forma igualmente 

livre, formular seus juízos e fazer suas escolhas.
51

 Porém, há apenas a atuação seletiva da 

mídia com o fornecimento de informações com opiniões já formuladas em prol do interesse 

próprio de cada emissora. 
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4. AS ALTERNATIVAS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 A busca pelo amparo do Poder Judiciário foi a forma que alguns legitimados à 

propositura de ações de controle abstrato viram para que o bem público, a CRFB/88 e seus 

direitos e garantias fossem protegidos através da devida regulação e fiscalização da matéria. 

Todavia, enquanto ainda não há o julgamento dessas ações, nota-se um fenômeno bastante 

atual e crescente: o uso da Internet, das redes sociais, das rádios comunitárias como 

alternativas para obter outros pontos de vista além das ideias massificadas difundidas pelos 

meios de comunicação tradicionais.  

 As mídias alternativas, cada vez mais presentes no cenário atual, serão tratadas já que 

a rapidez com que distintas informações circulam nelas proporciona ao cidadão grandes 

fontes de conhecimento sobre fatos. Dessa forma, ele é estimulado a raciocinar e fazer seus 

próprios juízos de valores. Apesar de não ser a solução imediata para o problema tendo em 

vista que, além de apenas uma pequena parcela da sociedade possuir um computador com 

Internet no seu domicílio, há uma tradição e maior acessibilidade aos meios de comunicação 

historicamente conhecidos, essas outras mídias são alternativas ao oligopólio das grandes 

emissoras, pois cada vez mais possuem um papel notoriamente expressivo de inserção no 

nosso cotidiano.   

 A seguir será feita a análise dessas hipóteses para a democratização midiática. Tanto o 

viés normativo quanto o viés sociológico podem ser essenciais para proporcionar aos cidadãos 

o pluralismo de informações isentas de conteúdo homogeneizado. O primeiro viés é 

importante por tratar de ações cujos objetos correspondem justamente ao problema apontado 

nesta pesquisa e que estão à espera do julgamento do STF. Logo, o seu julgamento procedente 

pode finalmente mudar a realidade midiática.  

 Já o viés sociológico envolve o fenômeno crescente da utilização de mídias 

alternativas como forma de livre exercício e fruição dos direitos fundamentais. Como 

possuem amplo espaço para a exposição de ideias e opiniões, os cidadãos são 

consequentemente cada vez mais atraídos ao uso desses meios de comunicação alternativos, 

pois notam a facilidade e instantaneidade na troca e obtenção de informações de diversas 

fontes.   
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4.1 Viés normativo: julgamento procedente das ADOs nº. 10 e 11 e da ADPF nº. 246 

 

 Até hoje não houve a regulação de artigos da CRFB/88 relativos aos meios de 

comunicação, nem o fim das ilegalidades gritantes, como a posse direta ou indireta de 

concessões de rádio e televisão por políticos com mandato eletivo.
52

 Diante disso, como 

analisado minuciosamente no capítulo 2, legitimados ativos tomaram medidas cabíveis e, 

atualmente, propõem ações que estão em andamento no STF cujo intuito é de democratizar o 

sistema midiático brasileiro com o fim dessa inércia, que gerou na concentração acionária dos 

veículos de comunicação a partir de diversas mídias por poucos proprietários, dando o poder a 

esses pequenos grupos de difundir informações tendenciosas, a serviço de interesses privados. 

 As ADOs nº. 10 e 11, propostas pelo PSOL e CONTOP no dia 11 de Novembro de 

2011 e 10 de Dezembro de 2010, respectivamente, estão conclusas ao relator desde 11 de 

Novembro de 2013. Ambas têm como objetos a declaração da omissão legislativa 

inconstitucional quanto ao direito de resposta, previsto no artigo 5º, inciso V da CRFB/88; aos 

princípios declarados no artigo 221 da CRFB/88 e quanto a regulação da proibição de 

monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social, disposto no artigo 220, §5º da 

CRFB/88.  

 O direito de resposta era regulado pela Lei de Imprensa. Entretanto, como esta foi 

revogada com a promulgação da CRFB/88 em razão do julgamento da ADPF nº. 130 pelo 

STF, os legitimados ativos alegam que o direito fundamental de resposta passou a carecer de 

um parâmetro legal para que os tribunais possam decidir se, quando e como esse direito 

fundamental deve ser aplicado. A Internet é citada na petição inicial como exemplo de meio 

de comunicação de massa poderoso que não tem o exercício do direito de resposta regulado 

em caso de ofensa e informação errônea divulgadas nela. 

 Com relação ao segundo objeto da demanda, primeiramente deve-se lembrar que as 

emissoras de rádio e televisão servem um espaço público, devendo o Estado administrar os 

bens públicos em nome e benefício do povo. Logo, essas emissoras não devem satisfazer 

interesses particulares, apenas o interesse público em conformidade com os princípios 

norteados no artigo 221 da CRFB/88 a fim de atender o bem comum. Estes princípios são 

essenciais para auxiliar na produção e programação de rádio e televisão. O artigo 220, §3, 

inciso II da CRFB/88 estabelece que compete à lei federal determinar os devidos meios legais 

"que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
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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". Porém, até então não foi editada nenhuma lei regulamentando o artigo 221.  

 O último objeto é relativo ao artigo 220, §5º que proíbe a monopolização e 

oligopolização direta ou indiretamente dos meios de comunicação social. Trata-se de norma 

não autoaplicável que permanece sem regulamentação por lei, pois o termo "monopólio"e 

"oligopólio" não consistem em conceitos técnicos do Direito, e sim da ciência econômica. A 

falta da específica definição desses termos faz com que os direitos fundamentais e a sociedade 

como um todo fiquem desprotegidos.  

 Assim, se as ADOs nº. 10 e 11 forem julgadas procedentes, essas ações de controle 

abstrato de constitucionalidade poderão finalmente fazer com que o STF reconheça a 

inconstitucionalidade da omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a regulação do 

direito de resposta, dos princípios quanto à produção e programação das emissoras de rádio e 

televisão, assim como a omissão legislativa inconstitucional em regular a proibição de 

monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social. Assim, será dada ciência da 

decisão ao Poder Legislativo a fim de que finalmente sejam providenciadas, em regime de 

urgência, as devidas legislações. 

 Já a ADPF nº. 246, com os autos conclusos ao relator desde 15 de Agosto de 2013, foi 

proposta pelo PSOL no dia 15 de Dezembro de 2011 a fim de acabar com os seguintes usos 

políticos dos meios de comunicação social: 

(i) a outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão como forma 

de obter apoio político (moeda de barganha) e (ii) a utilização da outorga pelos 

concessionários, permissionários e autorizatários para influenciar a opinião pública a 

favor de seus sócios, associados e correligionários e (iii) a utilização do poder 

parlamentar para obter ou renovar outorgas próprias.
53 

 Essas concessões, permissões e autorizações violam preceitos fundamentais da 

CRFB/88, como a liberdade de expressão, o direito à informação, a soberania popular, o 

pluralismo político, o princípio da isonomia, o direito à cidadania, o direito à realização de 

eleições livres, a divisão entre os sistemas estatal,público e privado de radiodifusão. Dessa 

forma, se essa ação também for julgada procedente pelo STF, poderá finalmente ser declarada 

com eficácia erga omnes e efeito vinculante a inconstitucionalidade do controle de 

concessões, permissões e autorizações de radiodifusão para pessoas jurídicas das quais 

políticos titulares de mandato eletivo sejam sócios ou associados; assim como a 
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inconstitucionalidade da participação, direta ou indireta, de políticos titulares de mandato 

eletivo como sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias e 

autorizatárias de radiodifusão, porque ambos violam preceitos fundamentais. 

 Com o julgamento procedente da ADPF nº. 246, o STF poderá reconhecer a omissão e 

confirmar a mora, notificando o Poder Executivo para cumprir seu dever de fiscalização 

exigindo que os políticos titulares de mandato eletivo deixem de integrar, direta ou 

indiretamente, como sócios ou associados as pessoas jurídicas concessionárias, 

permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão; cancelando as autorizações de radiodifusão 

e solicitando judicialmente o cancelamento das concessões ou permissões de radiodifusão das 

pessoas jurídicas que mantiverem esses políticos como sócios ou associados.  

 Além disso, o reconhecimento da omissão poderá fazer com que o Poder Executivo 

não mais outorgue nem renove, que o Poder Legislativo não mais aprove esses tipos de 

concessões, permissões e autorizações, nem dê mais posse a políticos eleitos que façam parte 

do sistema de radiodifusão, e que o Poder Judiciário não mais diplome esses políticos eleitos.  

Como a imprensa tem a função de fiscalizar quem exerce poderes estatais, é inconstitucional 

serem estes os controladores da imprensa; esta não pode ser controlada por quem deve 

controlar. Não deve existir conflito de interesses entre a divulgação de conteúdo correto e o 

interesse pessoal político.   

 Nota-se que o STF poderá ter um papel essencial na democratização da mídia com o 

julgamento procedente das ADOs nº. 10 e 11 e ADPF nº. 246. Assim como o afastamento e a 

inviabilização da permissão de políticos com mandato eletivo como sócios ou associados de 

concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. Ademais,  a regulação e 

fiscalização da proibição constitucional de monopólio ou oligopólio dos meios de 

comunicação e dos seus princípios representaria importante avanço para a liberdade de 

expressão, de imprensa, e para o direito de acesso à informação. Enquanto esses processos 

ainda estão em andamento no STF, há mídias alternativas emergindo na sociedade devido à 

crescente consciência do cidadão acerca da necessidade da sua participação nas questões de 

políticas públicas de comunicação, inclusive em relação à concessão e renovação dos serviços 

públicos de radiodifusão.
54

 Cada vez mais o cidadão busca outras fontes de informação para 

formar sua opinião, com auxílio de formas mais práticas e ágeis.  

 Apesar de ainda estar bem no começo o combate à monopolização e oligopolização 

dos meios de comunicação e à propriedade cruzada sob forte influência desses meios por 
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políticos com mandato eletivo como sócios ou associados, dados a seguir demonstrarão que 

atualmente a sociedade vive "um importante período de transição tecnológica do sistema 

analógico para o sistema digital de radiodifusão".
55

 Essa era digital permite o aumento no 

número de concessionários de informações, atendendo o princípio democrático de máxima 

dispersão da propriedade.
56

 A propagação do acesso à Internet interligada ao uso diário de 

redes sociais inclusive por telefones celulares, da mesma forma que meios de comunicações 

locais, como as rádios comunitárias, são as alternativas às mídias tradicionais cada vez mais 

vigentes no cotidiano.   

   

 

4.2 Viés sociológico: as mídias alternativas com crescente presença e importância na 

sociedade  

 

 Atualmente, as mídias alternativas estão cada vez mais presentes no cotidiano da 

sociedade. As tecnologias “baratas” e livres de controle de grande capital viabilizam que 

qualquer cidadão razoavelmente inserido em um meio social possa materializar o direito de 

informar e ser informado.
57

 Dessa forma, os veículos de comunicação não tradicionais 

tornam-se opções para formação de opinião com base em distintos pontos de vistas, fugindo 

das mesmas informações difundidas pelo oligopólio detido por pequenos grupos. 

 Essa revolução dos meios de comunicação ainda está no início. No Brasil, a televisão 

ainda é o principal meio de distribuição de informações.
58

 Entretanto, essa convergência 

tecnológica de novas alternativas midiáticas é uma forma de romper aos poucos a reserva de 

mercado que existe na comunicação, pois o cidadão passa a ter a possibilidade de acessar 

várias fontes distintas sobre um mesmo conteúdo. As rádios comunitárias e, principalmente, a 

Internet, assim como as redes sociais, são exemplos dessas mídias que moldam o atual 

cenário midiático.  

 As rádios comunitárias são alternativas de consumo de informação para as minorias, 

pois representam um avanço tímido e pouco capilarizado. O serviço de radiodifusão 

comunitária está regulamentado pela Lei nº. 9.612, de 19 de Fevereiro de 1998, tendo em 

                                                             
55

 LIMA, Venício Artur de, Regulação das Comunicações: História, Poder e Direitos, São Paulo, Paulus, 2011, 

p. 89. 
56

 Ibid., p. 89. 
57

 Ibid., p. 13. 
58

 SILVA, Fabio de Sá e; LOPEZ, Felix Garcia; PIRES, Roberto Rocha. Estado, Instituições e Democracia: 

democracia. Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro. Série Eixos Estratégicos do Desenvolvimento 

Brasileiro. Livro 9. vol. 2. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010, p. 425. 



39 

vista que o artigo 223 da CRFB/88 busca indiretamente assegurar a pluralidade nos meios de 

comunicação ao estabelecer que o Poder Público deve observar o princípio da 

complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. A rádio comunitária é conceituada 

pelo Ministério das Comunicações como: 

radiodifusão de sons, em frequência modulada (FM), de baixa potência (25 Watts), 

que dá condições à comunidade de ter um canal de comunicação inteiramente 

dedicado a ela, abrindo oportunidade para divulgação de suas ideias, manifestações 

culturais, tradições e hábitos sociais.
59

  

 É uma pequena estação de rádio, com sede na própria comunidade, responsável pela 

difusão de informações. As entidades que detêm a outorga para executar esse serviço são 

legalmente constituídas, registradas e estão relacionadas à Associação Brasileira de 

Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO), entidade de classe das rádios comunitárias do Brasil 

que surgiu em 1996. De acordo com o site do Ministério das Comunicações, há no total 4.556 

emissoras licenciadas por todo o país e 332 licenciadas em caráter provisório.
60

 Esses 

números demonstram a necessidade vista pela comunidade em obter um canal de 

comunicação local.  

 A rádio comunitária deve ser sem fins lucrativos, sem vínculo com partido político, 

instituição religiosa, e estar sempre aberta para a participação da população residente na área 

onde há a cobertura da rádio, assim como sua programação.
61

 Os valores éticos e sociais têm 

que ser respeitados, assim como a oportunidade de manifestação de diferentes opiniões acerca 

de qualquer assunto.  

 Ela é um meio acessível para que haja a capacitação dos cidadãos daquela comunidade 

no exercício do direito de expressão, promovendo a difusão de informações, opiniões, cultura, 

entretenimento. Há maior liberdade para atender a comunidade sem serem utilizadas como 

instrumento de manipulação. Assim, a  rádio comunitária não é uma concorrência expressiva 

às mídias tradicionais, pois atinge apenas a comunidade em que está inserida. Porém, é uma 

alternativa para os moradores que possuem esse canal aberto com a população local.   

 A Internet, por sua vez, é o "meio principal de comunicação livre e barata entre as 

pessoas, organizações e movimentos sociais"
62

, obtendo maior alcance. Consiste em um 
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espaço virtual com embates ideológicos em que o leitor pode questionar e até desconstruir as 

informações jornalísticas no momento da sua emissão, tendo em vista a versatilidade e 

rapidez com que os conteúdos circulam nessa rede digital. É uma nova mídia que oferece 

alternativa enquanto meio de transmissão, articulação e mobilização. 

 Foi editada a Lei nº. 12.965, de 23 de Abril de 2014, conhecida como Marco Civil da 

Internet, incumbida de regular a utilização da Internet no Brasil através de princípios, 

garantias, direitos e deveres, além de determinar as diretrizes para a atuação do Poder Público. 

Anteriormente, outros projetos relativos à regulação da Internet no ordenamento jurídico 

brasileiro tinham sido apresentados à Câmara dos Deputados. A lei possui 25 artigos e tem o 

intuito de assegurar a liberdade de expressão e difusão de conhecimentos, assim como a 

neutralidade da rede, sua função social, a responsabilidade civil de cada, tendo em vista que a 

Internet tem ganhado maiores proporções e é um tema relativamente novo para o Poder 

Judiciário. 

 A sua ascensão é notória, da mesma forma que sua potencial concorrência com o 

mercado de radiodifusão. De acordo com o Mídia Dados 2014, há 2.708 empresas de 

atividades de rádio, 523 empresas programadoras de televisão aberta e 83 de televisão por 

assinatura, ao passo que há 14.350 empresas de comunicação da Internet, portais, sites, 

buscadores, de hospedagem.
63

 Essa discrepância de quantidade é consequência do acesso à 

prestação desse serviço ser mais fácil por ter uma manutenção mais viável financeiramente 

em relação aos outros meios de comunicação, rebatendo o quadro de concentração dos 

tradicionais meios de informação. Ela proporciona maior participação do leitor, aumentando a 

propagação e discussão de conteúdo.  

 Os dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) demonstram 

que 43.300 milhões de pessoas tinham acesso à Internet em 2008, atingindo em 2013 a marca 

de 105.100 milhões de pessoas.
64

 Além disso, a PNAD 2012 evidenciou o aumento de 

domicílios com computador com acesso à Internet. Enquanto em 2011 apenas 37% das casas 

tinham essa tecnologia, em 2012 passaram a ser 40%, correspondendo a 25,3 milhões de casas 

contempladas por esse meio de comunicação.
65
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 Há a realização nas áreas rurais da oferta de Internet através da faixa de frequência de 

450 megahertz (MHz), leiloada em Junho de 2014 pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). Foram estabelecidas metas de cobertura para o serviço, sendo 

esperado que no fim de 2015 todos os municípios brasileiros estejam inseridos nessa 

tecnologia.
66

 Essa medida proporcionará a inclusão digital e social, da mesma forma que o 

desenvolvimento local dessas regiões. Observando esses dados, percebe-se a tendência de 

crescimento de uso dessa tecnologia ao longo dos anos, assim como a melhoria da qualidade 

do acesso à Internet.  

 Segundo o Barômetro Cisco da Banda Larga, responsável por medir e monitorar 

semestralmente a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no 

Brasil, em 2004 existiam apenas em 2.385 mil dispositivos, ao passo que no 3º trimestre de 

2013 existiam 20.882 mil.
67

 Em menos de 10 anos a quantidade de banda larga já ultrapassou 

dez vezes a quantidade inexpressiva de 2004. O Poder Público também tem contribuído com 

essa implementação. Foi criado o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) através do 

Decreto nº. 7.175/2010, de iniciativa do Governo Federal a fim que aumentar o acesso à 

Internet em banda larga no país, inclusive nas regiões mais abastadas. Tem-se o objetivo de 

atingir 40 milhões de domicílios.  

 O Mídia Dados 2014 demonstra que os sites de maior audiência são os buscadores, 

portais de notícias, comunidades, ou seja, aqueles responsáveis por difundir a informação 

cotidiana. Soma-se 50.651 mil de audiência, obtendo alcance ativo de 87,1% dos 

internautas.
68

 Além disso, as redes sociais alcançam atualmente 89,8% dos internautas.
69

 Em 

primeiro lugar está o Google, com 73.027 visitantes únicos, e em segundo o Facebook, com 

65.525 visitantes únicos.
70

 As redes sociais são formas crescentes de transmissão e integração 

social, que poderão impactar na democratização da informação no Brasil dependendo de 

como se desenhar sua legislação e as políticas públicas para o setor.
71
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 O sucesso das redes sociais está historicamente ligado ao comportamento sociável do 

ser humano que adora compartilhar suas experiências. Elas têm mostrado ser um instrumento 

crucial para que cada um difunda suas próprias ideias publicamente ou apenas no seu ciclo de 

amizades. Um exemplo bastante recente foram as Eleições Presidenciais deste ano de 2014. 

As redes sociais tiveram papel importante para a propagação das respectivas campanhas 

políticas e para a aproximação dos candidatos com os eleitores, seja para expor suas 

propostas, seja para replicar acusações do candidato opositor.  

 O Mídia Dados 2014 demonstra que 70,3% dos assuntos interagidos no Twitter são 

relacionados à televisão aberta.
72

 Isso demonstra que ele é uma das ferramentas para os 

internautas expressarem sua opinião e obterem um debate acerca do tema. A ADI nº. 4741, 

proposta pelo PPS, trata justamente da garantia da livre manifestação de pensamento e de 

opinião através de redes sociais, inclusive o Twitter, como dispõe o artigo 5º, inciso IV e 

caput do artigo 220 da CRFB/88. A ação trata especificamente do artigo 36 e artigo 57-B da 

Lei nº. 9.504/97, que dispõem impedimentos inconstitucionais a ela, uma vez que permitem a 

propaganda eleitoral apenas depois do dia 5 de Julho de cada ano eleitoral, inclusive na 

Internet. Para o PPS, ao contrário do caso do rádio e da televisão, as redes sociais são 

gratuitas e compartilhadas por pessoas que voluntariamente aderiram a esse ambiente virtual 

para trocar ideias, opiniões e pensamentos, não sendo um meio de divulgação de 

propaganda.
73

  

  O Brasil tem vivido um novo processo de elaboração coletiva do discurso midiático, 

que inclusive "está cativando até mesmo os jornalistas, cada vez mais dedicados aos seus 

blogues e Twitters do que às colunas opinativas nos grandes jornais".
74

 As redes sociais 

consistem inclusive na livre exposição da opinião de cada um que está inserido nelas. Afirma 

Elizabeth Machado Veloso: 

A convergência tecnológica das mídias tem sido considerada como oportunidade de 

romper a reserva de mercado no campo da comunicação. O fato de a tecnologia 

permitir que o conteúdo e os serviços cheguem ao consumidor por meio de varias 

fontes e mídias diferentes acaba por introduzir novos players no mercado. E o caso 
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das empresas de telecomunicações que começam a oferecer o serviço de telefonia 

via celular.
75

 

 Como salienta Veloso, o celular tornou-se um grande aliado da Internet como um 

todo, incluindo as redes sociais. O Brasil chegou a 272,4 milhões de celulares em Janeiro de 

2014 segundo dados da ANATEL.
76

 Houve o crescimento em um ano de 3,8%. Há uma ação 

do Governo Federal baseada em benefício fiscal com intuito de massificar o acesso a celulares 

que conectam à Internet em banda larga móvel, os chamados smartphones. A ação faz parte 

do PNBL e consiste na isenção dos tributos federais PIS/Pasep e Confins para esses 

smartphones na venda a varejo para que haja redução do preço desses aparelhos. Essa 

desoneração é válida para aparelhos fabricados no Brasil, com preço máximo de R$ 1.500,00 

e que disponibilizem ao usuário aplicativos nacionais, além de outros requisitos.
77

  

 O acesso à Internet móvel 3G somou 128,49 milhões de acessos no primeiro semestre 

de 2014.
78

 Em 2009, eram apenas 4,045 milhões de acessos, o que prova que, além da 

ascensão do uso da Internet, está em expansão a qualificação desse acesso. Está sendo 

implantada também a Internet 4G, que representa a quarta geração de celulares com 

velocidade semelhante à de um computador, agilizando a navegação. No site do Ministério 

das Comunicações há o cronograma de implantação dessa tecnologia ao longo dos anos.
79

  

 Esse foco no aperfeiçoamento do uso dos celulares se deve à importância da 

multifuncionalidade que eles apresentam nos dias atuais. As telecomunicações consistem 

atualmente em um setor essencial da economia nacional e do sistema produtivo mundial, já 

que elas proporcionam o alicerce necessário para circulação de informação e acúmulo de 

capital.
80

 A praticidade em ter em um só aparelho o armazenamento de documentos e dados 

essenciais do seu proprietário, assim como o acesso direto às redes sociais que ele integre 

acarretam no seu constante uso. As interações no Twitter sobre assuntos relacionados à 
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televisão são 59,7% pelo celular e 40,3% pelo computador.
81

 Isso demonstra a facilidade com 

que o indivíduo pode se  comunicar nos dias atuais durante sua mobilidade.  

 O celular permite que as pessoas possam usufruir da Internet longe de um computador, 

de casa, de um local fixo. Essa liberdade de locomoção durante o uso da Internet viabiliza o 

constante contato do usuário com as informações cotidianas. Hoje em dia, os aplicativos 

permitem uma interação social nunca vista anteriormente. A diversidade de fontes de 

informações na Internet é somada à facilidade que o celular proporciona na comunicação, na 

troca de ideias. Dessa forma, há a viabilização de todo um processo crítico de formação de 

opinião vinculado à análise de distintas opiniões, desvencilhando-se do mesmo conteúdo 

mastigado, manipulado, propagado por meios de comunicações tradicionais. 

 Portanto, apesar dessa revolução da comunicação ainda estar no seu início
82

já que nem 

todos estão inseridos em uma comunidade que tenha sua própria rádio comunitária ou 

possuam um computador com acesso à Internet, os dados expostos acima comprovam que 

essas mídias não tradicionais são alternativas cada vez mais presentes para a população. Em 

menos de dez anos houve um avanço impressionante que tende a continuar crescendo.  

 O mundo está continuamente conectado online em razão da instantaneidade com que 

as informações surgem, circulam e são debatidas na Internet. A hegemonia da televisão aberta 

pode aos poucos começar a ser desconstruída, pois a utilização da tecnologia digital oferece 

aos usuários vantagens como: 

democratização do acesso à informação promovendo as inclusões digital e social; 

novos serviços e aplicações de telecomunicações, integrando sinais digitais de 

diversas naturezas (além de áudio e vídeo), principalmente aqueles baseados em 

interatividade;possibilidade de a exploradora de serviços de radiodifusão de sons e 

imagens ofertar conteúdo de programação com diversos sinais simultâneos de 

imagem e de áudio, cuja seleção caberá a cada usuário;melhor qualidade de vídeo e 

áudio.
83

 

 Essa liberdade de escolha que a Internet proporciona ao seu usuário não existe na 

televisão aberta, nas mídias tradicionais em geral, por estarem detidas nas mãos de quem 

prioriza seu lucro econômico em detrimento dos direitos fundamentais da sociedade. Há a 

ideia do conformismo do telespectador com o conteúdo que está sendo transmitido, sem 
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espaço para a devida discussão dos assuntos difundidos, apenas a passiva absorção da 

manipulação vigente.  

 A Internet, por outro lado, potencializa a expressão, criação e comunicação da 

sociedade, tornando-se  num espaço de debate público, dando voz aos cidadãos. Ela é também 

um espaço de cidadania principalmente, já que está diretamente relacionada com a 

"informação como unidade motriz de funcionamento da sociedade".
84

 A participação de cada 

indivíduo é essencial para a construção democrática de um sistema midiático, e é isso que as 

mídias alternativas proporcionam. Nos ensinamentos de Veloso: 

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 pratica político-social vem exigindo, cada vez mais, nos nossos dias, a 

própria reformulação do seu conceito, radicalizando, até, uma tendência que já vem 

se delineando de longa data, qual seja, a participação democrática do cidadão nas 

mais diversas instancias do social e na defesa e garantia de seus direitos 

fundamentais.
85

 

 A cidadania diretamente ligada à inclusão digital é um acontecimento mundial.
86

 

Dessa forma, há a urgência do Brasil em inserir nesse novo contexto tecnológico e social à 

toda sua sociedade. Como visto ao longo desse capítulo, o Poder Público tem adotado 

políticas a fim de proporcionar esse digno acesso digital. Apesar do atual quadro de 

monopolização e oligopolização dos meios de comunicação tradicionais, o livre exercício dos 

direitos fundamentais assegurado pelas mídias alternativas tem sido fator essencial para que 

haja cada vez mais pessoas que optem em usufruí-las. A democrática diversidade de fontes de 

informações e opiniões oferecidas por essa mídias e a ampla participação social está 

progressivamente em destaque para, quem sabe, futuramente, desconstruir a concentração 

inconstitucional dos meios de comunicação.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 

  

 A pesquisa abordou o problema da concentração horizontal, vertical, e da propriedade 

cruzada vigentes no sistema midiático brasileiro. Estabelecendo como marco teórico Ingo 

Wolfgang Sarlet com sua Teoria dos Direitos Fundamentais quanto a eficácia dos direitos e 

como procedimento metodológico a abordagem qualitativa e técnicas de pesquisa e revisão 

bibliográfica e análise documental, primeiramente foi feita uma análise histórica e teórica a 

fim de demonstrar como está previsto na CRFB/88 o funcionamento dos meios de 

comunicação social e como, em contraposição, eles são inconstitucionalmente utilizados na 

prática. 

 Para comprovar a existência de monopólio e oligopólio na mídia, foram utilizadas a 

PNAD e a Mídia Dados Brasil, cujos dados demonstram o domínio de diversos meios de 

comunicação por seletos grupos, principalmente a televisão aberta. As porcentagens 

permitiram tem uma noção da proporção do predomínio da Rede Globo como principal fonte 

de informação da população. A exposição do faturamento bruto publicitário da televisão 

aberta também expôs o quanto ela é lucrativa, tendendo a priorizar o interesse privado em 

detrimento do interesse público.  

 A presença de políticos com mandato eletivo ativo como sócios ou associados de 

pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias e autorizatárias de radiodifusão foi listada 

com exemplos a fim de evidenciar o interesse dos mesmos em estabelecer vínculos com os 

meios de comunicação, pois estes são instrumentos poderosíssimos de manipulação se usados 

inconstitucionalmente. Trata-se de estratégia política. Além disso, a abordagem da falta de 

regulamentação e fiscalização do Estado em relação à mídia, inclusive quanto à outorga, 

renovação ou cancelamento da concessão de execução dos serviços de radiodifusão também 

demonstraram a violação às garantias e direitos fundamentais. Com isso, ao invés de serem 

empresas concessionárias de radiodifusão, passam a ser vistas como verdadeiras proprietárias. 

 A ausência do Poder Público para defender o bem comum em relação à comunicação 

social permite a formação de monopólios e oligopólios, gerando na homogeneização de 

informações carentes de avaliação crítica por grande parte dos cidadãos. Os dados baseados 

em órgãos de renome mostraram a falta de pluralismo de fontes nos meios de comunicação 
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tradicional, cuja posse inconstitucional estimula a manipulação de informações em prol do 

lucro. 

 Portanto, apesar do processo de redemocratização brasileira pós Regime Militar, nota-

se ainda a existência do autoritarismo e dirigismo nos meios de comunicação social através da 

concentração de mídia. O ajuizamento de ações de controle abstrato demonstra a insatisfação 

dos legitimados ativos com a ausência de regulamentação e fiscalização do Estado, refletindo 

na preocupação dos danos causados à sociedade e na necessidade de mudança em prol de um 

sistema midiático democrático. 

 Essas ações permitem que o STF possa reconhecer perante julgamento as 

inconstitucionalidades atreladas à concessão, autorização, renovação, cancelamento de 

emissoras de televisão e rádio, a inconstitucionalidade acerca da presença de políticos com 

mandato eletivo ativo como sócios ou associados de concessionárias, permissionárias ou 

autorizatárias de radiodifusão, assim como as omissões inconstitucionais acerca do direito de 

resposta, dos princípios norteadores da comunicação social e da proibição de formação de 

monopólio e oligopólio dos meios de comunicação social. Assim, a notificação dos órgãos 

competentes para a devida regulamentação e fiscalização pode impulsionar a atuação estatal.  

 Já o crescimento do acesso às mídias alternativas representa o início da diversificação 

de fontes de informação. As rádios comunitárias, apesar da inexpressividade nacional por 

existirem apenas algumas comunidades, viabilizam a melhoria da circulação de informações 

entre a população local. A Internet, por sua vez, vem obtendo maior alcance, pois é um meio 

de comunicação barato, versátil, ágil, cuja dimensão da liberdade proporcionada não existe 

em outro meio.  

 É expressivo o crescimento anual de domicílios com acesso à Internet. Qualquer 

pessoa pode expor suas ideias e opiniões através das redes sociais, por exemplo, atraindo cada 

vez mais usuários. As redes sociais somadas à propagação do uso de smartphones, da Internet 

em banda larga, e com colaboração do Poder Público através de ações para inclusão digital 

estão permitindo a construção de uma nova perspectiva.  

 Dessa forma, tanto o viés normativo quanto o viés sociológico são hipóteses de 

alternativas a fim de democratizar a mídia, assegurando o livre exercício dos direitos 

fundamentais com o pluralismo de informações em meio a um sistema midiático 

historicamente privado que não cumpre com sua função social. Essas hipóteses buscam 

afastar o uso político dos meios de comunicação e estimular a expressão e comunicação da 

sociedade, potencializando um debate público, dando voz aos cidadãos e à livre formação de 
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opinião ao longo de um processo crítico de análise de distintas fontes, legitimando um 

verdadeiro Estado Democrático de Direito. 
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