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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo fazer um estudo sobre comunicação pública e 

democracia através da análise de dois casos específicos: a situação atual da Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), criada durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 

2008, através das alterações feitas em sua estrutura, legalizadas pelas emendas feitas em 

seu estatuto no atual governo de Michel Temer, que assumiu após o impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff, em 2016; e a atual situação da Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual nº 26.522 argentina, a Ley de Medios, feita no governo de 

Cristina Kirchner, em 2009 ,  onde emendas foram feitas no seu texto pelo governo de 

Mauricio Macri, em 2015. O estudo será feito através da comparação entre documentos 

oficiais tanto da EBC quanto da Ley de Medios. Desta forma, procuraremos estabelecer 

a diferença entre o antes e depois das mudanças empreendidas pelos governos; de Temer 

e Macri no setor de comunicação vinculando-as ao debate comunicação pública e 

democracia. 

 

Palavras-Chaves: Comunicação pública, democracia, Leis de comunicação, EBC, Ley de 

Medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This monograph aims to make a study of public communication and democracy through 

the analysis of two specific cases: the current situation of the Empresa Brasil de 

Comunicações (EBC), created during the government of Luiz Inácio Lula da Silva in 

2008, through the changes made in its structure, legalized by the amendments made in its 

statute under the current government of Michel Temer, which took over after the 

impeachment of President Dilma Rousseff in 2016; And the current situation of the 

Audiovisual Communication Services Law nº. 26,522 in Argentina, Ley de Medios, made 

under the government of Cristina Kirchner in 2009, where amendments were made in its 

text by the government of Mauricio Macri in 2015. The study will be done by comparing 

official documents of both, EBC and Ley de Medios. In this way, we will try to establish 

the difference between before and after the changes undertaken by governments; of 

Temer and Macri in the communication sector linking them to the debate of public 

communication and democracy. 

 

Keywords: public communication, democracy, laws of communication, EBC, Ley de 

Medios. 
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INTRODUÇÃO   
 

A maior parte dos trabalhos feitos sobre mídia e radiodifusão, atualmente, advém 

da área de Comunicação. Isto facilmente se constata através de uma breve pesquisa no 

Banco de Teses da Capes onde vemos que as pesquisas sobre mídia e comunicação, hoje 

no Brasil, estão concentradas na área de Comunicação e muito pouco na área de Ciência 

Política. É muito normal que se dê esta concentração, principalmente na área de 

Jornalismo dada a proximidade do tema com a atuação profissional daqueles que estão 

nesta área. Porém, visto que a mídia tem tomado um espaço cada vez maior na sociedade, 

se torna providencial a existência de estudos sobre os fenômenos midiáticos, sobre o 

poder que detêm os grandes grupos de mídia, o papel desta na sociedade, entre outras 

questões que impactam as relações sociais e concernem ao campo das ciências sociais. 

  Após analisar as diferentes correntes do pensamento democrático, Luis Felipe 

Miguel, em seu artigo intitulado Os meios de comunicação e a prática política, argumenta 

que “É necessário, em primeiro lugar, o reconhecimento de que a mídia é um fator central 

da vida política contemporânea e que não é possível mudar este fato” (MIGUEL,2002, 

p.158). Concordando com a visão do autor buscaremos, através do tema proposto neste 

trabalho, ampliar o debate sobre a importância dos meios de comunicação na vida política 

da democracia.  

A pesquisa feita pelo IBGE, no ano de 2008, nos domicílios brasileiros, indica que 

98,8% da população tinha acesso à TV, 27,5 % a internet e 35,4% tinha computador. 

Estes números dizem muito sobre como a população brasileira tem acesso à informação 

e sobre através de quais meios informacionais as pessoas se respaldam para formar suas 

opiniões. Em 2017, 9 anos depois deste resultado ter sido averiguado, já devemos ter 

quase 100% dos domicílios com acesso à TV em nosso país. Hoje podemos afirmar que 

uma enorme quantidade da população mundial possui tecnologia e informação nos 

recantos mais remotos do país e é muito importante para os cidadãos se situarem a fim de 

entrarem em contato com a realidade do Brasil e do mundo. Mas, é importante 

questionarmos o que é veiculado através dessa tecnologia e quem a veicula. Até hoje a 

nossa democracia sofre com a falta da regulação da mídia.    
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O tema da regulação, muito polêmico, suscita também o debate sobre a liberdade 

de expressão. As empresas que detêm o monopólio da comunicação a têm como 

mercadoria e daí que costumam fazer desta o que bem entendem, impedindo assim a 

liberdade de expressão da imensa maioria da população, que se vê transformada em massa 

– mera receptora.  Desse modo, 

 

Os indivíduos que constituem a classe dominante também têm, entre 

outras coisas consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em que 

dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época histórica, 

é evidente que o fazem em todo a sua extensão, e portanto, entre outras coisas, 

dominam também como pensadores, como produtores de ideias, regulam a 

produção e a distribuição de ideias do seu tempo; que, portanto as suas ideias 

são as ideias dominantes da época  (MARX; ENGELS, 1984, p. 56-57). 

  

Em sua obra “A Ideologia Alemã”, Marx reflete sobre o papel que 

esses produtores de ideias têm dentro da sociedade. Nos faz questionar se o produto final 

de seus trabalhos faz jus à concessão pública dada a eles pelo Estado. Visto que, no caso 

do nosso país, as empresas de comunicação estão sabidamente vinculadas aos políticos, 

nós devíamos estar mais alertas quanto ao que nos é veiculado e ao que a mídia omite.  

   

Em 2016, o Brasil sofreu mudanças em uma pequena área da comunicação ligada 

a radiodifusão, a pública. Entendo como pequena pois ela não consegue ter expressão 

frente a competição desleal que as empresas de comunicação privada provocam no 

cenário comunicacional brasileiro. Segundo Borges (2009), antes da criação da EBC 

(Empresa Brasil de Comunicação), o país só tinha passado por uma única grande 

experiência de radiodifusão pública: a criação da Rádio Nacional. Foi com a entrada de 

Michel Temer no governo executivo, em 31 de agosto de 2016, após o impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff, que os caminhos da EBC começaram a ser desviados. Com a 

chegada do governo interino de Temer ao poder, a EBC foi sofrendo um processo de 

descaracterização.  

 

A Argentina também sofreu mudanças similares, com a chegada de Mauricio Macri à 

presidência do país em 10 de dezembro de 2015. Macri não demorou muito para modificar 

a Ley de Medios, criada em 2009 ainda no primeiro mandato do governo de Cristina 

Kirchner (2007-2011). Bastaram apenas alguns poucos dias para tal. Para se ter ideia da 
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dimensão do desastre efetivado por Macri, a lei foi considerada exemplo de legislação 

nas áreas da Liberdade de expressão e diversidade e pluralidade dos meios pela ONU 

(Organização das Nações Unidas). 

A Ley de Medios argentina, criou o órgão Defensoria del Público objetivando: promover; 

difundir; e defender o direito à comunicação democrática. Este órgão teve à sua frente a 

Defensora Cynthia Ottaviano quem definiu desde a sua criação suas linhas de ação e 

intervenção. Através do contato estabelecido com a Defensora Cynthia, percebemos que 

seria de grande importância para a realização do trabalho, os depoimentos da mesma, 

acerca do processo de implementação da Ley de Medios e do trabalho realizado pela 

Defensoria. A Defensora Cynthia Ottaviano foi ocupante do cargo no período de 14/11/12 

à 11/11/16. Agendamos uma entrevista, no entanto não foi possível realiza-la.  

 

O que propomos neste estudo é uma análise, tanto da Medida Provisória baixada 

pelo governo Temer, quanto do Decreto de Urgência e Necessidade sancionado e 

aprovado pelo governo Macri, que modificaram o caráter público da EBC e o caráter 

democrático e não monopolista da Ley de Medios, respectivamente. Após essa 

investigação, buscaremos o entendimento dessas ações e o que elas querem dizer para a 

democracia de ambos os países, com ênfase na situação brasileira. 

 

2. POLÍTICA E RADIODIFUSÃO NO BRASIL 

 

O aparato midiático foi muito importante para a ditadura militar, 

segundo Pieranti (2006). Foi no governo Castello Branco que houve a criação do 

Ministério das Comunicações, fato que demonstra o crescimento que a radiodifusão e as 

telecomunicações estavam tendo durante aqueles anos da ditadura e a necessidade de criar 

meios de regulação. O autor também mostra o uso político das concessões de radiodifusão 

naquele período e como esta prática foi ampliada durante a Nova República.   

 

Em 1965, a Globo contou com o apoio, inconstitucional, do grupo 

estrangeiro Time Life , o que a vez alcanças um crescimento expressivo. A sociedade com 
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o grupo causou um grande desequilíbrio no mercado televisivo do país, como podemos 

confirmar através do verbete encontrado na Enciclopédia Latino Americana1. 

Foi também em 1962, ainda no governo de João Goulart, que foi criado o CBC 

(código brasileiro de comunicação). 

Sobre a atual legislação da comunicação, principalmente o CBT, Lopes afirma: 

 A legislação estabelece tão somente um controle incrivelmente 

burocrático, rígido e ineficiente das atividades de radiodifusão do país. Centra-

se quase que exclusivamente na gestão do espectro e na política de 

concessões”. Sobre as possibilidades de controle do CBT afirma: “Os controles 

de propriedade são falhos, não existem mecanismos para efetivo 

acompanhamento da programação das emissoras de rádio e televisão e, 

adicionalmente, boa parte dos preceitos do CBT está tecnologicamente 

ultrapassada e já se tornou letra morta – com a digitalização da comunicação 

eletrônica, em vias de se tornar realidade, esse arcaísmo legal se torna ainda 

mais intenso (LOPES, 2005, p.10). 

 

Diversos estudos hoje no Brasil concluem a ineficiência da legislação brasileira 

em controlar as outorgas e concessões distribuídas. O que tornou muito fácil para políticos 

a atuação nesta área que pode conferir um aumento de sua influência em determinados 

territórios e parcerias com redes de mídia que também são muito estratégicas. 

 De 1962 a 1997, todo o setor de telecomunicações foi regido pelo 

Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), aprovado pela Lei nº 4.117/62. 

Com a promulgação da Constituição de 1967, a competência para a exploração 

de serviços de telecomunicações passou a ser de titularidade exclusiva da 

União, diretamente ou mediante autorização ou concessão (art. 8º, XV, “a” da 

Constituição de 1967) (WIMMER; PIERANTI, 2011, p.5). 

 

Pelo Decreto-lei 1.720/95, o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

estabeleceu limites à outorga de concessões, obrigando a abertura de licitações para a 

concessão de emissoras de radiodifusão, numa tentativa no mínimo estranha, quando não 

contraditória de moralização. Uma brecha na lei considera as RTVs (estações 

                                                             
1 A Enciclopédia Latino Americana pode ser encontrada na integra no link:  
<http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/g/globo-rede> . Acessado em: 10/10/2016 às 12:01.  

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/g/globo-rede
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retransmissoras de televisão) apenas como replicadoras de programação. Esta brecha deu 

condições para que o jogo de interesses das concessões continuasse.   

   

Segundo PIERANTI (2006), às vésperas da aprovação da emenda que 

possibilitaria a reeleição de FHC, o Ministério das Comunicações distribuiu 1.848 RTVs: 

foram 527 para empresas de comunicação, 479 para prefeituras, 472 para empresas e 

entidades ligadas a igrejas, 102 para fundações educativas e 268 para empresas ou 

entidades controladas por 87 políticos. Desses políticos, 19 deputados e 6 senadores 

votaram na emenda da reeleição.   

 

 O oferecimento de concessões sempre foi usado como importante 

moeda de troca pelos mais diversos governos brasileiros. Nessas barganhas, 

saíram favorecidas as grandes redes, que viram aumentar o número de 

emissoras afiliadas e o grau de cobertura de sua programação (PIERANTI, 

2006, p. 108).  

 

  Estas ligações espúrias entre os políticos e as empresas formam uma trama 

poderosa e dificílima de ser quebrada. Apesar de serem impedidos de terem em seus 

nomes sociedades de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, 

essas geralmente são encontradas em nomes de parentes e amigos, como observa 

OTONDO (2008).  

O afinado Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações do 

governo José Sarney, foi um poderoso empresário do setor. A TV Bahia, 

retransmissora da TV Globo, não era, formalmente, do senador ACM, mas a 

gerente da emissora era Arlete Maron, mulher do parlamentar e seus filhos e 

netos detêm o grosso das ações da empresa (BORGES, 2009, p.65) 

 

Tais políticos se posicionam claramente contra as tentativas de regulamentar a 

mídia, pois, caso o projeto logre êxito, haverá cerceamento da indiscriminada liberdade 

de atuação destes políticos que se utilizam dessa estrutura midiática para garantirem seus 

votos.  

   

"A Constituição não tem mecanismos para disciplinar os serviços de 

televisão em favor dos consumidores e da cidadania e os legisladores – um 

terço dos quais, só no Senado, é proprietário de um meio de comunicação, 

ainda que isto seja proibido por lei – não têm pressa para se debruçar sobre o 
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assunto. Por isso a concessão de televisão tem contribuído apenas para a defesa 

dos interesses privados, do lucro, da concentração dos meios e de poder 

econômico nas mãos de poucos que nada tem a oferecer aos usuários dos 

serviços." (OTONDO, 2008, p. 68-69)   

   

OTONDO (2008), recentemente, analisou uma série de discursos de políticos 

brasileiros sobre a regulação da mídia.  

  

O Senador Cristovam Buarque, quando presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia (CCT), em março de 2015, declarou sobre a regulamentação da mídia que: "A 

gente começa a fazer umas regulamentações até corretas para evitar excessos, mas 

depois vem a tentação de dar um passo a mais e de repente a mídia termina controlada 

completamente”.    

A 9 de fevereiro de 2015, por exemplo, o então recém-eleito presidente da Câmara dos 

deputados Eduardo Cunha declarou: “Aborto e regulação da mídia só serão votados 

passando por cima do meu cadáver”, segundo o site Diário do Centro do Mundo2. 

   

Acerca da regulamentação da mídia, Lima (1996) adverte que o posicionamento 

dos parlamentares está contrário aos preceitos democráticos. O próprio autor, escrevendo 

para o Carta Capital, afirma taxativamente:  

 

“Insisto: regular a mídia é ampliar a liberdade de expressão, a 

liberdade da imprensa, a pluralidade e a diversidade. Regular a mídia é garantir 

mais – e não menos – democracia. É caminhar no sentido do pleno 

reconhecimento do direito à comunicação como um direito fundamental da 

cidadania. ”  

 

Desta forma, entendemos que direta ou indiretamente estes parlamentares estão 

beneficiando os monopólios da comunicação.   

 

2.1 – DA DITADURA À DEMOCRACIA: O SURGIMENTO DA EBC 

    

                                                             
2 Disponível em: http://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/cunha-aborto-e-regulacao-da-

midia-so-serao-votados-por-cima-do-meu-cadaver/. Acessado em: 15/10/2016 às 21:45. 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/cunha-aborto-e-regulacao-da-midia-so-serao-votados-por-cima-do-meu-cadaver/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/cunha-aborto-e-regulacao-da-midia-so-serao-votados-por-cima-do-meu-cadaver/
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O processo de redemocratização no Brasil foi de fato bastante complexo. 

Começou com o processo de abertura política, no período do general Ernesto Geisel, que 

subiu ao poder em 1974 tendo às mãos o projeto de “distensão lenta, segura e gradual”, 

dez anos depois do fatídico golpe militar de 1964. O processo de institucionalização do 

golpe, outrora defendido por Castelo Branco, foi finalmente concluído em 1985, depois 

de 11 anos, pelo General João Baptista Figueiredo. 

A ditadura civil-militar no Brasil anistiou tanto as vítimas (exilados e presos 

políticos) como os seus próprios algozes e carrascos, numa “vergonhosa anistia de fio 

duplo”, para usar a expressão adotada pelo jornalista e escritor Fausto Wolff. Após o 

fracasso do movimento Diretas Já (1984), veio as eleições indiretas para presidente da 

República (1985), que acabaram sendo “vencidas pelos médicos do Hospital de Base de 

Brasília” (WOLFF, 2008). É que no dia da posse da chapa eleita pelo Colégio Eleitoral, 

marcada para 15 de março de 1985, o líder da chapa vitoriosa, o mineiro Tancredo Neves 

foi internado às pressas no Hospital de Base em Brasília, vindo a falecer poucos dias 

depois (laudo oficial: diverticulite). No dia 21 de março do mesmo ano, assume a 

presidência da República o vice da chapa, o maranhense José Sarney. Dois anos depois, 

em 15 de março de 1987, a família Sarney fundaria a Rede Mirante, que se tornaria 

afiliada à Rede Globo no Maranhão. 

Após o Plano Cruzado e a Constituinte de 1988, o governo de transição de José 

Sarney (PDS) abriu espaço para a primeira eleição presidencial pós-descenso.  Realizadas 

em 1989, a eleição deu a vitória ao alagoano Fernando Collor de Mello (PRN). A vitória 

de Collor, obtida no segundo turno contra o opositor Luís Inácio Lula da Silva (PT), foi 

acompanhada de acusações (sem provas) contra Lula, acusações essas realizadas no 

último momento do último debate presidencial, levado a cabo pela Rede Globo. Lula não 

teve o usual direito de resposta. 

O primeiro governo eleito no Brasil foi traumatizante. Sob forte influência do 

Consenso de Washington3 o novo governo impôs o Plano Collor de confisco à poupança, 

imposto compulsório sobre a gasolina, arrocho salarial, enxugamento do Estado, 

privatizações e tantas outras políticas impopulares. Era o início da política neoliberal no 

                                                             
3Consenso de Washington: Foi uma reunião com a presença de funcionários de organismos financeiros 

internacionais, como o FMI. Teve o objetivo avaliar o resultado que tiveram as reformas econômicas nos 

países latino-americanos. 
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país. Mas, Collor não resistiu muito tempo, tendo sofrido impeachment em 30 de 

dezembro de 1992. 

Com a posse do vice Itamar Franco inicia-se uma política de contenção da inflação 

que em vão havia sido tentada com o Plano Cruzado de Sarney. Assim, Itamar, tendo 

como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, lança o Plano Real. O uso 

político do plano por Cardoso é evidente. Ele se candidata e vence as eleições de 1994, 

assumindo em 1º de janeiro de 1995. FHC será detentor de dois mandatos seguidos, tendo 

seguido à risca a agenda neoliberal no país, caracterizada pelo atrelamento da política 

econômica brasileira ao dólar, um forte controle monetário com elevação das taxas de 

juros, congelamento dos salários dos trabalhadores e uma série de privatizações de 

empresas estatais. 

Depois desse longo e desastroso período neoliberal, as eleições de 2001 foram 

vencidas pelo petista Luís Inácio Lula da Silva, que também cumpriria dois mandatos. Os 

dois governos de Lula, embora mantendo aspectos relevantes da política neoliberal, 

buscaram, ao mesmo tempo e indubitavelmente, desenvolver políticas sociais que 

surtiram algum efeito sobre a vida da população.  

 

2.2 – CRIAÇÃO DA EBC 

O I Fórum Nacional de TVs Públicas, idealizado pelo Ministério da Cultura e da 

Presidência da República, foi o evento que inspirou a criação da Empresa Brasil de 

Telecomunicações. O evento, que durou quatro dias em maio de 2007, reuniu diversos 

setores da sociedade civil interessados no desenvolvimento da comunicação pública no 

país. Como resultado do encontro, foi feita uma proposta intitulada Carta de Brasília4, 

onde os participantes do fórum pautam e recomendam como uma TV pública deve ser 

constituída. O Presidente Lula se comprometeu com a criação de uma TV dentro dos 

moldes propostos. Um grupo de trabalho foi criado pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom) e por ele foi idealizada a Medida Provisória 

                                                             
4No site da Carta Maior está disponível o artigo através do link: 
<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Leia-na-integra-a-Carta-de-
Brasilia/5/13076>. Acessado em:27/12/2016 às 10:26. 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Leia-na-integra-a-Carta-de-Brasilia/5/13076
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Leia-na-integra-a-Carta-de-Brasilia/5/13076
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398, de 2007, que propôs a criação de uma empresa pública federal. Em outubro de 2007, 

a MP foi aceita pelo Congresso e virou a Lei nº 11625/2008, de criação da empresa.   

A EBC é uma empresa pública federal que se encarrega da gerência da TV Brasil, 

TV Brasil Internacional, Agência Brasil, Portal EBC, Radioagência Nacional e do sistema 

público de Rádio - composto por oito emissoras, e também é responsável pela gerência e 

controle das emissoras federais. Está também ao seu encargo a liderança da Rede Pública 

de Televisões que é composta por mais de 40 emissoras de TV que transmitem a 

programação da TV Brasil a 1,8 mil municípios brasileiros. Com sede em Brasília, possui 

4 filiais pelo país, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Rio Grande do 

Sul.  

Sua fundação se deu através do Decreto nº 6.246/2007 feito pelo Presidente da 

República Luís Inácio Lula da Silva no dia 24 de outubro. No dia 11 de dezembro de 

2008, passa a vigorar o Decreto nº 6.689/2008 que regulamenta o estatuto social da 

empresa.  

 

3 - MEDIDAS DE DESCONSTRUÇÃO DA EBC 

Ainda como Presidente interino, Temer exonera o então presidente da EBC Ricardo de 

Melo em maio de 2016, que no mesmo mês havia sido nomeado ao cargo por meio de um 

decreto, previsto por lei, da Presidenta Dilma Rousseff. A decisão do então Presidente 

interino foi muito criticada por defensores da liberdade de expressão incluindo a ONU 

que classificaram a medida como um ato político.   A EBC, no governo Temer, sofreu 

mudanças através da Medida Provisória 744 em sua lei de criação, o que modificou sua 

composição organizacional. Esta MP foi aprovada pelo Senado Federal no dia 07/02/2017 

e espera sanção do Presidente Michel Temer. 

  Segundo os redatores do texto que expõem os motivos para a MP, texto que foi enviado 

para o Congresso Nacional, Eliseu Lemos Padilha o então Ministro-Chefe da casa civil e 

Dyogo Henrique de Oliveira, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que foi 

enviada ao Congresso Nacional, foi dito que o fim do conselho curador foi proposto em 

nome do princípio da eficiência.  
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3.1 COMPARAÇÃO E ANALISE DE ARTIGOS DA MP 744 E DO DECRETO Nº 

8.846  

 

Neste capítulo vamos comparar e analisar alguns artigos da Medida Provisória nº 744  e 

do Decreto nº 8.846 que propõem emendas ao estatuto da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC). Ambos foram expedidos no mesmo dia, 1º de setembro de 2016. 

 

Medida Provisória nº 744   

Os artigos a seguir dizem respeito aos regulamentos da EBC que estão contidos na LEI 

nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008. Vamos apresentar os artigos: 12º, 13º, 18º, 19º e 

20º entendendo que são suficientes para o entendimento do processo. A seleção dos 

artigos foi feita de acordo com as mudanças trazidas pela Medida Provisória nº 744. 

Organizamos os artigos em ANTES e DEPOIS da MP com a intenção de comparar as 

modificações e analisá-las. 

 

Art. 12. 

ANTES – “A EBC será administrada por 1 (um) Conselho de Administração e por 1 

(uma) Diretoria Executiva, e na composição contará ainda com 1 (um) Conselho Fiscal e 

1(um) Conselho Curador. ”    

DEPOIS – “A EBC será administrada por um Conselho de Administração e por uma 

Diretoria-Executiva e, em sua composição, contará com um Conselho Fiscal.” 

COMENTÁRIO: A retirada do Conselho Curador da administração, implica na ausência 

de representantes da sociedade civil  na mesma. 

 

Art. 13. 

ANTES – “O Conselho de Administração, cujos membros serão nomeados pelo 

Presidente da República, será constituído: 

I – de 1 (um) Presidente, indicado pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República; 
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II – do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva; 

III – de 1 (um) Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão; 

IV – de 1 (um) Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado da Cultura; 

V – de 1 (um) Conselheiro, indicado conforme o Estatuto. ” 

 

DEPOIS - “O Conselho de Administração, cujos membros serão nomeados pelo 

Presidente da República, será constituído: 

I - por um Presidente, indicado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República; 

II - pelo Diretor-Presidente da Diretoria-Executiva; 

III - por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação; 

IV - por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Cultura; 

V - por um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão;” 

... 

COMENTÁRIO: A emenda realizada no artigo que versa sobre a constituição do 

Conselho de Administração aumenta o número de membros indicados pela Presidência 

da República, ao excluir o membro que deveria ser indicado conforme o estatuto. 

 

Art. 18. 

ANTES – “A condição de membro do Conselho Curador, bem como dos órgãos de 

administração da EBC, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e de edição 

da programação veiculadas são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais 

de 10 (dez) anos, nos termos do §  2º do art. 222 da Constituição Federal.” 
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DEPOIS – “A condição de membro dos órgãos de administração da EBC, a 

responsabilidade editorial e as atividades de seleção e de direção da programação 

veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.”   

COMENTÁRIO: Com a extinção do conselho curador se fez necessária a mudança do 

artigo. 

 

Art. 19. 

ANTES – “A Diretoria Executiva será composta de 1 (um) Diretor-Presidente e 1 (um) 

Diretor-Geral, nomeados pelo Presidente da República, e até 6 (seis) diretores, eleitos e 

destituídos pelo Conselho de Administração. 

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva são responsáveis pelos atos praticados em 

desconformidade com a lei, com o Estatuto da EBC e com as diretrizes institucionais 

emanadas pelo Conselho de Administração. 

§ 2º O mandato do Diretor-Presidente será de 4 (quatro) anos. 

§ 3º Os membros da Diretoria  Executiva  serão  destituídos   nas hipóteses legais ou se 

receberem 2 (dois) votos de desconfiança do Conselho Curador, no período de 12 (doze) 

meses, emitidos com interstício mínimo de 30 (trinta) dias entre ambos. 

§ 4º As atribuições dos membros da Diretoria Executiva serão definidas pelo Estatuto. ” 

 

DEPOIS – “A Diretoria-Executiva será composta por um Diretor-Presidente, um Diretor-

Geral e quatro diretores.   

§ 1º Os membros da Diretoria-Executiva serão nomeados e exonerados pelo Presidente 

da República.    

§ 2º O prazo máximo da ocupação de cargo na Diretoria-Executiva é de quatro anos, 

vedada a recondução.    

§ 3º Os membros da Diretoria-Executiva são responsáveis pelos atos praticados em 

desconformidade com a legislação, com o Estatuto da EBC e com as diretrizes 

institucionais emanadas pelo Conselho de Administração.  

§ 4º As atribuições dos membros da Diretoria-Executiva serão definidas pelo Estatuto. ” 
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COMENTÁRIO: A emenda propõe a subordinação da diretoria executiva à Presidência 

da República, retirando a subordinação ao Conselho Administrativo.  

 

Art. 20. 

ANTES – “A EBC contará com 1 (uma) Ouvidoria, dirigida por 1 (um) Ouvidor, a quem 

compete exercer a crítica interna da programação por ela produzida ou veiculada, com 

respeito à observância dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública, 

bem como examinar e opinar sobre as queixas e reclamações de telespectadores e rádio-

ouvintes referentes à programação. 

... 

§ 3º No exercício de suas funções o Ouvidor deverá: 

... 

III - elaborar relatórios bimestrais sobre a atuação da EBC, a serem encaminhados aos 

membros do Conselho Curador até 5 (cinco) dias antes das reuniões ordinárias daquele 

colegiado. ” 

 

DEPOIS – “ “A EBC contará com 1 (uma) Ouvidoria, dirigida por 1 (um) Ouvidor, a 

quem compete exercer a crítica interna da programação por ela produzida ou veiculada, 

com respeito à observância dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão 

pública, bem como examinar e opinar sobre as queixas e reclamações de telespectadores 

e rádio-ouvintes referentes à programação. 

... 

§ 3º No exercício de suas funções o Ouvidor deverá: 

 

III - elaborar relatórios bimestrais sobre a atuação da EBC, a serem encaminhados aos 

membros do Conselho de Administração no prazo de até cinco dias antes das reuniões 

ordinárias daquele colegiado. ” 
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COMENTÁRIO: Com a emenda a Ouvidoria passa a ser de competência do Conselho 

Administrativo. 

 

O Decreto nº 8.846 

Aqui vamos comparar e analisar alguns artigos do Decreto nº 6.689 que instituiu o 

Estatuto da EBC com artigos do Decreto nº 8.846 que alteraram ou substituíram textos 

do primeiro decreto. 

 

Artigo. 1º. 

ANTES – “Art. 1º A Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC é uma empresa 

pública, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada à 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. ” 

DEPOIS – “Art. 1o A Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC é empresa 

pública, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada à 

Casa Civil da Presidência da República. ”      

COMENTÁRIO: Vincula diretamente a empresa à Casa Civil da Presidência da 

República. 

 

Artigo. 14º. 

ANTES – “Art. 14º.  O Conselho de Administração será composto: 

I - por um membro indicado pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, que exercerá a presidência do 

colegiado e escolherá seu substituto, excluído o Diretor-Presidente da EBC; 

II - pelo Diretor-Presidente; 
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III - por um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 

e Gestão; 

IV - por um membro indicado pelo Ministro de Estado das Comunicações; e 

V - por um representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de 

dezembro de 2010, e o disposto neste Decreto.  

VII ......................................... 

.... 

§ 2º O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três 

anos, permitidas  reconduções, à exceção do Diretor-Presidente, que terá mandato de 

quatro anos, permitida a recondução.”  

DEPOIS – “Art. 14º.  O Conselho de Administração será composto: 

I - por um membro indicado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, que exercerá a presidência do colegiado e escolherá seu 

substituto, excluído o Diretor-Presidente da EBC;      

II - pelo Diretor-Presidente da Diretoria-Executiva;    

III - por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação;      

IV - por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Cultura;  

V - por um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão;      

VI - por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações; e     

VII - por um membro representante dos empregados da EBC, escolhido na forma 

da Lei no 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e do disposto neste Estatuto.    

... 
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§ 2º  O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três 

anos, permitida uma recondução, à exceção do Diretor-Presidente da EBC, que integrará 

o colegiado enquanto ocupar o cargo.” 

   COMENTÁRIO: Com a emenda a escolha do presidente do conselho 

Administrativo passa a ser feita pelo Ministro da Casa Civil. 

 

Artigo.15º.  

ANTES – “Art. 15º.  Compete ao Conselho de Administração, enquanto órgão de 

orientação e de direção superior da EBC 

I - fixar a orientação geral dos negócios da EBC, respeitadas as competências do 

Conselho Curador;” 

DEPOIS – “Art. 15º.  Compete ao Conselho de Administração, enquanto órgão de 

orientação e de direção superior da EBC: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da EBC; ” 

COMENTÁRIO: A emenda substitui o Conselho Curador pelo Conselho 

Administrativo que passa a determinar inteiramente a orientação dos negócios da EBC. 

 

Artigo. 16º. 

ANTES – “Art. 16º.  A Diretoria Executiva será constituída por: 

... 

§ 2º É de três anos o prazo de gestão da Diretoria Executiva, exceto o Diretor-Presidente, 

que terá mandato de quatro anos, permitida a recondução.  

... 
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§ 6º Os membros da Diretoria Executiva são responsáveis pelos atos praticados em 

desconformidade com a lei, com este Estatuto e com as diretrizes institucionais emanadas 

do Conselho de Administração. 

 

DEPOIS – “Art. 16º.  A Diretoria-Executiva será composta por um Diretor-Presidente, 

um Diretor-Geral e quatro Diretores.  

§ 1º Os membros da Diretoria-Executiva serão nomeados e exonerados pelo Presidente 

da República.   

§ 2º O prazo máximo da ocupação de cargo na Diretoria-Executiva é de quatro anos, 

vedada a recondução.  

... 

§ 6º Os membros da Diretoria-Executiva são responsáveis pelos atos praticados em 

desconformidade com a legislação, com este Estatuto e com as diretrizes institucionais 

emanadas do Conselho de Administração.       

  

COMENTÁRIO: Com a emenda tanto a diretoria executiva quanto o diretor-presidente 

passaram a ter a mesma possibilidade de periodicidade para a ocupação dos cargos, 4 

anos. 

 

 

Artigo. 17º. 

ANTES – “Art. 17º.  São atribuições do Diretor-Presidente: 

... 

IV - aprovar políticas, planos e diretrizes propostos pelos Diretores junto ao Conselho de 

Administração e ao Conselho Curador naquilo que for suas respectivas atribuições; 

V - praticar os demais atos de gestão, não compreendidos na área de competência da 

assembleia geral, do Conselho de Administração, do Conselho Curador e do Conselho 

Fiscal; 
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... 

VII - estabelecer junto ao Conselho de Administração e ao Conselho Curador as 

prioridades das ações naquilo que for suas respectivas atribuições; 

... 

X - manter o Conselho Curador, Conselho de Administração e Conselho Fiscal 

informados sobre as atividades da EBC; 

... 

XV - coordenar a elaboração, em conjunto com a Diretoria Executiva, do plano anual de 

trabalho e o relatório anual de sua implementação, encaminhando ao Conselho Curador 

juntamente com as diretrizes educativas, artísticas, culturais e informativas integrantes da 

política de comunicação da EBC; 

XVI - encaminhar à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República a 

proposta de instituição de câmaras técnicas setoriais com vistas a promover a articulação 

com entidades governamentais e agentes econômicos que atuam na área de comunicação 

e serviços conexos; 

... 

XXIII - cumprir e fazer cumprir as deliberações emanadas da assembleia geral, do 

Conselho de Administração, do Conselho Curador e da Diretoria Executiva; 

... 

XXV - encaminhar anualmente ao Conselho Curador as diretrizes educativas, artísticas, 

culturais e informativas integrantes da política de comunicação da EBC;” 

 

DEPOIS – “Art. 17º  São atribuições do Diretor-Presidente 

... 

IV - aprovar políticas, planos e diretrizes propostos pelos Diretores junto ao Conselho de 

Administração;     

V - praticar os demais atos de gestão, não compreendidos na área de competência da 

assembleia geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;   
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... 

VII - estabelecer junto ao Conselho de Administração as prioridades das ações da EBC; 

... 

X - manter o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal informados sobre as 

atividades da EBC; 

... 

XV - coordenar a elaboração, em conjunto com a Diretoria-Executiva, do plano anual de 

trabalho e do relatório anual de sua implementação, e encaminhá-los ao Conselho de 

Administração juntamente com as diretrizes educativas, artísticas, culturais e 

informativas integrantes da política de comunicação da EBC; 

XVI - encaminhar à Casa Civil da Presidência da República a proposta de instituição de 

câmaras técnicas setoriais com vistas a promover a articulação com entidades 

governamentais e agentes econômicos que atuam na área de comunicação e serviços 

conexos; 

... 

XXV - encaminhar anualmente ao Conselho de Administração as diretrizes educativas, 

artísticas, culturais e informativas integrantes da política de comunicação da EBC; ” 

 

COMENTÁRIO: Com a emenda foi suprimido o inciso XXIII e transferiu a subordinação 

do diretor-presidente  para a Casa Civil da Presidência da República. 

 

Artigo. 32º. 

 

ANTES – “Art. 32º.  A EBC disporá de uma Ouvidoria, vinculada ao Diretor-Presidente, 

à qual compete: 

... 
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III - elaborar relatórios bimestrais sobre a atuação da EBC, a serem encaminhados aos 

membros do Conselho Curador até cinco dias antes das reuniões ordinárias daquele 

colegiado. 

 

 

DEPOIS – Art. 32º.  A EBC disporá de uma Ouvidoria, vinculada ao Diretor-Presidente, 

à qual compete: 

III - elaborar relatórios bimestrais sobre a atuação da EBC, a serem encaminhados aos 

membros do Conselho de Administração no prazo de até cinco dias antes das reuniões 

ordinárias daquele colegiado. ”  

 

COMENTÁRIO: Com a emenda os relatórios passarão a ser entregues ao Conselho de 

Administração.  

 

 

Percepções sobre a comparação 

 

A partir da comparação do artigos e emendas propostas concluímos que tanto a extinção 

da instância Conselho Curador, quanto a vinculação direta da EBC à Casa Civil da 

Presidência da República, desvirtuam o caráter público da empresa. A vinculação direta 

com a Casa Civil implica em uma maior ingerência do poder executivo sobre os rumos 

da empresa. Pois a Presidência da República passou a ter o poder exclusivo de nomear e 

exonerar membros dos cargos da diretoria executiva.  

A temporalidade de ocupação dos cargos dos membros da diretoria executiva se igualou 

ao do diretor-presidente, 4 anos. Desse modo poderá se dar uma vinculação direta ao 

mandato do poder executivo. Com a extinção do Conselho Curador, a sociedade civil 

perde representação na empresa. 
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O Conselho Administrativo, passa a concentrar mais poderes, pois com o fim do Conselho 

Curador, passará a determinar a orientação dos negócios da EBC e a subordinar a 

Ouvidoria. 

Estas alterações podem se constituir num aparato legal que venha a permitir a intervenção 

do governo na EBC e descaracterizar o papel que deveria realizar a Ouvidoria da empresa. 

 

 

4 – A COMUNICAÇÃO NA ARGENTINA: DA DITADURA À DEMOCRACIA 

 

A ditadura militar Argentina instaurada pelo golpe de 24/03/76 manteve o controle da 

mídia como doutrina de segurança nacional aliada aos interesses do capital nacional. O 

decreto lei de radiodifusão 22.285 de 1980, foi regulamentado pelo decreto 286/1981 

elaborados pelo poder executivo e assessorado por associações patronais.  

Com a chegada do neoliberalismo à América Latina, a Argentina em processo de 

democratização entrou na onda neoliberal do continente. A legislação midiática baseada 

no Estado máximo operacionalizado pela ditadura estava em contradição com a política 

econômica desenvolvida pelos governos que caminharão na onda democrática.  

Será no decorrer dos anos 80, no governo de Carlos Menen que o projeto neoliberal 

ganhará força total no ramo das comunicações.   

Durante o governo Raul Alfonsím, eleito em 1983, foi criado um Conselho de 

Consolidação da Democracia (Cocode), um organismo pluripartidário para assessorar 

uma futura reforma constitucional.  

“O projeto elaborado pelo Cocode em 1987, primeiro antecedente da atual Lei de Serviços 

de Comunicação Audiovisual, foi feito após intensa análise de legislações estrangeiras” 

(LARA,2013, p.103) 

O projeto propunha a criação de uma autoridade de aplicação com um corpo colegiado, 

assessorado por uma junta de organizações sociais; juntas regionais com autoridade de 

aplicações locais; criação de um sistema audiovisual governamental e outro estatal; 

permitia o acesso a licenças a sociedades sem fim lucrativos; criava  defensor público; 

limitava os meios gráficos a ter apenas 33% do capital votante de uma empresa de 

radiodifusão na mesma área de cobertura da publicação impressa; permitia que até 5 
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emissoras transmitissem em rede, mais apenas 30% de sua programação; e fixava a cota 

de pelo menos 25% de produção própria. Mastrini (2009 citado por LARA 2013) 

Este projeto não chegou ao Congresso, pois o enviado pelo executivo foi outro 

completamente diferente, que priorizava o setor privado impedindo o desenvolvimento 

da comunicação pública.  

Foi neste período também que  

Com a liberdade democrática, novos veículos de comunicação foram criados, 

como a rádio FM Rock & Pop, de Buenos Aires, direcionada ao público jovem, 

e o jornal Página/12. Surgiram também as rádios comunitárias, pela demanda de 

comunidades em fortalecer suas redes sociais democráticas, mas também 

apareceram emissoras por iniciativa de políticos. Apesar da ilegalidade, estas 

chegavam a receber publicidade oficial dos correligionários no poder  (LARA, 

2013, p.102). 

 

A renúncia do governo Alfonsím, em julho de 1989 antecipa a posse de Carlos Menen do 

partido Justicialista, vencedor das eleições em maio de 1989 sob as bandeiras peronistas. 

Menen não modifica integralmente a lei de radiodifusão da ditadura, faz apenas 

alterações, que irão permitir o avanço da iniciativa privada e a entrada de capital 

estrangeiro. 

Dois grandes conglomerados midiáticos formam-se com a participação de capital 

estrangeiro: 1) o grupo Clarín, que passou a operar ações em bolsa e vendeu 18% de suas 

ações para o fundo Goldman & Saches; 2) a sociedade Citicorp Equity Investment (CEI) 

Telefônica, formada com capitais do Citibank. O único setor da sociedade argentina que 

contou com legislação específica para resguardar sua propriedade foi o da comunicação. 

Como observa LARA (2009). 

 

Após a crise institucional vivida pela Argentina nos anos 2000 o presidente De La Rúa 

cria um projeto de lei específico para proteger a indústria midiática, que somente fora 

sancionado no governo seguinte. Durante uma manifestação popular contra a crise 

argentina dois estudantes foram assassinados pela polícia, o que leva o governo Duhale a 

antecipar as eleições presidenciais para abril de 2003. “Kirchner ganhou as eleições após 

o ex-presidente Carlos Menem desistir de concorrer ao segundo turno, apesar de este 

último ter vencido o primeiro turno com 24,36% dos votos válidos contra 22% de 

Kirchner. ” (VADELL,2006, p.194) 
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As políticas de comunicação do governo de Néstor Kirchner pouco modificaram a 

estrutura de concentração midiática. As mudanças tão pautadas por movimentos pela 

democratização da mídia e aguardadas há décadas pós ditadura argentina, só se 

concretizarão, através da edição da Ley de Medios elaborada e sancionada no governo da 

sucessora de Néstor Kirchner, sua esposa e ex-senadora Cristina Fernández de Kirchner, 

eleita em 2007 para seu primeiro governo.  

 

4.1 - A LEY DE MEDIOS 

 

A  Ley de Servicios de Comunicação Audiovisual 26.522  (LSCA), mais conhecida como 

Ley de Medios, foi criada na Argentina em 2009 no governo de Cristina Fernández de 

Kirchner.  

“Embora as principais transformações na legislação de radiodifusão argentina tenham 

ocorrido no governo Menem, a manutenção desse arcabouço regulatório se manteve até 

um período recente, consolidando um ambiente propício para a consolidação das grandes 

empresas de comunicação, como é o caso do Grupo Clarín. Essa realidade foi alterada 

apenas em 2009, quando aprovada a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(LSCA), que promoveu, como veremos adiante, a ruptura do status quo no ambiente 

regulatório das políticas de comunicação no país. ” (MELO; WESTRUP, 2014) 

 

A Argentina passou em 2007 por mobilizações que visavam a elaboração de uma nova 

legislação para a mídia. A “Coalición por uma Radiodifusion Democrática” foi a forma 

pela qual os segmentos da sociedade civil interessados no debate se organizaram. Esta 

coalizão, em eleição, reuniu 21 tópicos principais como sendo os fundamentais para a 

construção de uma legislação democrática. 

 

Ainda no governo de Néstor Kirchner as discussões acerca da legislação estavam a pleno 

vapor, assim como explica Dias (2013)  

“De 2004, quando as bases para a nova lei foram definidas pela Coalición, até o 

início de 2009, quando o projeto de lei que substituiria a Lei de Radiodifusão entrou na 

pauta do Congresso Nacional, vários fatos envolvendo a relação entre o governo 

Kirchner e o Grupo Clarín permearam esse processo. ” 

 

Dias (2004) e Lins (2009) entendem o conflito entre o Governo Kirchner e o Clarín foram 

de vital importância para a criação da lei. Durante boa parte do governo Kirchner o Clarín 
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não entrou em embates com o governo, até o momento, como explica Lins (2009), em 

que os veículos do grupo posicionaram-se contra a decisão do governo de elevar as 

retenções compulsórias sobre a exportação de soja e girassol. O que levou Néstor publicar 

o “Decreto nº 527, que suspendia por dez anos o vencimento das concessões aos 

proprietários dos meios de comunicação de massa. ” (DIAS, 2004, p.7). Foi nesse 

momento também que a Coalicíon vê um espaço para retomar o diálogo sobre a nova 

legislação e os 21 tópicos eleitos. 

 

Aqui falaremos com base na primeira versão da lei expedida no governo de Cristina 

Kirchner. Esta tinha como objetivo principal, regular os serviços de radiodifusão 

audiovisual em todo âmbito territorial da República Argentina. Como se anuncia no seu 

segundo artigo, esta lei trata como de interesse público todas etapas, todas as partes que 

compõem o serviço de comunicação. Era um dispositivo que ampliava a capacidade do 

público se informar sobre os processos e participar dos mesmos. 

 

“A lei pretende regular não apenas os critérios de outorga de licenças de operação, mas 

também o monitoramento da qualidade do serviço e do atendimento a critérios de 

pluralismo, de ética, de divulgação de informações de interesse público, de respeito a 

constituição e as leis, de proteção especial a crianças e jovens e de garantias a produção 

local (art. 3º, alíneas d, g, h, j, k, m, n; art. 9º; art. 12º, número 19; art. 17º).” (LINS, 2009, 

p.23) 

 

 

4.2 MEDIDAS DE DESCONSTRUÇÃO DA LEY DE MEDIOS 

 

Uma das primeiras medidas de Macri após ganhar as eleições e tomar posse, em 10 de 

dezembro de 2015, foi modificar as regras da comunicação Argentina através de um 

decreto de lei. 

Pelo Decreto de Necessidade e Urgência 267/2015 sancionado em 29 de dezembro de 

2015, foram modificadas a Ley de Medios 26.522 e a Ley Argentina Digital 27.078.  Por 

meio do decreto foi criada uma entidade, o Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM) que passou a regular as duas leis, destituindo assim suas respectivas 

entidades regulatórias, no caso da lei 26.522 era a Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicacion – AFSCA e da lei 27.078 era a Autoridad Federal de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones – AFTIC. Daremos enfoque nas mudanças ocorridas 

na Ley de Medios. 

A AFSCA segundo o artigo 10 da primeira versão da Ley de Medios tem autonomia 

perante o Estado. Já o novo órgão, ENACOM, no artigo 1º que regulamente sua criação 

passa a ser vinculado ao Ministério das Comunicações, ou seja, está relacionado 

diretamente ao poder executivo.  

Era a AFSCA a maior autoridade diante da lei. O artigo 1 elenca suas missões e funções, 

iremos resumir tentando mostrar as principais funções que davam o caráter democrático 

à entidade. Entre suas diversas funções estão: o direito de atuar juridicamente no âmbito 

do direito público e também privado, de ditar seu próprio regimento, de fiscalizar, 

conceder ou retirar licenças, permissões e autorizações. Prevenir as práticas monopólicas, 

aplicar sanções pelo não cumprimento da lei, entre outras que se encontraram melhor 

definidas no anexo. 

No texto do Decreto 267/2015 é possível ver um discurso sobre a liberdade expressão, de 

imprensa. Lins (2009) escreve na época da feitura da lei que: 

 

Pelas diversas inovações previstas em suas disposições, a lei vem sendo apontada por uns 

como uma referência em termos de democratização da mídia e de instrumento de combate 

à concentração do setor e por outros, como uma ofensa à liberdade de expressão e como 

fundamento a uma maior intervenção do Estado na comunicação. 

 

Muitas críticas foram feitas ao decreto e houve indignação social por não ter acontecido 

nenhum debate prévio com a sociedade. Um interventor foi nomeado para destituir as 

autoridades da AFSCA. Como se pode ver pelo próprio caráter do decreto, ser de 

necessidade e urgência, a medida foi tomada rapidamente. 

 

A Defensoria del Público foi criada pela lei 26.522. Das novidades trazidas pela legislação 

a Defensoria era a que melhor demonstrava o caráter democrático da lei em relação a 

participação dos telespectadores: a oportunidade de criticar, opinar e propor mudanças na 

programação veiculada no território argentino. Porém, desde a saída da Defensora 

Cynthia Ottaviano o cargo continua vago aguardando a nomeação do próximo Defensor, 
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o que está limitando o trabalho do órgão segundo María José Guembe em entrevista para 

o site Seniales5.  

 

 

4.3 – COMPARAÇÃO E ANÁLISE DE ARTIGOS DO DECRETO 267/2015  

 

Vamos comparar e analisar alguns artigos da Ley de Medios antes e depois do Decreto de 

Necessidade e Urgência 267/2015. Compararemos os artigos da Ley de Medios que 

sofreram modificações a partir do decreto. 

 

Artigo. 25. 

ANTES – “Condições de admissibilidade de Pessoa jurídica. As pessoas jurídicas como 

titulares de licenças de serviços de comunicação audiovisual e como sócias de pessoas 

jurídicas titulares de serviços de comunicação audiovisual deverão reunir no momento de 

sua apresentação ao processo de concessão:  

a) ... 

b) ... 

c) ... 

d) Não ser titular ou acionista que possua dez por cento (10%) ou mais das ações ou 

quotas partes que conformam a vontade social de uma pessoa jurídica titular ou acionista 

de uma pessoa jurídica prestadora por licença, concessão ou permissão de um serviço 

público nacional, provincial ou municipal; 

e) As pessoas jurídicas de qualquer tipo, não poderão emitir ações, bônus, 

debentures, títulos ou qualquer tipo de obrigações negociáveis, nem constituir direito de 

                                                             
5 A entrevista se encontra na integra, no link: https://seniales.blogspot.com.br/2017/01/la-acefalia-en-la-

defensoria-del.html> . Acessado em: 05/01/2017 às 7:55. 

https://seniales.blogspot.com.br/2017/01/la-acefalia-en-la-defensoria-del.html
https://seniales.blogspot.com.br/2017/01/la-acefalia-en-la-defensoria-del.html
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herança sobre suas ações sem autorização da autoridade de aplicação, quando mediante 

os mesmos se concederem a terceiros direitos a participar na formação da vontade social." 

 

Artigo. 13. 

DEPOIS – Art.13. — Substituem-se os incisos ‘d’ e ‘e’ do Artigo 25 da Lei nº 26.522 

pelos seguintes: 

 

‘d) Não ser titular ou acionista que possua DEZ POR CENTO (10%) ou mais das ações 

ou quotas partes que conformam a vontade social de uma pessoa jurídica titular ou 

acionista de uma pessoa jurídica a quem o estado nacional, provincial ou municipal lhe 

tenha outorgado uma licença, concessão ou permissão para a prestação de um serviço 

público. 

e) As pessoas jurídicas não poderão emitir ações, bônus, debentures, títulos ou qualquer 

tipo de obrigações negociáveis, sem autorização do ENACOM, quando destas operações 

ficar comprometido uma porcentagem maior de TRINTA POR CENTO (30%) do capital 

social que concorre à formação da vontade social. ” 

  

COMENTÁRIO: Foi suprimido do texto o trecho que determina a impossibilidade das 

transferências das ações em caso de herança sem autorização. Foi também suprimido o 

trecho que versava sobre direito a participação na vontade social. Foi permitida a emissão 

de qualquer título de obrigação negociável com autorização do ENACOM, desde que o 

percentual não exceda 30% do capital social.  

 

Artigo. 38.  

ANTES – “Concessão para serviços de radiodifusão por assinatura. A Autoridade Federal 

de Serviços de Comunicação Audiovisual concederá a demanda das licenças de instalação 
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e exploração de serviços de comunicação audiovisual por assinatura que utilizem vínculo 

físico ou emissão por satélite. Em todos os casos a outorga da licença não implica a 

concessão de faixa de espectro nem pontos orbitais. ” 

 

DEPOIS – “Art.14. – “Substitui-se o Artigo 38 da Lei nº 26.522 pelo seguinte: 

Concessão para serviços de radiodifusão por assinatura com uso de suporte de satélite. O 

ENACOM concederá a demanda as licenças para instalação e exploração de serviços de 

comunicação audiovisual para assinatura em suporte de satélite. Neste caso a outorga das 

licenças não implica à concessão de pontos orbitais. 

COMENTÀRIO: 

O poder de conceder outorgas e licenças deixa de ser da Autoridade Federal de Serviços 

de Comunicação Audiovisual e passa para a ENACOM. Suprimiu-se os serviços que 

utilizam o vínculo físico. 

 

Artigo. 40. 

ANTES – “Prorrogação. As licenças serão suscetíveis de prorrogação apenas uma vez, 

por um prazo de dez (10) anos, após celebração de audiência pública realizada na 

localidade onde se preste o serviço, de acordo aos princípios gerais do direito público em 

dita matéria. 

O pedido de prorrogação deverá ser iniciado pelo titular da licença, pelo menos com 

dezoito (18) meses de antecipação à data de vencimento. A análise da solicitação estará 

condicionada à apresentação da totalidade da documentação taxativamente indicada pela 

regulamentação. ” 

 

DEPOIS – “Art. 15. — Substitui-se o Artigo 40 da Lei nº 26.522 pelo seguinte: 

Prorrogações. As licenças serão suscetíveis de prorrogações sucessivas. 
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As licenças serão suscetíveis de uma primeira prorrogação, por CINCO (5) anos, que será 

automática e à qual terá direito o licenciado através de mero pedido prévio ao ENACOM. 

Dito pedido deverá ser efetuado, sob pena de caducidade do direito, dentro do período 

compreendido entre DOZE (12) meses e SEIS (6) meses anteriores à data de vencimento 

da licença. ” 

COMENTÁRIO: O período de prorrogação da outorga é alterado de 10 para 5 anos e 

suprimida necessidade de audiência pública para a realização da mesma. Bastando uma 

solicitação prévia ao ENACOM em um período compreendido entre DOZE (12) meses e 

SEIS (6) meses anteriores a data do vencimento  

 

Artigo. 41. 

ANTES – “Transferência das concessões. As autorizações e concessões de serviços de 

comunicação audiovisual são intransferíveis. 

Excepcionalmente, será autorizada a transferência de ações ou cotas das concessões assim 

que tenham transcorrido cinco (5) anos do prazo de concessão e quando tal operação seja 

necessária para a continuidade do serviço, respeitando a manutenção, pelos titulares de 

origem, de mais de cinquenta por cento (50%) do capital subscrito ou por subscrever, e 

que este represente mais de cinquenta por cento (50%) da vontade social. Tal 

transferência estará sujeita à análise prévia da autoridade de execução, que deverá expedir 

parecer fundamentado sobre a autorização ou a rejeição do pedido de transferência, tendo 

em vista o cumprimento dos requisitos solicitados para sua adjudicação e a manutenção 

das condições que a motivaram. 

A realização de transferências sem a correspondente e prévia aprovação será punida com 

o vencimento de pleno direito da concessão adjudicada e será nula, de nulidade absoluta. 

Pessoas de existência jurídica sem fins lucrativos. As licenças concedidas a prestadores 

de gestão privada, sem fins lucrativos, são intransferíveis. ” 

 

DEPOIS – “Art. 16. — Substitui-se o texto do artigo 41 da Lei nº 26.522 pelo seguinte: 
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As licenças de serviços de comunicação audiovisual e as ações e quotas partes de 

sociedades licenciadas apenas são transferíveis àquelas pessoas que cumpram com as 

condições de admissibilidade estabelecidas para sua adjudicação. 

As transferências de licenças e de participações acionárias ou quotas sociais sobre 

sociedades licenciadas, se considerarão efetuadas ad referendum da aprovação do 

ENACOM, e deverão ser comunicadas dentro dos TRINTA (30) dias posteriores a seu 

aperfeiçoamento. Se o ENACOM não tiver rechaçado expressamente a transferência 

dentro dos NOVENTA (90) dias de comunicada, a mesma será considerada aprovada 

tacitamente, e a quem corresponda poderá solicitar o registro em seu nome. Em caso de 

existir observações, o prazo referido se contará a partir do momento que se considere 

cumpridas as mesmas, com os mesmos efeitos. 

A execução do contrato de transferência sem a correspondente aprovação, expressa ou 

tácita, será sancionada como caducidade de pleno direito da licença adjudicada, após 

intimação do ENACOM. 

As licenças concedidas a prestadores de gestão privada sem fins lucrativos são 

intransferíveis. ” 

COMENTÁRIO: Foi suprimido o prazo mínimo de CINCO (5) anos da concessão para 

que se pudesse realizar uma transferência e a obrigatoriedade de manutenção pelo titular 

de 50% do capital subscrito ou por subscrever. 

 A transferência de concessão poderá ocorrer mediante solicitação ao ENACOM, caso 

este não a tenha rechaçado expressamente dentro de um prazo de 90 dias a contar da 

comunicação, esta poderá ser considerada aprovada tacitamente. 

 

Artigo. 45.  

ANTES – “Multiplicidade de concessões. A fim de garantir os princípios da diversidade, 

pluralidade e respeito pelo que é local, ficam estabelecidas limitações à concentração de 

concessões. 
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Nesse sentido, uma pessoa de existência física ou jurídica poderá ser titular ou ter 

participação em sociedades titulares de concessões de serviços de radiodifusão, de acordo 

com os seguintes limites: 

No âmbito nacional: 

a) Uma (1) concessão de serviços de comunicação audiovisual sobre suporte de satélite. 

A titularidade de uma concessão de serviços de comunicação audiovisual via satélite por 

assinatura exclui a possibilidade de titularidade de qualquer outro tipo de concessão de 

serviços de comunicação audiovisual; 

b) Até dez (10) concessões de serviços de comunicação audiovisual mais a titularidade 

do registro de um sinal de conteúdo, quando se trate de serviços de radiodifusão sonora, 

de radiodifusão televisiva aberta e de radiodifusão televisiva por assinatura com uso de 

espectro radioelétrico; 

c) Até vinte e quatro (24) concessões, sem prejuízo das obrigações decorrentes de cada 

concessão outorgada, quando se trate de concessões para a exploração de serviços de 

radiodifusão por assinatura com vínculo físico em diferentes localidades. A autoridade de 

execução determinará os alcances territoriais e de população das concessões. 

A multiplicidade de concessões – em nível nacional e para todos os serviços -, em 

nenhuma hipótese, poderá implicar na possibilidade de se prestar serviços a mais de trinta 

e cinco por cento (35%) do total nacional de habitantes ou de assinantes dos serviços 

referidos neste artigo, conforme o caso. 

No âmbito local: 

a) Até uma (1) concessão de radiodifusão sonora por modulação de amplitude (AM); 

b) Uma (1) concessão de radiodifusão sonora por modulação de frequência (FM) ou até 

duas (2) concessões quando existam mais de oito (8) concessões na área primária do 

serviço; 

c) Até uma (1) concessão de radiodifusão televisiva por assinatura, sempre que o 

solicitante não seja titular de uma concessão de televisão aberta; 
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d) Até uma (1) concessão de radiodifusão televisiva aberta sempre que o solicitante não 

seja titular de uma concessão de televisão por assinatura; 

Em nenhuma hipótese, a soma do total das concessões outorgadas na mesma área primária 

de serviço ou o conjunto delas que se sobreponham de modo majoritário, poderá exceder 

a quantidade de três (3) concessões. 

Sinais: 

A titularidade de registros de sinais deverá se conformar às seguintes regras: 

a) Para os prestadores designados no item 1, subitem “b”, será permitida a titularidade do 

registro de um (1) sinal de serviços audiovisuais; 

b) Os prestadores de serviços de televisão por assinatura não poderão ser titulares de 

registro de sinais, com exceção de sinal de geração própria. 

Quando o titular de um serviço solicite a adjudicação de outra concessão na mesma área 

ou em uma área adjacente com ampla superposição, ela não poderá ser concedida se o 

serviço solicitado utilizar uma única frequência disponível na referida zona. 

(…)” 

Artigo. 45. 

DEPOIS – “Art. 17. - Substitui-se o texto do artigo 45 da Lei nº 26.522 pelo seguinte: 

“Multiplicidade de Licenças. A fim de garantir os princípios de diversidade, pluralidade 

e respeito pelo local, as pessoas humanas ou jurídicas poderão ser titulares ou ter 

participação em sociedades titulares de licenças de serviços de comunicação audiovisual, 

com sujeição aos seguintes limites: 

1. Na esfera nacional: 

a) UMA (1) licença de serviços de comunicação audiovisual sobre suporte de satélite. A 

titularidade de uma licença de serviços de comunicação audiovisual de satélite por 

assinatura exclui a possibilidade de ser titular de qualquer outro tipo de licenças de 

serviços de comunicação audiovisual e serviços TIC regulados pela Lei n° 27.078; 
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b) Até QUINZE (15) licenças de serviços de comunicação audiovisual quando se trate de 

radiodifusão de televisão aberta ou de radiodifusão sonora. 

2. Na esfera local: 

a) UMA (1) licença de radiodifusão sonora por modulação de amplitude (AM); 

b) UMA (1) licença de radiodifusão sonora por modulação de frequência (FM) ou até 

DUAS (2) licenças quando existam mais de OITO (8) licenças na área primária de 

serviço; 

c) UMA (1) licença de radiodifusão televisiva aberta. 

Em nenhum caso a soma total de licenças outorgadas na mesma área primaria de serviço 

ou no conjunto delas que se superponham de modo majoritário poderá exceder a 

quantidade de QUATRO (4) licenças. ” 

COMENTÁRIO: O número de possíveis concessões por titular de TV aberta aumenta de 

10 para 15 em território nacional. Permite a concessão de TV aberta e por assinatura 

concomitantemente. Em nível local aumentam para 4 o número de licenças possíveis. E 

é suprimida a regulação dos sinais. 

 

Artigo. 54. 

ANTES - "Abertura do capital acionário. As ações das sociedades titulares de serviços de 

comunicação audiovisual aberta, poderão ser comercializadas no mercado de valores em 

um total máximo do quinze por cento (15%) do capital social com direito a voto. No caso 

dos serviços de comunicação audiovisual por assinatura essa porcentagem será de até o 

trinta por cento (30%)." 

 

DEPOIS –  “Art.18. – Substitui-se o artigo 54 da Lei nº 26.522 pelo seguinte: 

 Abertura de capital acionário. As ações das sociedades titulares de serviços de 

comunicação audiovisual abertos ou por assinatura, poderão ser comercializadas no 
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mercado de valores em um total máximo do QUARENTA E CINCO POR CENTO (45%) 

do capital social com direito a voto” 

 

COMENTÁRIO: Permite a comercialização na bolsa de valores tanto das sociedades 

titulares de comunicação audiovisual aberta ou comunicação por assinatura a partir de um 

mesmo percentual. Alterando os abertos de 15% para 45% e os por assinatura de 30% 

para 45%. Sendo que nos dois casos com direito a voto. 

Artigo. 63. 

ANTES - Vinculação de emissoras. Será permitida a constituição de redes de rádio e 

televisão exclusivamente entre prestadores de um mesmo tipo e classe de serviço (70) 

com limite temporal, segundo as seguintes pautas: 

a) A emissora aderida (vinculada) a uma ou mais redes não poderá cobrir com essas 

programações mais do que trinta por cento (30%) de suas emissões diárias; 

b) Deverá manter cem por cento (100%) dos direitos de contratação sobre a publicidade 

emitida nela; 

c) Deverá manter a emissão de um serviço de notícias local e próprio em horário nobre. 

Como exceção, poderão ser admitidas redes de maior porcentagem de tempo de 

programação, quando se proponha e se verifique o preenchimento dos formulários para a 

realização dos conteúdos a difundir. Os prestadores de diversos tipos e classes de serviços, 

sempre que não se encontrarem localizados em uma mesma área de prestação, poderão 

reciprocamente acordar as condições de retransmissão de programas determinados, 

sempre que esta retransmissão de programas não supere dez por cento (10%) das emissões 

mensais (71). 

Para a transmissão de acontecimentos de interesse relevante, é permitido sem limitações 

a constituição de redes de rádio e televisão abertas. 

DEPOIS – “Art.19 — Substitui o artigo 63 da Lei nº 26.522 pelo seguinte: 
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Vinculação de emissoras. Se permite a constituição de redes de rádio e televisão com 

limite temporal, segundo as seguintes pautas: 

a) A emissora associada (aderida) a uma ou mais redes não poderá cobrir com essas 

programações mais do TRINTA POR CENTO (30%) de suas emissões mensais quando 

se trate de estações localizadas em cidades com mais de UM MILHÃO E QUINHENTOS 

MIL (1.500.000) habitantes. Quando se encontrarem localizadas em populações de mais 

de SEISCENTOS MIL (600.000) habitantes, não deverão ser cobertas com essas 

programações mais de QUARENTA POR CENTO (40%) de suas emissões mensais e 

não mais de CINQUENTA POR CENTO (50%) de sus emissões mensais em outras 

localizações; 

b) Deverá manter CEM POR CENTO (100%) dos direitos de contratação sobre a 

publicidade emitida nela; 

c) Deverá manter a emissão de um serviço de notícias local e próprio em horário nobre. 

Por exceção à regra, poderão ser admitidas redes com maior porcentagem de tempo de 

programação, quando se proponha e verifique o preenchimento dos formulários para a 

realização dos conteúdos a difundir. 

Os prestadores de diversos tipos e classes de serviços, poderão reciprocamente acordar as 

condições de retransmissão de programas determinados, sempre que esta retransmissão 

de programas não supere DEZ POR CENTO (10%) das emissões mensais. 

Para a transmissão de acontecimentos de interesse relevante, se permite sem limitações a 

constituição de redes de rádio e televisão abertas. ” 

COMENTÁRIO: Suprimiu-se a obrigatoriedade da vinculação se dar somente entre 

prestadores de um mesmo tipo de classe de serviço e incluiu-se contingente populacional. 

Alterou-se o percentual que era de 30% de emissões diárias para mensais. Tornou-se 

possível entre os prestadores de serviço ser feito um acordo em prol da retransmissão de 

programas, independente ou não de se localizarem na mesma área. Permite um domínio 

sobre diversas áreas. 
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Percepções sobre a comparação 

A partir da comparação dos artigos originais da Ley de Medios, com os artigos pós-decreto 

de Macri, percebemos que as modificações feitas afetam diretamente as questões sobre 

concentração e comercialização dos meios de radiodifusão argentinos. Marcadamente se 

vê uma flexibilização das condições para concessão das outorgas, licenças e permissões 

em todos os níveis; nacionais e locais. O número de possíveis concessões por titular de 

TV aberta aumenta de 10 para 15 em território nacional. Permite a concessão de TV aberta 

e por assinatura concomitantemente. Em nível local aumentam para 4 o número de 

licenças possíveis. 

A omissão sobre diversos aspectos, como por exemplo a transferência de ações entre 

familiares em casos de herança, facilita a ocorrência de fraudes e concentração disfarçada 

dos meios de comunicação.  

A prorrogação de concessão teve seu prazo reduzido de 10 para 5 anos, devendo 

simplesmente o prestador de serviço solicitar esta ao ENACOM com antecedência., o que 

pode fazer com que o processo seja menos dificultoso para as empresas, principalmente 

as mais novas, com pouco tempo de serviço prestado. O prazo para abertura de capital foi 

suprimido, dando plena liberdade para os conglomerados midiáticos.  

As alterações facilitam a manutenção dos conglomerados existentes e a criação de outros, 

dificultando a entrada de pequenos para a aquisição de concessões.  

 

5 – A COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AS DEMOCRACIAS BRASILEIRA E 

ARGENTINA 

 

De acordo com o artigo 223 da Constituição Federal, os sistemas privado, público 

e estatal deveriam coexistir de forma a se complementarem, não devendo a comunicação, 

segundo Lopes (2005), ficar a cargo exclusivo da mídia privada visto a incapacidade do 

setor de promover a plena liberdade de expressão. As ações do atual governo também 

arriscam a vida do nosso sistema de comunicação público, já que está ao encargo da EBC 

reger as emissoras federais e ainda liderar uma rede pública com mais de 40 emissoras de 

TV.  
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, 

permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 

público e estatal.  (BRASIL, 1988) 

  

A destruição do caráter público e democrático da empresa também atenta, 

indiretamente, contra a liberdade de expressão. Sancionando a Medida Provisória, o 

governo selará a alteração que, desafiando a constituição, fará mudanças estruturais que 

tiram as características da empresa, acabando com a possível autonomia do cargo de 

diretor presidente. Ao submeter o cargo diretamente à Casa Civil, Temer mostra a sua 

intenção de ter sob controle as ações da empresa, já que, ao que tudo indica, a sanção 

deve ser aprovada neste ano de 2017. Esta MP se encarrega, entre outras coisas, de calar 

possíveis vozes dissonantes.    

 

O desafio da comunicação pública é colocar a perspectiva do conjunto 

da sociedade e do indivíduo-cidadão acima das instâncias governamentais, 

privadas, midiáticas, pessoais e políticas. Pelo compromisso com o interesse 

público e poder de ação, os governos devem ser os principais indutores da 

comunicação pública, assumindo o compromisso de promover políticas 

públicas, desenvolver uma gestão aberta e qualificar canais, meios e recursos 

que permitam a viabilização da comunicação de interesse público e o 

envolvimento de todos os interessados (DUARTE, 2011 p.128). 

 

As mudanças feitas por Macri nas Leis de comunicação se opõem ao princípio da 

pluralidade que antes do decreto, pelo menos, se tentava garantir através da Lei nº 26.522. 

A semelhança entre os atos de Macri e Temer, nos levam a pensar que as intenções 

políticas e econômicas devem estar vinculadas à mesma cartilha neoliberal. Esta cartilha 

que anda sendo readotada na América Latina através de vários golpes contra processos 

democráticos. 

 

As ações do agora presidente Michel Temer frente a EBC inviabilizam uma das formas 

de comunicação prevista na constituição, a comunicação pública, o que poderíamos 

considerar como um meio de restringir a liberdade de expressão e, como disse Fonseca 

(2004), “suprimir” vozes discordantes. Sendo assim, na prática, o governo dá primazia à 

atuação do poder privado e antidemocrático.  
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Hoje, no Brasil, como em grande parte dos países latino-americanos, a maioria 

das empresas de comunicação – rádios, jornais, televisão - está nas mãos da 

iniciativa privada e boa parte dos donos é constituída de políticos. A nenhum dos 

dois grupos interessa o desenvolvimento de um sistema de comunicação que, de 

acordo com a Constituição de 88, deveria contemplar igualmente canais de 

televisão públicos e estatais de modo a equilibrar a oferta de comunicação   

(OTONDO, 2008 p.73). 

 

  A Ley de Medios no formato em que se encontrava no governo de Cristina Kirchner 

incomodou o projeto democrático liberal. O Presidente Macri agora como representante 

destes interesses teve a oportunidade de modificar a Lei nº 26.522, facilitando novamente 

a concentração dos meios nas mãos de poucos e evitando as vozes dissonantes que 

incomodam o projeto neoliberal. 

 

Santos e Avritzer (2002), analisando a concepção hegemônica de democracia liberal que 

se estabeleceu primeiramente nos países centrais a partir de 1980 e depois nas 

semiperiferias e periferias, explicam também as prioridades deste sistema político:  

 

Essa estabilização ocorreu por duas vias: pela prioridade conferida à acumulação 

de capital em relação à redistribuição social e pela limitação da participação 

cidadã, tanto individual, quanto coletiva, com o objetivo de não “sobrecarregar” 

demais o regime democrático com demandas sociais que pudessem colocar em 

perigo a prioridade da acumulação sobre a redistribuição (SANTOS; 

AVRITZER. 2002, p.59). 

  

Estas mudanças na direção política do executivo tanto no Brasil quanto na Argentina 

reforçaram os projetos neoliberais, deixaram livre o caminho para as empresas privadas 

crescerem e procuraram afastar o incomodo de uma sobrecarga democrática.  

“A possibilidade de construir uma nova hegemonia modifica a dinâmica da atuação 

política, porque se admite que outros interesses que não os do Estado e das classes 

dominantes se movimentam na sociedade civil atrás de ressonância e aceitação.” 

(MORAIS, 2011, p.48) 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Entendendo que tanto o Brasil, quanto os países latino-americanos, que tentaram através 

de governos progressistas imprimir medidas sociais-democráticas e populares no último 

decênio, têm sofrido reveses em suas políticas econômicas que se estabelecem através de 

governos neoliberais, o que tem diminuído, consideravelmente, os investimentos nas 

áreas sociais, “enxugamento” da máquina pública e venda de patrimônio. Neste sentido, 

“podemos definir politicamente o neoliberalismo como encolhimento da esfera pública e 

ampliação da esfera privada”. (CHAUI, 2011, p.317) 

 

Entendemos que as medidas contra-hegemônicas devem continuar sendo incentivas assim 

como a conscientização dos cidadãos sobre o importante papel da participação neste 

processo de mudanças.  

 

O desafio da comunicação pública é colocar a perspectiva do conjunto da 

sociedade e do indivíduo-cidadão acima das instâncias governamentais, 

privadas, midiáticas, pessoais e políticas  (DUARTE, 2011, p.128)   

   

A comunicação pública se torna providencial para a difusão de ideias plurais nas 

democracias contemporâneas onde a mídia corporativa não tem de fato compromisso com 

o debate democrático. 
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