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UM TEMA (CADA VEZ MAIS) NECESSÁRIO

O REGIME CONSTITUCIONAL DA RADIODIFUSÃO

Airton Cerqueira-Leite Seelaender
1

Joanir Fernando Rigo
2

Patrícia Soster Bortolotto3

Desde que surgiram, na já distante década de 80, os 
primeiros estudos sobre o direito à informação no Brasil, tem-
se verificado um paradoxo: a previsão de tal direito em nossa 
ordem constitucional merece pouca atenção da doutrina, a 
despeito do seu cotidiano desrespeito pelo Estado e pelo po-

der midiático.4 O próprio regime constitucional da radiodifusão 
segue sendo, entre nós, um tema mal estudado.

Quais seriam as prováveis razões do desinteresse doutri-
nário pela análise de tal regime? Passemos os olhos rapidamente 
por elas, antes de adentrar as teses jurídicas do livro.

1  Doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, pesquisador do CNPQ 
e professor de Direito Público e História do Direito na Universidade de Brasília. 
Membro do IIHD (Argentina) e do IHGB, foi Presidente do IBHD e pesquisador 
visitante da Universidade de Münster e do Instituto Max Planck.
2  Mestrando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB)
3  Mestranda em Direito pela Universidade de Brasília (UnB).
4  A discussão sobre tal direito esboçou-se sobretudo na transição da ditadu-
ra para o regime democrático, à medida que as preocupações com a liberdade infor-
mativa se deslocavam um pouco do campo penal e da liberdade de imprensa (Freitas 
Nobre, R.A. Dotti) para a defesa do cidadão contra o poder descontrolado dos oli-
gopólios nesta última (Seelaender, Comparato). Não por acaso, datam do período, 
na área jurídica, não só os primeiros trabalhos monográficos sobre o direito de ser 
informado (Seelaender, sob orientação de Lewandowski), mas também o interesse da 
doutrina pelo direito à informação em geral- levando alguns destacados jurisconsultos à 
crítica do poder midiático (Comparato, Eros Grau) e à análise direta desses institutos em 
comentários à Constituição (cf. aqui, entre outros, José Afonso da Silva).  
No campo doutrinário, o debate sobre o acesso do cidadão às informações tenderia a 
ganhar mais espaço fora da área da radiodifusão. Contra interpretações esvaziadoras do 
novo instituto do habeas data levantaram-se não só os pioneiros do estudo do direito à 
informação no Brasil, mas também processualistas do porte de Calmon de Passos. Pos-
teriormente, a discussão de leis federais sobre documentos sigilosos, arquivos públicos 
e informação administrativa viria a ganhar tal vulto, que muitos juristas acabariam por 
tratar a informação, apressadamente, como dever exclusivo das repartições estatais.
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A primeira razão seria socioeconômica. Devido à quase 
inércia governamental e ao enfraquecimento dos sindicatos 
de jornalistas, pouco se tem feito para concretizar o regime 
constitucional da radiodifusão. A defesa de sua implementa-

ção ainda é, por isso mesmo, uma causa que não costuma dar 
honorários nem fomentar carreiras.

Dentro desse quadro, o advogado que investe seu tem-

po estudando o assunto pouco ou nada aumenta sua carteira 
de clientes - pelo contrário, só tende a irritar aquelas empre-

sas que, no ramo do direito da comunicação social, seriam jus-

tamente os seus melhores contatos potenciais. Quase mono-

polizando a contratação de defensores e pareceristas, são os 
próprios “alvos da regulação” que acabam, assim, por custear- 
e de certo modo influenciar - o exame técnico desta última.

Há um importante reflexo indireto disso em nossas fa-

culdades de direito5, nas quais - mantidos baixos os vencimen-

tos e o nível de profissionalização da docência - a figura do 
advogado-professor ainda goza de centralidade. Não por acaso, 
aliás, entre os poucos professores que dão atenção à área, desta-

ca-se a presença daqueles que já trabalham (ou parecem dese-

jar trabalhar) para as empresas de comunicação. Identificando-
se em certo grau com os interesses de sua clientela, tais juristas 
podem contar com condições privilegiadas para a exposição, na 
esfera pública, de suas posições sobre a comunicação social.

A segunda razão seria política - no sentido mais estrito 
do termo. A discussão do assunto é abafada, na esfera pública, 
porque isso é conveniente para os projetos de poder de insti-

tuições, partidos e líderes partidários.
Quem, enfrentando interesses sólidos e bem articu-

lados, ousa exigir a implementação do regime constitucional 

5  Em sentido contrário, como lampejos de uma visão acadêmica mais in-
dependente, cf. os trabalhos de Bráulio de Araújo (sob orientação de Eros Grau) e 
Veridiana Alimonti (sob orientação de G. Bercovici).
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da radiodifusão acaba tendo de enfrentar polos de poder com 
grande capacidade de bloqueio e de represália. Dificilmente 
reversível, a destruição televisiva da imagem pública é uma 
ameaça constante, podendo rapidamente levar ao ostracismo 
ou ao inferno da impopularidade. Em todos os setores ideo-

lógicos, de ex-ministros da Ditadura a movimentos sociais de 
extrema-esquerda, já houve quem experimentasse o altíssimo 
custo político da antipatia midiática. 

O embate de alguns partidos com grandes empresas 
de TV também arrefeceu, por outro lado, à medida que estas 
reduziram um pouco - da queda de Collor até 2013 - seu grau 
de interferência aberta e direta nos conflitos políticos. Tam-

bém contribuíram para esvaziar a discussão o desaparecer de 
lideranças menos dadas a “conciliações” e a eleição de suces-

sivos presidentes inclinados a abandonar causas e discursos 
em troca de tréguas com a mídia e “governabilidade”. 

Enquanto conflitos dão-se de modo aberto em outros paí-
ses

6, é raro vermos no Brasil um governante realmente se empenhar 
para submeter o poder midiático à Constituição. As espasmódicas 
investidas contra este último, por mais veementes que soem, são 
reservadas sobretudo para a esfera da retórica política - sendo no 
fundo só aceleradas, prudentemente, quando se volta à oposição e 
há lideranças partidárias sob intenso bombardeio da imprensa. 

6  Independentemente do mérito das reais preocupações políticas que teriam 
motivado o Governo Kirchner, o fato é que o conflito deste com o Grupo Clarín 
gerou na Argentina, pelo menos, um importante debate nacional sobre a democra-
tização da mídia. Desse debate resultou, bem ou mal, uma política legislativa ativa 
- dentro de um quadro constitucional, diga-se de passagem, muito menos favorável 
a isso do que o nosso.
Mais do que as qualidades e defeitos da legislação do país vizinho, interessa-nos 
aqui apenas contrastar a ação argentina com a quase inércia de nosso governo. Este 
- paradoxal e contraditoriamente - ocultou dos cidadãos boa parte do que discutia 
sobre a regulação da liberdade de informação na comunicação social.  Obcecado 
com o que via como sua conveniência política imediata, abafou por fim o próprio debate, 
cujos resultados jurídicos acabaram sendo, naturalmente, insignificantes - mal superando 
o “teatro de aparências” que já havia sido a Lei Federal n.8.389/91.
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Seja qual for o grau de acerto ou desacerto das hipóte-

ses aqui aventadas, o fato é que o trabalho principal do jurista 
deve ser feito, no entanto, em seu próprio campo. O exame de 
mercados profissionais, opções políticas e histórias de parti-

dos cabe a outras ciências, distintas da jurídica. E compete aos 
cidadãos - e não a um meio jurídico paternal - a tarefa de pressio-

nar os partidos de esquerda, centro e direita para que deixem de 
se omitir quanto à implementação da Lei Maior.

É, pois, reunindo textos de juristas sobre assuntos 

jurídicos que esperamos contribuir, de algum modo, para 
o debate nacional sobre a democratização da radiodifusão. 
Debate cada vez mais urgente. Debate que precisa ser, to-

davia, interdisciplinar.7

Brasília, 11 de janeiro de 2018.

7  Agradecemos aqui, também, à Fundação de Apoio à Pesquisa do Dis-
trito Federal (FAPDF), cujo apoio foi importante para viabilizar a publicação da 
presente coletânea.
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LOS CAMBIOS DE LOS 500 DÍAS: 

EL DECRETO 267, ENACOM Y DESPUÉS

Damián Loreti1

1. La afectación de la autonomía de los órganos encargados de la 
aplicación de leyes sobre servicios audiovisuales. El decreto de 
necesidad y urgencia 13/2015 y la duplicación de competencias

El día del inicio del mandato de Mauricio Macri, 10 de di-
ciembre de 2015, el gobierno decidió por decreto de necesidad y 
urgencia una modificación a la ley de ministerios del Poder Ejecutivo 
Nacional y ubicó a la Autoridad de Servicios de Comunicación Au-

diovisual (AFSCA) dentro del organigrama de un nuevo “Ministe-

rio de Comunicaciones”. El decreto 13/2015 y la definición de las 
competencias del nuevo Ministerio de Comunicaciones incidie-

ron en la autarquía de la AFSCA. La ley 26.522 le había asegurado 
a ese órgano administrativo, en tanto autoridad de aplicación, las 
características de “descentralizado y autárquico”2. 

Estos atributos de descentralización y autarquía le per-
miten al órgano administrativo, entre otras cuestiones: a) te-

ner una personalidad jurídica propia, esto es, poder actuar por 
sí mismo, en nombre propio, estando en juicio como actores o 
demandados; b) contar con una asignación legal de recursos; 
c) tener capacidad de administrarse a sí mismo y, por esa mis-

ma razón, contar con competencia específica para resolver to-

dos los problemas que plantee la actuación del ente, sin tener 
que recurrir a la administración central más que en los casos 
expresamente previstos por sus estatutos. 
1  Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. 
2  Ver artículo 10 de la ley 26.522: “Autoridad de aplicación. Créase como 
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, 
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, como autoridad de 
aplicación de la presente ley”.
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El decreto 13/2015 señala, en el art. 23 decies, aparta-

do 4, que el Ministerio de Comunicaciones ejercerá “funciones 
de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejerci-
cio de las actividades de su competencia”, entre las cuales se 
encuentran los servicios audiovisuales. También los apartados 
6, 7 y 8, hacen referencias a competencias del Ministerio de 
Comunicaciones que están reservadas a la AFSCA -de acuerdo 
a la ley 26.5223-, vinculadas, por ejemplo, a “supervisar los or-
ganismos y entes de control de los prestadores de los servicios 
en el área de su competencia” (apartado 6), o la capacidad 
para “la elaboración de normas de regulación de las licencias, 
autorizaciones, permisos o registros de servicios del área de 
su competencia” (apartado 7) o la de “ejercer, en el ámbito de 
su competencia, facultades de contralor respecto de aquellos 
entes u organismos de control de los prestadores de servicios 
en el área de su competencia” (apartado 8). 

En rigor, entonces, lo que habilitó de manera direc-

ta el Ejecutivo por medio del decreto fue la modificación de 
hecho de las competencias que la ley 26.522 reservaba para 
la AFSCA, al señalar que esas competencias son también pro-

pias – ahora - del Ministerio de Comunicaciones. La gama de 
tensiones o discusiones sobre qué órgano tiene competencias 
para el cumplimiento de funciones concretas en materia de 
servicios de comunicación audiovisual o quién debe resolver 
esas tensiones o conflictos provoca en los hechos una modifi-

cación de las características de autarquía que la ley le aseguró 
al órgano de aplicación de la ley de servicios audiovisuales. 

La competencia de un órgano está definida, de acuerdo a la 
ley de procedimientos administrativos, por lo que fija la Constitución 
Nacional y las leyes y por los reglamentos que se dicten en conse-

3  Nos remitimos a las funciones de la AFSCA, reguladas en el artículo 12 
de la ley 26.522.
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cuencia de aquellas4. Es decir, la competencia de un órgano definida 
por ley está por encima de aquellas que fijen decretos o reglamentos 
del Poder Ejecutivo Nacional. Es conveniente advertir que la propia 
ley de procedimientos administrativos establece que el ejercicio de 
la competencia de un órgano es una obligación improrrogable. 
Salvo que existan supuestos de “delegación” o “sustitución” ex-

presamente autorizados, cuestión que el decreto 13/15 no ex-

plícita, así como tampoco podría hacerlo, por la jerarquía de la 
ley frente a un decreto de necesidad y urgencia. Lo que sí existe, 
pareciera, es una duplicación de competencias.

Más allá de lo expuesto, la propia ley de procedimien-

tos administrativos establece que aquellos conflictos de com-

petencia que se den dentro de los órganos que integran la 
administración pública, deberán ser resueltos por el propio 
Poder Ejecutivo, y en caso de que los conflictos ocurran dentro 
del organigrama de un mismo ministerio (recordemos que la 
AFSCA ahora integra el organigrama del Ministerio de Comu-

nicaciones), serán resueltos por el Ministro5. Es decir que es la 
misma autoridad administrativa a la cual el decreto le atribuye 
competencias duplicadas con el AFSCA la que podrá resolver 
los conflictos de competencia que se susciten. 

En todo caso, lo que nos interesa marcar es que el Eje-

cutivo modificó la ubicación de la AFSCA en el organigrama de 
la administración pública nacional y duplicó las competencias 

4  Cfr. Ley 19.549, artículo 3: “La competencia de los órganos administra-
tivos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y 
de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obliga-
ción de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que 
la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será 
procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.”
5  Cfr. Ley 19.549, artículo 4: “El poder ejecutivo resolverá las cuestiones 
de competencia que se susciten entre los Ministros y las que se plantean entre au-
toridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de 
diferentes Ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre au-
toridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos 
Departamentos de Estado”.



12

Direito à informação e radiodifusão

que están atribuidas a ese órgano autárquico por una ley del 
Poder Legislativo, lo cual genera una serie posible de tensio-

nes, discusiones y conflictos que en definitiva serán resueltos 
por el Ministerio recién creado. La consecuencia entonces del 
es la supresión de la autarquía del órgano de aplicación de la 
ley de medios, lo cual pone en riesgo también la independen-

cia y capacidad técnica de la autoridad de aplicación de la ley 
de servicios audiovisuales.  

Por lo tanto, el decreto de necesidad y urgencia 
13/2015 modificó la característica central de autarquía, defi-

nida por ley, de la autoridad encargada del cumplimiento de 
la LSCA, lo que implica una interferencia negativa del Poder 
Ejecutivo Nacional en los marcos regulatorios de protección 
de la libertad de expresión establecidos por ley. Hay más. Días 
después de la promulgación del decreto, el gobierno nacional 
decidió intervenir el organismo. 

2. La intervención de la AFSCA y la remoción de los directores 
por fuera del procedimiento establecido por la ley 26.522

El 23 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional co-

municó el decreto 236/15 por el que decidió la intervención y remo-

ción del directorio de la AFSCA, órgano de aplicación de la LSCA. El 
decreto, en los hechos, intenta brindar una cobertura de aparente 
legalidad a una medida de naturaleza política como es la de despla-

zar a las autoridades con mandato vigente y plazo pendiente por 
no ser funcionales políticamente al nuevo gobierno.

En rigor, se afecta la LSCA que indica de manera precisa 
cómo se organiza la administración de la AFSCA, los mecanis-

mos de designación e integración de su directorio y del Conse-

jo Federal de Comunicación Audiovisual así como los procedi-
mientos de remoción. Veamos.
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La LSCA en su art. 14 establece como ámbito de conduc-

ción y administración de la AFSCA, un directorio conformado por 
siete miembros. El artículo 14 sostiene al respecto: 

Directorio. La conducción y administración 
de la Autoridad Federal de Servicios de Co-

municación Audiovisual será ejercida por un 
directorio integrado por siete (7) miembros 
nombrados por el Poder Ejecutivo nacional. 
El directorio estará conformado por un (1) 
presidente y un (1) director designados por 
el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directo-

res propuestos por la Comisión Bicameral de 
Promoción y Seguimiento de la Comunicación 
Audiovisual, que serán seleccionados por ésta 
a propuesta de los bloques parlamentarios, 
correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer 
minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno 
(1) a la tercer minoría parlamentarias; dos (2) 
directores a propuesta del Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual, debiendo uno de 
ellos ser un académico representante de las 
facultades o carreras de ciencias de la infor-
mación, ciencias de la comunicación o perio-

dismo de universidades nacionales.

A través del artículo 15 se crea el Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual, el cual se integra conforme el artí-

culo 16 de la siguiente manera:
Integración del Consejo Federal de Comunica-

ción Audiovisual. Los integrantes del Consejo 
Federal de Comunicación Audiovisual serán 
designados por el Poder Ejecutivo nacional, a 
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propuesta de los sectores y jurisdicciones en el 
número que a continuación se detallan: a) Un 
(1) representante de cada una de las provin-

cias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Dicha representación se corres-

ponderá con la máxima autoridad política pro-

vincial en la materia; b) Tres (3) representantes 
por las entidades que agrupen a los prestado-

res privados de carácter comercial; c) Tres (3) 
representantes por las entidades que agrupen 
a los prestadores sin fines de lucro; d) Un (1) 
representante de las emisoras de las universi-
dades nacionales; e) Un (1) representante de las 
universidades nacionales que tengan facultades 
o carreras de comunicación; f) Un (1) represen-

tante de los medios públicos de todos los ámbi-
tos y jurisdicciones; g) Tres (3) representantes de 
las entidades sindicales de los trabajadores de los 
medios de comunicación; h) Un (1) representan-

te de las sociedades gestoras de derechos; i) Un 
(1) representante por los Pueblos Originarios re-

conocidos ante el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI). Los representantes designados 
durarán dos (2) años en su función, se desempe-

ñarán en forma honoraria y podrán ser sustitui-
dos o removidos por el Poder Ejecutivo nacional 
a solicitud expresa de la misma entidad que los 
propuso. De entre sus miembros elegirán un (1) 
presidente y un (1) vicepresidente, cargos que 
durarán dos (2) años pudiendo ser reelegidos, 
en caso de que sean designados nuevamente. 
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual 
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se reunirá, como mínimo, cada seis (6) meses o 
extraordinariamente a solicitud, de al menos el 
veinticinco por ciento (25%) de sus miembros. El 
quórum se conformará, tanto en convocatorias 
ordinarias como extraordinarias, con la mayoría 
absoluta del total de sus miembros.

Del mismo modo, en el inciso n) del artículo 15, se in-

cluyen entre las facultades del Consejo: 
Proponer para su nombramiento por parte del 
Poder Ejecutivo nacional, dos (2) directores de 
la Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser 
un académico representante de las facultades 
o carreras de ciencias de la información, cien-

cias de la comunicación o periodismo de uni-

versidades nacionales…

Asimismo, el inciso ñ) determina entre sus misiones 
y funciones: 

Proponer para su nombramiento por parte del 
Poder Ejecutivo nacional, dos (2) directores de 
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, 
debiendo uno de ellos ser un académico repre-

sentante de las facultades o carreras de ciencias 
de la información, ciencias de la comunicación o 
periodismo de universidades nacionales.

El artículo 14 de la LSCA determina claramente que 
el presidente y los directores durarán en sus car-
gos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por 
un período. La conformación del directorio se 
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efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a 
la finalización del mandato del titular del Poder 
Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años 
de diferencia entre el inicio del mandato de los 
directores y del Poder Ejecutivo nacional.

A su vez, el mismo artículo 14 que 
el presidente y los directores sólo podrán ser 
removidos de sus cargos por incumplimiento 
o mal desempeño de sus funciones o por estar 
incurso en las incompatibilidades previstas por 
la ley 25.188. La remoción deberá ser apro-

bada por los dos tercios (2/3) del total de los 
integrantes del Consejo Federal de Comunica-

ción Audiovisual, mediante un procedimiento 
en el que se haya garantizado en forma amplia 
el derecho de defensa, debiendo la resolución 
que se adopta al respecto estar debidamente 
fundada en las causales antes previstas.

La medida de intervención definida en el decreto 
236/15 al designar como interventor de la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual a Agustín Garzón, 
agregó que cesan “en sus funciones los miembros del Directo-

rio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Au-

diovisual” (art. 3 del mencionado decreto). Esto implica, como 
adelantamos, la remoción de un directorio representativo de sie-

te personas, con participación de usuarios y bloques parlamenta-

rios, además de trabajadores y representantes académicos.6

6  El artículo 14 de la ley 26.522 establece que “El directorio estará con-
formado por un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo 
nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción 
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta 
a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la mayoría 
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A la vez, tal como señalaron distintos medios de comu-

nicación el mismo día 23 de diciembre de 2015, en la AFSCA 
se designó como interventor “a un ex legislador porteño, coor-
dinador de Profesionales Pro y cercano al jefe de Gabinete, 
Marcos Peña”7. 

También, la medida anula las funciones del Consejo Fe-

deral de Comunicación -integrado por representantes de los 
gobiernos provinciales, los medios públicos, privados y sin fi-

nes de lucro, las universidades, las gestoras de derechos, los 
trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios 
- que de manera precisa establece la ley 26.522 antes citada.

 
3. La incompatibilidad de los decretos de necesidad y urgen-
cia 13/2015 y del decreto 236/2015 con los estándares del 
sistema interamericano de protección de derechos humanos

Para evaluar el impacto de las medidas reseñadas es necesa-

rio en primer lugar tener en cuenta - tal como lo afirmaron los cuatro 
relatores de libertad de expresión en la Declaración Conjunta so-

bre Diversidad en la Radiodifusión sobre Mecanismos Internacio-

nales para la Promoción de la Libertad de Expresión -, que 
la regulación de los medios de comunicación 

con el propósito de promover la diversidad, 
incluyendo la viabilidad de los medios públi-
cos, es legítima sólo si es implementada por 
un órgano que se encuentre protegido contra 

o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría par-
lamentarias; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación 
Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades 
o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo 
de universidades nacionales”.
7  Ver: Quién es Agustín Garzón, el interventor de la AFSCA que ocupará 
el cargo de Martín Sabatella. Diario La Nación. Buenos Aires, 23 de diciembre de 
2015. Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1856716-quien-es-agustin-gar-
zon-el-interventor-de-la-afsca-que-ocupara-el-lugar-de-martin-sabbatella>.
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la indebida interferencia política y de otra ín-

dole, de conformidad con los estándares inter-
nacionales de derechos humanos8.

En el mismo sentido, el documento “Estándares de Li-
bertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyen-

te” - de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -, 
en su párrafo 51 agregó que 

dada la importancia de las funciones que de-

ben cumplir, es fundamental que los órganos 
encargados de aplicar políticas y fiscalizar el 
cumplimiento de la regulación en materia de 
radiodifusión sean independientes, tanto de la 
influencia del poder político como de los inte-

reses de los grupos económicos
9. 

La existencia de una supervisión de las decisiones ad-

ministrativas del órgano por parte de un Ministerio, como es-

tablece el decreto 13/2015, resulta incompatible con las exi-
gencias del sistema interamericano en este punto. 

En segundo lugar, la medida de intervención también 
es incompatible con los estándares establecidos por la Rela-

toría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA con re-

8  En Ámsterdam, los días 7 y 8 de diciembre de 2007 sesionaron el Relator 
Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión (ONU), el Re-
presentante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad 
de los Medios de Comunicación (OSCE), la Relatora Especial de la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Infor-
mación (CADHP) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), bajo los auspicios de Artículo 19 y la organización Cam-
paña Global para la Libre Expresión (Global Campaign for Free Expression) y asistidos 
por el Instituto para el Derecho de la Información (Institute for Information Law – IViR), 
Universidad de Ámsterdam. Como resultado de esas sesiones, los relatores suscribieron 
la citada Declaración Conjunta. Disponible en: <www.osce.org>.
9  Ver CIDH (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión). Estándares de 
Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente. Año 2010, párrafo 51. 
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lación a los procedimientos de designación y remoción de los 
integrantes de autoridades de aplicación de leyes de servicios 
de comunicación audiovisual. El Informe anual del año 2009 
de la Relatoría Especial, a cargo por entonces de Catalina Bo-

tero Marino, señala que respecto de 

la autoridad de aplicación y fiscalización [de 
leyes de comunicación audiovisual] es conve-

niente prever plazos fijos de duración de los 
mandatos que no coincidan con los plazos de 
duración de los mandatos de quien participa 
en su designación y que se contemplen reno-

vaciones parciales escalonadas de sus miem-

bros. Asimismo, deberían preverse mecanis-

mos de remoción de los integrantes que sean 
transparentes, que sólo procedan ante faltas 
muy graves previamente establecidas en la 
ley, y que aseguren el debido proceso, en es-

pecial, la revisión judicial, para evitar que se 
utilicen de modo arbitrario o como represalia 
ante decisiones adoptadas 10.

La medida de intervención dispuesta no contempla es-

tos estándares fijados para asegurar que la autoridad de apli-
cación y fiscalización en materia de radiodifusión no esté so-

metida a injerencias políticas del gobierno ni del sector priva-

do vinculado a la radiodifusión. En realidad, “las medidas que 
se adopten deben tender a garantizar la independencia y la 
legitimidad de los órganos de aplicación de leyes de servicios 
audiovisuales y evaluarse en función de la necesidad de con-

10  Ver CIDH (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión). BOTE-
RO, Catalina. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 diciembre 2009, párrafo 53, página 408.  Dis-
ponible en:    <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Infor-
me%20Anual%202009%201%20ESP.pdf>.
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solidar “suficientes garantías funcionales, orgánicas y adminis-

trativas” para que estos órganos de aplicación no obedezcan 
“ni a los imperativos de las mayorías políticas eventuales ni a 
los intereses de los grupos económicos”11. 

En tercer lugar, la medida de intervención de la auto-

ridad de aplicación de la LSCA afecta las garantías mínimas 
de debido proceso. En toda medida que involucre el despla-

zamiento de funcionarios públicos, éstos se encuentran nece-

sariamente protegidos por las garantías mínimas del debido 
proceso, previstas en el artículo 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humano (CADH). La Corte IDH, ya en el caso 
Baena c. Panamá, del año 2001, consolidó este estándar. Allí 
dijo que “si bien el artículo 8 de la Convención Americana se 
titula ‘Garantías Judiciales’”, su aplicación no se limita a los 
recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” 
a efectos de que las personas estén en condiciones de defen-

der adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto 
del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación 
u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 
administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso legal. La Corte observa que el elenco de garan-

tías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la 
Convención se aplica a los órdenes mencionados en el nume-

ral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y 
obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter”.  Para la Corte IDH 

esto revela el amplio alcance del debido pro-

ceso; el individuo tiene el derecho al debido 
proceso entendido en los términos del artícu-

lo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en 

11  Ver CIDH, BOTERO,  2009, op. cit., párrafo 52, página 407. 
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todos estos otros órdenes (…) Es un derecho 
humano el obtener todas las garantías que 
permitan alcanzar decisiones justas, no estan-

do la administración excluida de cumplir con 
este deber. Las garantías mínimas deben res-

petarse en el procedimiento administrativo y 
en cualquier otro procedimiento cuya decisión 
pueda afectar los derechos de las personas12.

Si bien la Corte IDH desarrolló este estándar desde una 
perspectiva de protección de los derechos de las personas a 
contar con garantías mínimas en clave procesal, es posible 
considerar la relación que existe entre estas garantías y aque-

llas del tipo institucional para asegurar el funcionamiento de 
los órganos de aplicación de servicios audiovisuales, tal como 
fuera señalado por la Relatoría de libertad de expresión. En 
lo que sigue volveremos sobre los hechos que se sucedieron 
luego del dictado del decreto de intervención del AFSCA, en 
tanto, las decisiones del gobierno nacional agravaron la afecta-

ción de los estándares en materia de protección de la libertad 
de expresión y el derecho a la comunicación. 

 
4. La utilización de las herramientas penales para implemen-
tar la intervención del órgano de aplicación de la LSCA. 

El miércoles 23 de diciembre de 2015, la sede de la 
AFSCA amaneció rodeada de fuerzas de seguridad, sin que hu-

biera orden o causa, dado que el decreto no había sido aún 
publicado en el Boletín Oficial ni hubo notificación alguna de la 
autoridad de aplicación hasta las 10.30 de la mañana. 

12  CORTE IDH. Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 
2001. Serie C No. 72, párrafos 124, 125 y 127.
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Agustín Garzón, el interventor designado por el Minis-

tro de Comunicaciones Oscar Aguad, presentó una denuncia 
penal en contra del titular del directorio de la AFSCA, Martín 
Sabatella, por incumplimiento de los deberes de funcionario 
público. El día 24 de diciembre de 2015, el juez federal Julián 
Ercolini ordenó el desplazamiento de todas las autoridades del 
organismo, a través de una resolución en la que consideró que 
“no posee jurisdicción para realizar una evaluación del conte-

nido jurídico-político del decreto mencionado, ni decidir sobre 
ello”, cuestión que se estaba tratando en un juzgado conten-

cioso administrativo federal. Luego de esta lisa y llana admi-
sión, se arrogó el imperio que no tenía y decidió el desalojo13. 

El juez federal no describió cuál sería el delito investigado, 
exclusiva causa que justificaría la intervención de un magistrado 
con competencia penal. Su única fundamentación para ordenar 
el allanamiento y desalojo del edificio de la AFSCA fue “asegurar 
y preservar” los bienes muebles e inmuebles y la documentación 
del organismo. Tampoco explicó en su resolución por qué esta-

rían en riesgo esos bienes bajo la autoridad de quienes fueron 
designados siguiendo los mecanismos legales vigentes. 

5. La disolución de los órganos de regulación de los servicios 
audiovisuales de la ley 26.522 por medio del decreto de ne-
cesidad y urgencia 267/2015. La creación por decreto de un 
nuevo órgano. La modificación de los mecanismos de desig-
nación, integración y remoción. 

El decreto de necesidad y urgencia 267/2015, promul-
gado el 29 de diciembre de 2015, resolvió, lisa y llanamente, la 

13  Ver resolución del juez federal Ercolini, del día 24 de diciembre de 2015, 
disponible en <http://www.cij.gov.ar/nota-19524-El-juez-Ercolini-dispuso-el--alla-
namiento-de-la-sede-de-AFSCA--intim--a-retirarse-a-quienes-se-encuentren-en-el
-lugar-y-eventualmente-proceder-al-desalojo.html>.
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disolución de los órganos de aplicación de la ley 26.522, como 
la AFSCA y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. 
Creó un nuevo órgano, sin ningún tipo de exigencia al Poder Eje-

cutivo Nacional para la designación, integración y remoción de 
sus integrantes, lo cual significa la eliminación de garantías básicas 
que aseguren la autonomía o independencia de esas autoridades 
en la aplicación de la regulación sobre servicios audiovisuales.

El decreto dispone la creación del nuevo organismo, al 
cual denomina Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 
bajo la órbita del Poder Ejecutivo. De acuerdo con el artículo 
24 del decreto 267, el ENACOM está compuesto por un pre-

sidente y tres directores, todos ellos nombrados por el Poder 
Ejecutivo Nacional, y tres directores propuestos por la Comi-
sión Bicameral de Promoción y Seguimiento de las Comunica-

ción Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la 
digitalización, que serán seleccionados por ésta a propuesta de 
los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría 
o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera 
minoría parlamentarias. Al estar de receso el Congreso Nacional 
al momento de promulgarse el decreto, la propia norma dispone 
que ENACOM puede comenzar a funcionar con cuatro miembros. 
Es decir que la autoridad surgió ignorando el resto de la repre-

sentación. Recién en el mes de septiembre de 2016 se sumaron 
dos directores, propuestos uno por el bloque oficialista en el Con-

greso y el otro por la segunda minoría parlamentaria. El séptimo 
lugar del directorio permanece vacante. Es decir que, un año des-

pués de la creación de ENACOM, sólo un miembro del directorio 
del organismo es de signo político diferente al Ejecutivo.

Además, el artículo 5 del decreto prevé que los directo-

res pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional en 
forma directa y sin expresión de causa, otorgándole así abso-

luta discrecionalidad. Estas disposiciones, insistimos, dan por 
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tierra con cualquier capacidad de autonomía o independencia 
de los integrantes del ENACOM. Nos remitimos a lo ya expues-

to con relación a los estándares del sistema interamericano 
de derechos humanos en materia de libertad de expresión 
sobre cómo debe ser la forma de integración, designación y 
remoción de los integrantes de órganos encargados de aplicar 
políticas y fiscalizar el cumplimiento de la regulación en materia 
de radiodifusión sean independientes, tanto de la influencia del 
poder político como de los intereses de los grupos económicos. 

6. La reducción de los límites para evitar procesos de concen-
tración de medios o consolidación de la posición dominante.

El decreto 267/15 también deroga la limitación a la 
transferencia de licencia para los licenciatarios con fines co-

merciales, mientras que las cooperativas y otros prestadores 
sin fin de lucro fueron excluidos de este cambio. El terreno 
queda liberado para que los actores que ya ostentan posiciones 
dominantes en el mercado puedan aumentar su escala, liberados 
además de las incompatibilidades que imponía la LSCA. 

En esta línea, la pequeña o mediana compañía de cable 
del interior del país que resistió como independiente, poco po-

drá hacer frente a la TV por satélite, o compañía de cable más 
grande, o las telefónicas en un par de años. La estimación de 
cantidad de fuentes de trabajo involucradas es muy alta. De 
acuerdo con los dispuesto por el decreto 267, la habilitación 
de las transferencias va de la mano del reinicio automático de 
licencias desde 2016 y la primera prórroga automática a los 
diez años por cinco más, un mecanismo que vulnera las más 
básicas garantías de pluralismo en el acceso al debate público.

Las renovaciones automáticas fueron declaradas in-

constitucionales por la Corte Suprema de México en el caso 
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“ley Televisa” (Acción de inconstitucionalidad 26/2006). En el 
mismo sentido, la Corte Interamericana en el reciente caso 
“Granier vs. Venezuela” sostuvo que 

el espectro radioeléctrico es un bien público 
cuyo dominio corresponde al Estado y por 
tanto su titularidad no puede ser reclamada 
por los particulares (…) Una vez determinado 
lo anterior, la Corte entra a analizar el alegato 
de los representantes según el cual la no re-

novación de la concesión equivalía a una des-

trucción ilegitima del derecho de propiedad 
que tenían las presuntas víctimas sobre ella, 
en el entendido de ser un bien protegido bajo 
la Convención Americana. Sobre este punto, 
como fue expuesto, este Tribunal ya concluyó 
que no existía un derecho a la renovación o a 
una prórroga automática de la concesión.14

La regla sobre las transferencias, ahora cambiada, alte-

ra también las normas generales del derecho administrativo, 
que establecen que el silencio importa la negativa a lo solicita-

do. En este caso, el silencio del Estado ante la denuncia de ven-

ta representa que se tiene por aprobada a los noventa días. 
Además de los efectos devastadores en materia de 

concentración de la propiedad que entrañan estos cambios, 
su impacto también se traduce en un regreso de las prácticas 
de opacidad respecto a la titularidad de los medios. Las dispo-

siciones UNESCO en esta materia incluyen reglas explícitas so-

bre la necesidad de implementar mecanismos que garanticen 
la transparencia de la titularidad de los medios de comunica-

ción. Esto queda claro en los Indicadores de Desarrollo Mediá-

14  CORTE IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Ve-
nezuela. Sentencia de 22 de junio de 2015.
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tico publicados en 200815. Abundan al respecto los ejemplos 
de legislación comparada en Canadá, Estados Unidos y Euro-

pa. El decreto 267 marcha exactamente en sentido opuesto.
Por otro lado el decreto libera a los cables de las obliga-

ciones que impone la ley 26.522. Ya no hay límites de concen-

tración, no hay obligación de emitir una señal propia, no hay 
obligación de pasar las señales locales de TV, ni de respetar el 
famoso orden de la grilla de señales. Se terminan las disposi-
ciones de “must carry”, que obligaban a los cableros a incluir 
las señales producidas por otros, y se crean así las condiciones 
para que, desde un nodo central, se emita un paquete de se-

ñales propio. Se pone coto a la posibilidad de discutir pluralis-

mo, diversidad, contenidos locales, regionales, informativos, 
de la universidad local, de ficción propia e independiente. 

El escenario no difiere de experiencias ya vividas en 
nuestro país en la primera oleada de concentración del mapa 
mediático. La absorción de uno de los pioneros de la industria 
del cable, Video Cable Comunicación (VCC), por Cablevisión y 
Multicanal a fines de 1997, es un ejemplo claro del impacto 
que este tipo de operaciones generan sobre la oferta de con-

tenidos. Multicanal y Cablevisión (propiedad por entonces de 
CEI – TISA) adquirieron por partes iguales VCC y en julio del 
año siguiente se dividieron los 670.000 abonados que tenía 
esa empresa repartidos en grandes centros urbanos. Con la 
desaparición de VCC dejaron de emitirse también todas las 
señales y contenidos que la empresa producía: canales y pro-

gramas de noticias, deportes, infantiles y de entretenimientos 
que fueron reemplazados por las grillas de Multicanal y Cable-

visión, con sus señales propias ya existentes. 

15  UNESCO (Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunica-
ción). Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para Evaluar el Desarrollo de 
los Medios de Comunicación Social. 26/28 de marzo 2008. Disponible en: <http://
unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102S.pdf>.
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El reconocimiento de la particular importancia que la 
diversidad de los medios de comunicación tiene para la demo-

cracia, para prevenir la concentración indebida de medios de 
comunicación o la propiedad cruzada de éstos, sea horizontal 
o vertical, exige que los Estados adopten medidas, especiales, 
incluyendo leyes anti-monopólicas. En ese sentido, el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU, expresó en su observación 
general Nº 34, en 2011, que 

los Estados partes deberían adoptar medidas 
adecuadas, en forma compatible con el Pacto, 
para impedir un excesivo predominio o con-

centración de los medios de comunicación por 
grupos mediáticos bajo control privado, en si-
tuaciones monopolísticas que pueden menos-

cabar la diversidad de fuentes y opiniones.16

 Tales medidas deben implicar el cumplimiento de es-

trictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los 
medios de comunicación a todos los niveles. Además deben 
involucrar un monitoreo activo, tomar en cuenta la concentra-

ción de la propiedad. Las facultades ampliadas respecto de las 
personas físicas o jurídicas propietarios de un medio de comu-

nicación audiovisual, favorecen el riesgo de avanzar hacia una 
mayor concentración de estos medios en manos de actores de 
mayor volumen económico.

La reducción de límites previstos en el decreto torna 
ilusoria la posibilidad de prevenir la concentración mono-

pólica. En este articulado claramente el decreto remueve 
las restricciones existentes en la ley 26.522 y de este modo 
favorece la posibilidad de la instauración de monopolios en 
el ámbito de la comunicación. 

16  Ver ONU (Comité de Derechos Humanos). Observación general Nº 34: 
Artículo 19 - Libertad de opinión y libertad de expresión. Ginebra, 2011, párrafo 40. 
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Nuevamente, las disposiciones impuestas por el de-

creto 267 resultan contrarias a los estándares internacionales 
en materia de libertad de expresión. La “Declaración para la 
Promoción de la Diversidad en los Medios de Comunicación”, 
aprobada por los Relatores de Libertad de Expresión de los 
diferentes sistemas regionales de protección derechos huma-

nos, exhortan a los Estados a tomar medidas para asegurar la 
diversidad de contenidos, garantizando la libertad de expre-

sión y poniendo un límite a la concentración de la propiedad 
de medios. Al respecto, la Declaración es unívoca: 

El Estado debe asegurar medidas para la existen-

cia de una diversidad de medios. Los distintos 
tipos de medios de comunicación –comerciales, 
de servicio público y comunitarios– deben ser 
capaces de operar en, y tener acceso equitativo 
a todas las plataformas de transmisión disponi-
bles. Las medidas específicas para promover la 
diversidad pueden incluir el reservar frecuencias 
adecuadas para diferentes tipos de medios, con-

tar con must-carry rules (sobre el deber de trans-

misión), requerir que tanto las tecnologías de 
distribución como las de recepción sean comple-

mentarias y/o inter operable, inclusive a través 
de las fronteras nacionales, y proveer acceso no 
discriminatorio a servicios de ayuda, tales como 
guías de programación electrónica.17

 

17  LIGABO, Ambeyi (Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad 
de Opinión y de Expresión); HARASZTI, Miklos (Representante de la Organiza-
ción por la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre Libertad de los 
Medios de Comunicación); Ignacio ÁLVAREZ (Relator Especial de la OEA sobre 
Libertad de Expresión); TLAKULA, Faith Pansy (Relatora Especial de la Comisión 
Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (CADHP) sobre Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información). Declaración para la Promoción de la Diver-
sidad en los Medios de Comunicación. 12 de diciembre de 2007.
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De allí que los estándares internacionales en materia 
de protección de derechos humanos, y en particular, de pro-

tección de la libertad de expresión, no sólo se refieren a la 
existencia de monopolios, también recurren al concepto de 
“concentración indebida” con el fin de proteger la diversidad. 
Es decir, una mirada más rigurosa. Ya en el año 2004 la Relato-

ría Especial dedicó al tema un capítulo específico de su Infor-
me Anual, donde indica como una de sus hipótesis: 

Desde hace algunos años se viene señalando 
que la concentración en la propiedad de los 
medios de comunicación masiva es una de 
las mayores amenazas para el pluralismo y la 
diversidad en la información. Aunque a veces 
difícilmente percibida por su carácter sutil, la 
libertad de expresión tiene un cercano vínculo 
con la problemática de la concentración. Este 
vínculo se traduce en lo que conocemos como 
‘pluralidad’ o ‘diversidad’ en la información.18

  

7.  Desviación de poder

Diferentes hechos pueden guiar las intenciones que 
existen detrás de estas decisiones del Poder Ejecutivo Nacio-

nal, expresadas en los decretos ya mencionados. En primer lu-

gar, el ministro de comunicaciones Oscar Aguad, designado en 
el cargo por el Poder Ejecutivo Nacional, sostuvo en diferentes 
declaraciones públicas lo siguiente: “Los medios van a com-

petir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los 
más pequeños”19. También afirmó que “una ley del Congreso 

18  Ver: CIDH (Relatoría para la Libertad de Expresión). Informe Anual 
2004. Capítulo V. En este mismo sentido: ONU, op. cit., párrafo 40.
19  Ver: Oscar Aguad: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir 
durante nuestro Gobierno”. Diario La Nación, Buenos Aires, 12 de diciembre de 
2015. Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1853681-oscar-aguad-la-regu-
lacion-de-la-ley-de-medios-no-va-a-subsistir-durante-nuestro-gobierno>.
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no puede limitar la capacidad del presidente”20. Respecto de 
la situación del director de AFSCA, argumentó que “Sabbatella 
está en rebeldía por no haber renunciado cuando asumió el 
presidente Mauricio Macri” y “esta rebelión justifica [el decre-

to] porque si no estamos frente a un caos”21.
En las consideraciones de los tres decretos también 

aparecen menciones sobre los objetivos que se persiguen en 
la regulación establecida vía decretos. El decreto de necesidad 
y urgencia 13/15 señala que la creación del Ministerio de Co-

municaciones en el que funcionarán los organismos descen-

tralizados Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Au-

diovisual y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, ambos en la órbita de la Presidencia de 
la Nación, es en atención 

a la creciente complejidad, volumen y diversi-
dad de las tareas relativas al desarrollo de las co-

municaciones y su regulación, y la necesidad de 
contar con una instancia organizativa que pueda 
dar respuesta efectiva a los desafíos presentes 
y futuros en la materia, previendo una mayor 
coordinación entre las áreas intervinientes.

En el caso del decreto de necesidad y urgencia 267/2015 
no hay una sola línea que justifique un estado de necesidad y 
urgencia para su dictado. Tan sólo se mencionan meras conje-

turas que pretenden activar una reforma normativa que afecta 

20  Ver: Oscar Aguad: “La regulación de la ley de Medios no va a subsistir en 
nuestro Gobierno”. Diario Infobae, Buenos Aires, 12 de diciembre de 2015. Dispo-
nible en: <http://www.infobae.com/2015/12/12/1776087-oscar-aguad-la-regulacion
-la-ley-medios-no-va-subsistir-nuestro-gobierno>.
21  Ver: El Gobierno intervino por 180 días la Afsca y la Aftic y removió a 
Sabbatella: “La ley de Medios por ahora no se toca”. Diario La Nación, Bue-
nos Aires, 23 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.lanacion.com.
ar/1856690-expectativa-ante-un-anuncio-en-casa-rosada-sobre-la-ley-de-medios>.
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estándares internacionales en materia de libertad de expre-

sión. Los alegados incumplimientos respecto de la adecuación 
tecnológica, no abandonan ese terreno de las conjeturas, por-
que no está probado ni hubo ningún proceso previo de eva-

luación sobre las necesidades de los actores que intervienen 
en los servicios audiovisuales. El decreto 267/15 ni siquiera 
permite esperar la conclusión de los informes o actividades 
que se le había encomendado a la intervención mediante el 
decreto 236/15, a los cuales nos referimos anteriormente. 

Más importante aún es que existe también una limitación 
del Poder Ejecutivo para el dictado de medidas como las dispues-

tas a través de los decretos 13/15, 236/15 y 267/15. Esa limitación 
se encuentra vinculada con el principio de legalidad previsto en el 
artículo 9 de la CADH. La Constitución de la República Argentina 
reservó al poder legislativo la atribución de regular los espacios 
audiovisuales, y la ley 26.522 ha sido una explicitación de esa atri-
bución. El Poder Ejecutivo Nacional no tenía ni tiene competen-

cias para modificar la estructura de los órganos de aplicación allí 
establecidos, cambiar sus notas o características de órgano autár-
quico o incidir en los sistemas de tomas de decisiones vinculados 
con los asuntos regulados por la ley. La probabilidad de violación 
del principio de legalidad y de no regresividad obra en el resumen 
del período de sesiones de la CIDH de abril 201622, tal como se 
detalla en otro artículo de este mismo Informe.

Los decretos demuestran, entonces, que existen dife-

rencias notorias entre los enfoques que el Estado debe tener 
sobre la gestión de los servicios audiovisuales. Y esto queda 

22  La delegación del Estado Argentino manifestó que las medidas adoptadas 
por el Poder Ejecutivo Nacional revestían un carácter provisional y que se encontra-
ba en proceso de elaboración un nuevo proyecto de ley vinculado a la convergencia. 
Sobre estos tópicos la Comisión se expidió en el Comunicado N°49/16 ofrecido a 
finales del período de sesiones y señaló que: “La CIDH toma nota de la transitorie-
dad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de 
derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso”.
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evidenciado al analizar la modificación de los límites para la 
concentración de medios que surge del decreto 267/15. 

La Corte IDH ha señalado respecto al concepto de “des-

viación de poder” que es “el ejercicio de potestades adminis-

trativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento 
jurídico”. Así, García de Enterría y Fernández expresan que 

lo que está en juego, por tanto, es la legalidad 
administrativa y no la moralidad del funcio-

nario o de la propia administración. Por eso, 
precisamente, es por lo que la desviación de 
poder no se reduce a los supuestos en que el 
fin realmente perseguido es un fin privado del 
agente, sino que se extiende todos los casos 
en que, abstracción hecha de la conducta del 
agente, es posible constatar la existencia de 
una divergencia entre los fines realmente per-
seguidos y los que, según la norma aplicable, 
deberían orientar la decisión administrativa.23

 

Y lo expuesto no puede dejar de tomar sentido con el 
marco que permitió que la ENACOM vaciara de contenido la 
legislación vigente (ya que no puede derogarla), por vía de al-
gunas resoluciones “reglamentarias”.

Así, las Resoluciones 1397 y 2484 provocan algunas 
consecuencias entre las cuales se encuentran las siguientes:

- se establecen reglas selectivas de must carry 

solo para reparar la situación de las señales de 
gobierno y comerciales. Así, las señales uni-
versitarias y las pertenecientes a los pueblos 
originarios, quedan excluidas

23  CORTE IDH. Caso Camba Campos y otros c. Ecuador. Sentencia de 28 
de agosto de 2013. Voto parcialmente disidente del juez Eduard Ferrer Mac Gregor 
Poisot, párrafo 120. 



33

Direito à informação e radiodifusão

- omite la obligación de ordenar la grilla según 
el género de las señales, con preferencia de los 
canales  locales, regionales y nacionales, así 
como la obligación de incluir señales de produc-

ción propia y la de incluir un mínimo de canales 
del Mercosur y de países  latinoamericanos.

- no establece ninguna previsión para conteni-
dos propios, nacionales o independientes 

- sostiene como premisa de regulación la “neu-

tralidad de red” para la definición de normas 
de la TV por suscripción. La sola exigencia de 
armado de ofertas de programación, tal como 
hace el artículo 12 del reglamento que aquí 
criticamos es absolutamente contradictoria 
con ese principio que aplica a Internet24

- deroga la obligatoriedad de la inserción de un 
sobreimpreso a difundir una vez por día con 
relación a la identificación de los titulares de 
servicios de comunicación audiovisual, que 
era una derivación del artículo 72 inciso g) de 
la Ley 26.522, disposición inspirada en las re-

glas de la Comisión Federal de Comunicacio-

nes (Federal Communications Commission, 
FCC) y que se encuentra plenamente vigente25

24  La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Com-
mission FCC) en el marco de las reglas para la protección y promoción de Internet Abier-
to, en el año 2015,  sostuvo que “los proveedores de banda ancha, sin embargo, no 
presentan esa intención de transmitir un mensaje en su prestación de servicios de banda 
ancha de acceso a Internet, no se involucran a sí mismos en expresiones propias, sino que 
sirven como una conducto para la expresión de los demás (…) los proveedores de banda 
ancha ejercen poco control sobre el contenido al que los usuarios acceden”.
25  ARTICULO 72. — Obligaciones. Los titulares de licencias y autorizaciones de 
servicios de comunicación audiovisual deberán observar, además de las obligacio-
nes instituidas, las siguientes:
[…] g) Poner a disposición del público al menos una vez por día de emisión a través 
de dispositivos de sobreimpresión en los medios audiovisuales, la identificación y el 
domicilio del titular de la licencia o autorización. En tal sentido, el derogado articulo 
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- elimina la obligación de identificar el origen de 
la publicidad en violación a lo dispuesto por el 
artículo 81 inciso 1° de la Ley 26.522. 

- deroga la regla que estableció los plazos de en-

trada en vigor para la identificación de la fecha 
de inicio del cálculo de la inserción de cuota 
de producción nacional exigida como reglamen-

tación del artículo 65 de la Ley 26.522 y por otro 
lado, en su artículo 326, establecía disposiciones 
en resguardo de la programación infantil.  

La exclusión de las señales emitidas por la universi-
dad tiene efectos concretos en el acceso a dichos servicios. 
Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba el cableoperador domi-
nante del mercado argentino (Cablevisión) se niega a incluir 
la señal de noticias de la Universidad de Córdoba en su oferta 
de canales, aduciendo que la Resolución 1394 no lo obliga ex-

presamente, como sí lo hacía la LSCA. Lo propio ocurre en la 
provincia de Santa Fe, donde el cableoperador Cablevisión se 
niega a incluir en su grilla el canal público provincial 5RTV.

Por último, el Reglamento omite la obligación de or-
denar la grilla según el género, la preferencia de los canales 
locales, regionales y nacionales, así como la obligación de in-

cluir señales de producción propia y la de incluir un mínimo de 
canales del Mercosur y de países latinoamericanos.

7 de la Resolución 0173-ASFCA/2010 establecía la obligación de los licenciatarios 
y autorizados de servicios de televisión y servicios por suscripción en su canal de 
generación propia, de, al menos una vez por día entre las 20 a 22 horas y por el 
término de por lo menos 30 segundos, poner a disposición del público, a través de 
dispositivos de sobreimpresión la identificación del titular de la licencia o autoriza-
ción, su integración societaria - en el supuesto de tratarse de personas jurídicas - y su 
domicilio de estudios y oficinas administrativas.  
26  En tal sentido, el articulo derogado disponía que las tres horas mínimas destinadas 
a la programación infantil, incluyendo el mínimo de producción nacional que establece el 
artículo 68 del Anexo I del Decreto 1225/10 para los servicios de televisión abierta, deberían 
ser distribuidas en dos medias jornadas diarias de trasmisión. Asimismo, establecía que su 
incumplimiento daría lugar a las penalidades previstas en el régimen de sanciones.
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En simultáneo, la resolución 2484/2016 del 15 de 
mayo de 2016 derogó diversas normas reglamentarias, que 
provocaron la pérdida de efecto de resoluciones que habían 
sido dictadas por la AFSCA, tendientes a dar cumplimiento a la 
LSCA. Entre la normativa derogada se encuentra la Resolución 
N° 0173/10 de la AFSCA, destinada a la difusión de la identifi-

cación a los titulares de servicios de comunicación audiovisual 
y la obligación de identificar las obras de publicidad de produc-

ción nacional. También se derogó la Resolución Nº 0474/10 de 
la AFSCA que regulaba las cuotas de programación infantil, en 
cumplimiento del artículo 65 de la LSCA. De esta forma los cana-

les puedan acumular todas las horas infantiles en un mismo mo-

mento del día, dejando sin acceso a programación infantil a gran 
cantidad de niños, niñas y adolescentes. La situación ha llegado 
al absurdo de que un canal de aire de la ciudad de Buenos Aires 
emite un único programa infantil a las 4.50 de la mañana.

Ya en 2017, mediante la Resolución 1645/17 (y su 
certificatoria 2061/17) en marzo del presente año ENACOM 
definió una serie de señales consideradas “de noticias” que los 
cableoperadores deben incluir de forma obligatoria en sus grillas 
de programación. Sin justificaciones claras ni criterios razonables 
de relevancia ni de qué significa que una señal sea “de noticias”, 
estas resoluciones incluyeron unas y excluyeron otras señales, de 
alcance “nacional” o provincial. Con una marcada inclinación a 
favorecer las señales producidas en la Ciudad de Buenos Aires, se 
estableció la obligación de distribuirlas a nivel nacional, mientras 
que se excluyó a diversas señales provinciales que no tendrán que 
ser distribuidas obligatoriamente en sus respectivas áreas geo-

gráficas. Asimismo, apenas una sola señal sin fines de lucro fue 
incluida, aun cuando la LSCA les reserva el 33% del espectro.

A estas decisiones se sumó la resolución 6396/2016 del 
14 de julio de 2016 modificó la distribución del espectro para 
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acomodar servicios de telefonía móvil 4G y así descongestio-

nar las comunicaciones 2G y 3G. Como se expuso, el reordena-

miento sustancial del espectro radioeléctrico en la Argentina 
de forma inconsulta y sin la realización de concursos por parte 
del Poder Ejecutivo compromete el uso de un bien de dominio 
público y afecta a la vez derechos adquiridos de modo perma-

nente. Esto dista mucho de ser una “gestión transitoria”.
Esta situación supone la afectación del estándar sobre 

la necesaria transparencia de la titularidad de los medios, se-

ñalado en el Informe 2009 de la Relatoría Especial27 y las Re-

comendaciones de la UNESCO en 2008 en el documento sobre 
Indicadores de Pluralismo28. Sin mayores fundamentos invoca-

dos que un supuesto exceso de reglamentarismo y formalismo 
que atentarían contra el dinamismo requerido y “a fin de evi-
tar la contaminación audiovisual”29 se vaciaron reglas de apli-
cación de la Ley 26.522. Como es evidente, los efectos de esta 
actuación por parte de la autoridad de aplicación ENACOM, en 
virtud de su potestad reglamentaria, distan de ser transitorios 
como pretendió justificar el Poder Ejecutivo Nacional.

Mientras tanto, el Gobierno ha recibido por vía de una Co-

misión durante largos meses las propuestas para la redacción de la 
nueva ley, con reuniones a puertas cerradas de las cuales luego se 
divulgan versiones taquigráficas, donde los interesados tienen quin-

27  CIDH, BOTERO,  2009, op. cit.
28  UNESCO, op. cit.. 
29  La Resolución 2484/16 cuestionada en sus considerandos invoca lo si-
guiente: “...Que siendo el sector de las comunicaciones audiovisuales y de las tele-
comunicaciones, uno de los de mayor dinamismo e innovación, su sujeción a regí-
menes legales como los vigentes caracterizados por su excesivo reglamentarismo 
conspira el logro de los objetivos antes señalados” (considerando 4°), “Que en con-
secuencia y hasta tanto se plasme la aprobación del nuevo régimen legal unificado, 
resulta oportuno que se dejen sin efecto algunas reglamentaciones de la Ley N° 
26.522, aplicables a los servicios de comunicación audiovisual que, por su excesiva 
rigurosidad formal, resultan obstaculizantes del dinamismo del propio sector” (con-
siderando 5°) y “Que con el objeto de proteger al público usuario y a fin de evitar la 
contaminación audiovisual...” (Considerando 8°).
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ce minutos para exponer, algunos miembros de la Comisión nunca 
asisten y la participación ciudadana se completa con un formulario 
limitado a trescientos caracteres en una página web. En paralelo, so-

bre el fin de año se anunciaba un nuevo decreto destinado a fijar 
condiciones de la convergencia que se promulgó en los primeros 
días de 2017 y al cual nos referiremos en el próximo apartado.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, adelantó 
que “a fin de año se termina de redactar y se envía al Con-

greso” una ley de convergencia en telecomunicaciones, que 
permitirá a las empresas que actualmente brindan servicio de 
telefonía ofrecer televisión por cable, y viceversa, pero advir-
tió que hasta tanto se sancione en el Parlamento se firmará un 
decreto para fijar el marco regulatorio para el sector30.

8. El decreto 1340

El decreto 1340/2016, publicado en el Boletín Oficial 
el 2 de enero de 2017, llegó para confirmar el diagnóstico ge-

neral de las políticas de comunicación en 2016. Una vez más, 
mediante una regla supuestamente técnica se intenta dirimir 
la discusión entre los principales operadores de las industrias sin 
pensar en absoluto en los derechos de los públicos, audiencias y 
usuarios. En efecto, toda la redacción prioriza la consolidación de 
los actores existentes en el sector, sin atención de la lesión poten-

cial para la diversidad y el pluralismo que surgen de una posible 
suspensión de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Desde una mirada que se proclama convergente se 
suponen perimidos los servicios audiovisuales, poniendo en 
riesgo el derecho a la comunicación de amplios sectores de la 

30  Ver: Oscar Aguad anunció un cambio clave sobre la convergencia en las 
telecomunicaciones. Diario Infobae, Buenos Aires, 14 de enero de 2018. Disponi-
ble en: <http://www.infobae.com/politica/2016/09/12/a-traves-de-un-decreto-el-go-
bierno-apura-la-convergencia-en-las-telecomunicaciones/>.
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población. A la vez, se intenta compensar a los grandes juga-

dores de ambos mercados (telecomunicaciones y audiovisual) 
desoyendo las disposiciones de la regulación vigente (26.522 
art. 92) que subraya que “en el caso de presencia de posiciones 
dominantes en el mercado de servicios existentes, la autori-
dad de aplicación deberá dar preferencia, en la explotación de 
nuevos servicios y mercados, a nuevos participantes en dichas 
actividades”. Algo concomitante con la previsión del art. 42 de 
la CN cuando supone la obligación de protección de las auto-

ridades “a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios natu-

rales y legales”. Las concesiones a las empresas dispuestas por 
el decreto 1340 en ningún momento prevén el mejoramiento, 
protección o promoción de los usuarios o audiencias.     

El decreto establece una protección de quince años para 
las nuevas redes instaladas por las empresas de telefonía (Claro, 
Telefónica y Telecom) y se deja sin efecto la opción de la prórroga 
de la fecha de ingreso a la actividad del cable para ellas del año 
adicional hasta el 1/1/19, facultad que tenía la autoridad de apli-
cación pero queda resuelta por decreto. Esto para los tres merca-

dos más importantes y en progresión para otras ciudades.
Como contrapartida, establece un reordenamiento de 

espectro que permitirá que Nextel (propiedad del Grupo Cla-

rín) ingrese al mercado de telefonía celular en LTE sin haber 
participado de la licitación respectiva.

En rigor, todos crecen un poco y pierden capacidad de 
veto sobre el crecimiento del negocio del competidor. Pero cu-

riosamente no hay mejora en las condiciones de competencia. 
A todos los dejan cruzar de una actividad a la otra pero segui-
rán siendo mundos separados.

Además, como fuera dicho, se corrige la prohibición a 
DirectTV para dar servicios de internet, cosa que podía antes 
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del decreto 267.  No sabemos qué razones indujeron a la pro-

hibición aunque quedaba claro a quien beneficiaba. No obs-

tante, bien se podría haber corregido de modo soberano.31

La dinámica se reitera: hechos consumados a partir de 
reglas transitorias que constituyen derechos y fijan situaciones 
jurídicas de difícil reversión. Así pasó una vez más con la pro-

mulgación del decreto 1340/2016, supuestamente reglamen-

tario de la nueva normativa transitoria, pero que la modifica 
en gran medida y vuelve a transformar en ilusoria la discusión 
de una ley respetuosa de los estándares de libertad de expresión, 
porque todo parece indicar que continuará el modelo de genera-

ción de reglas basadas solo en los negocios y no en los derechos.
En este contexto, el 5 de enero de 2017 –apenas tres 

días después de la publicación del Decreto 1340- se conoció 
la Resolución ENACOM 10090 por la cual el Ente Nacional de 
Comunicaciones reorganizó la distribución de los canales digi-
tales de la Televisión Digital Abierta correspondientes al Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Los canales sin fines de lucro 
y comunitarios Barricada TV, Urbana TV y Pares TV que habían 
ganaron el concurso público para operar en la Televisión Digital 
Terrestre a fines de 2015 pero no habían podido comenzar a 
emitir porque el espectro que les correspondía era ocupado irre-

gularmente por uno de los medios comerciales más poderosos 
del mercada lograron así la asignación de una nueva frecuencia. 

Pero además, la Resolución contiene una disposición 
crucial en su artículo 3°, por el cual el dividendo digital de la 
banda VHF que debía pasar a manos del Estado luego de que 
los canales analógicos de del Área Metropolitana de Buenos 
Aires completaran migración a UHF queda en poder de los 
mismos licenciatarios para “satisfacer y desarrollar requeri-

31  Ver: Jeffery McElfresh: “Si hay reglas claras, invertiremos en el país”. Diario 
La Nación, Buenos Aires, 24 de septiembre de 2016. Disponible en: <http://www.lana-
cion.com.ar/1940910-jeffery-mcelfresh-si-hay-reglas-claras-invertiremos-en-el-pais>.
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mientos de nuevas tecnologías de radiodifusión” 32. De esta 
manera Canal 13, Canal 11, Canal 9 y Canal 2 no migrarían de 
una porción del espectro a otra sino que se quedarán con las 
dos porciones, es decir, dos canales de 6Mhz cada uno33.

Esta norma surgida del artículo 3 viola ostensiblemen-

te la legalidad vigente en tanto la previsión para la utilización 
del dividendo digital depende de la realización de audiencias 
públicas y debe tener por objeto el mejor aprovechamiento 
del recurso (art. 93 ley 2652234). A la vez, se produce una fla-

grante violación del artículo 92 de la ley 2652235
 en la medida 

32  KRAKOWIAK, Fernando. Un regalo para los radiodifusores. Página/12, 
Buenos Aires, 6 de enero de 2017. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/
12714-un-regalo-para-los-radiodifusores>. 
33  ARTÍCULO 3°.- Establécese que el dividendo digital que verifique la 
banda de VHF, una vez concluido el proceso de transición a que refiere el Artículo 
4º del Decreto Nº 1.148/09, será destinado a satisfacer y desarrollar requerimientos 
de nuevas tecnologías de radiodifusión por parte de los actuales titulares de televi-
sión abierta analógica del AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, a cuyo 
efecto contarán, cada uno de ellos, con un canal radioeléctrico en dicha banda.
34  ARTICULO 93. — Transición a los servicios digitales (…) A fin de garantizar la 
participación ciudadana, la universalización del acceso a nuevas tecnologías y la satisfacción 
de los objetivos previstos en la presente ley, previo a cualquier toma de decisión se de-
berán cumplir con la sustanciación de un procedimiento de elaboración participativa de 
normas y otro de audiencias públicas, de acuerdo a las normas y principios pertinentes.
Una vez finalizado el proceso de transición a los servicios digitales en las condi-
ciones que se establezcan luego de cumplimentadas las obligaciones fijadas en el 
párrafo anterior, las bandas de frecuencias originalmente asignadas a licenciatarios 
y autorizados para servicios analógicos, quedarán disponibles para ser asignadas por 
el Poder Ejecutivo nacional para el cumplimiento de los objetivos fijados en el inciso 
e) del artículo 3º de la presente ley.
A tal efecto las futuras normas reglamentarias y técnicas de servicio deberán tender 
al ordenamiento del espectro radioeléctrico en concordancia con las pautas que fijen 
las instancias internacionales para el aprovechamiento del dividendo digital tras la 
finalización de los procesos de migración hacia los nuevos servicios.
35  ARTICULO 92. — Nuevas tecnologías y servicios. La incorporación de 
nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativos a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley, será determinada por el Poder Ejecutivo nacional de 
acuerdo a las siguientes pautas:
(…) b) La determinación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico y de nor-
mas técnicas que aseguren la capacidad suficiente para la ubicación o reubicación 
del total de los radiodifusores instalados, procurando que la introducción tecnológi-
ca favorezca la pluralidad y el ingreso de nuevos operadores. Para lo cual concederá 
licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias;
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en que la incorporación de nuevas tecnologías está prevista 
solo para los grandes operadores en vez de privilegiar la posi-
bilidad de entrantes y explotación de nuevos servicios. A esto 
debe agregarse que tal eventualidad solo está prevista para el 
AMBA, lo cual – si hipotéticamente fuera legal – genera otra 
violación de la ley y distorsión en los mercados.

Este tipo de medidas que coronan el escenario de 
normativa transitoria reseñado a lo largo de todo el capítulo, 
bloquean en los hechos la posibilidad de competencia en un 
lapso muy dilatado. El discurso oficial refiere a la competen-

cia y la apertura pero en los hechos, los decretos y resolucio-

nes traducen una política pública orientada al proteccionismo 
de los actores dominantes. Una regulación respetuosa de los 
estándares internacionales de derechos humanos no debería 
potenciar los monopolios existentes sino, por el contrario, fa-

vorecer la entrada de nuevos actores, con las previsiones pro-

tectorias que correspondan en un contexto condicionado por 
un mercado altamente concentrado.

La nueva reglamentación, que continúa creando dere-

chos adquiridos a favor de los actores dominantes, se limitan 
aún más las posibilidades regulatorias de una eventual nueva 
ley. La concentración excesiva de la propiedad de los medios 
de comunicación y la profundización de prácticas expulsivas 
para nuevos actores (en especial pequeños radiodifusores 
comerciales o comunitarios) recibe un nuevo aliento con las 
normas dictadas a espaldas del debate público y sorteando al 
Congreso de la Nación, que es el espacio consagrado para tal 
fin por nuestra Constitución.

(…) e) La posibilidad de otorgar nuevas licencias a nuevos operadores para brindar 
servicios en condiciones de acceso abierto o de modo combinado o híbrido en simul-
táneo con servicios abiertos o con servicios por suscripción.
En el caso de presencia de posiciones dominantes en el mercado de servicios exis-
tentes, la autoridad de aplicación deberá dar preferencia, en la explotación de nuevos 
servicios y mercados, a nuevos participantes en dichas actividades.
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AS REFORMAS DE BASE E O DEBATE SOBRE O 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Gilberto Bercovici
1

O projeto nacional-desenvolvimentista iniciado com a Re-

volução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas à Presidência da 
República estava buscando, na década de 1950 e início da década 
de 1960, incorporar de fato os setores populares, em uma pers-

pectiva nacionalista e reformista. A participação popular passou a 
ser vista como condição essencial para o desenvolvimento2. 

Os serviços de radiodifusão foram considerados cons-

titucionalmente como serviços públicos de competência da 
União desde a Constituição de 1934 (artigo 5º, VIII3), decisão 
mantida pela Carta de 1937 (artigo 15, VII), pela Constituição 
de 1946 (artigo 5º, XII4). A importância política da radiodifusão 
como instrumento capaz de mobilizar as massas populares fi-

cou evidente com a crise gerada pela renúncia do Presidente 
Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, e a tentativa de se-

1  Professor Titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculda-
de de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor em Direito do Estado e Livre-
Docente em Direito Econômico por esta mesma Universidade.
2  MUNTEAL, Oswaldo; VENTAPANE, Jacqueline; FREIXO, Adriano de. 
João Goulart: Um Brasil a ser Construído. In: MUNTEAL, Oswaldo; VENTAPA-
NE, Jacqueline; FREIXO, Adriano de (orgs.). O Brasil de João Goulart: Um Projeto 
de Nação. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio/Contraponto, 2006, pp. 7 e ss.
3  Artigo 5º, VIII da Constituição de 1934: “Art. 5º - Compete privativamen-
te á União: VIII – explorar ou dar em concessão os serviços de telégrafos, radio-
communicação e navegação aerea, inclusive as installações de pouso, bem como as 
vias-ferreas que liguem directamente portos maritimos a fronteiras nacionaes, ou 
transponham os limites de um Estado”. A Constituição de 1934 constitucionalizou 
o regime introduzido pelo Decreto nº 20.047, de 27 de maio de 1931, e pelo Decreto 
nº 21.111, de 1º de março de 1932, ambos editados durante o Governo Provisório de 
Getúlio Vargas. Sobre este período, vide VIANNA, Gaspar. Direito de Telecomuni-
cações. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1976, pp. 118-121. A redação do artigo 15, VII da 
Carta de 1937 é a mesma do texto constitucional de 1934.
4  Artigo 5º, XII da Constituição de 1946: “Art. 5º - Compete à União: 
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, os serviços de 
telégrafos, de rádiocomunicação, de radiodifusão, de telefones interestaduais e in-
ternacionais, de navegação aérea e de vias férrea que liguem portos marítimos a 
fronteiras nacionais, ou transponham os limites de um Estado”. 
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tores militares e políticos de impedirem a posse do então Vi-
ce-Presidente João Goulart. A atuação decisiva do Governador 
do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, foi bem sucedida, entre 
outros motivos, pela capacidade de arregimentar uma rede 
nacional de rádio, com mais de cem emissoras, para transmitir 
os pronunciamentos dos que resistiam à tentativa de golpe, 
(a chamada Rede da Legalidade)5.

Com a posse de João Goulart na Presidência da República, a 
implementação das Reformas de Base6, especialmente a agrária, foi 
a principal discussão do seu governo. Inúmeros setores se posiciona-

ram a favor das Reformas de Base: o Governo, políticos e entidades 
da sociedade civil. No entanto, a multiplicidade de propostas, a in-

sistência dos proprietários em vetar uma rápida redistribuição de 
terra e a resistência dos setores radicais em negociar com os mais 
conservadores ou moderados geraram um impasse que levou à 
radicalização, que perdurou até a queda do regime democrático. 
As Reformas de Base consistiam em várias medidas, como a re-

forma bancária, a reforma tributária, a reforma do estatuto do 
capital estrangeiro, a reforma administrativa, a reforma eleitoral, a 
reforma universitária, a reforma urbana e a reforma agrária. 

As comunicações não poderiam ficar de fora deste es-

forço reformista e houve a tentativa do Governo João Goulart 
de promover o aprimoramento dos projetos de lei que vinham 
sendo debatidos no Congresso Nacional com o intuito de ela-

boração de um Código de Telecomunicações, abrangendo tan-

to as telecomunicações como a radiodifusão7. Dentre as mu-

5  Vide, por todos, SILVA, Juremir Machado da. Vozes da Legalidade: Política 
e Imaginário na Era do Rádio. 5ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2011 e AMORIM, Paulo 
Henrique. O Quarto Poder: Uma Outra História. São Paulo: Hedra, 2015, pp. 80-82.
6  Vide BERCOVICI, Gilberto. Reformas de Base e Superação do Subde-
senvolvimento. Revista de Estudios Brasileños, vol. 1, nº 1, 2014, pp. 97-112.
7  Sobre a distinção entre os serviços de telecomunicação e de radiodifu-
são, vide DANTAS, Marcos. A Lógica do Capital-Informação: A Fragmentação 
dos Monopólios e a Monopolização dos Fragmentos num Mundo de Comunicações 
Globais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2002, pp. 137-145.
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danças obtidas incluía-se a própria instituição de um sistema 
nacional de telecomunicações, o que nenhum projeto previa 
expressamente, bem como a previsão de um fundo nacional 
para financiar a implantação do sistema, um conselho nacio-

nal (o Conselho Nacional de Telecomunicações – CONTEL) para 
tomar as deliberações específicas da política nacional de tele-

comunicações e a criação de uma empresa pública (a futura 
Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL, constitu-

ída em 1965) para executar a política de telecomunicações8. Um 
dos pontos centrais da discussão era o da nacionalização do setor 
de telecomunicações. Para tanto, o projeto aprovado no Congres-

so previa a monopolização do setor de telecomunicações pela 
União e, como compensação, a outorga de concessões de rádio e 
televisão para o setor privado, mas apenas para brasileiros natos, 
restringindo o capital estrangeiro9. Apesar dos esforços governis-

tas, a previsão de uma série de garantias e prerrogativas para os 
concessionários e permissionários, especialmente na radiodifu-

são, praticamente eliminava a possibilidade de estabelecimento 
de uma política democratizadora da mídia.

Como última tentativa de retomar o controle público 
sobre as concessões dos serviços de radiodifusão, o Presiden-

te João Goulart sancionou o Código Brasileiro de Telecomuni-
cações (Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962), mas com cin-

quenta e dois vetos ao seu texto. Os vetos tentaram bloquear 
os prazos mais longos, de 10 a 15 anos, para a duração das 
concessões (artigo 33, §3º da Lei nº 4.117); a renovação auto-

mática das concessões (artigos 33, §4º e 75, parágrafo único da 
Lei nº 4.117), a ausência de penalidades aos concessionários 
em caso de notícias falsas (artigos 53, parágrafo único, 54 e 83 

8  Vide VIANNA, op. cit., pp. 133-139.
9  Cf. BRANDÃO, Elizabeth Pazito. Código Brasileiro de Telecomunica-
ções: Uma História de Negociação Política. In: Anais do 7º Encontro Nacional da 
Rede Alfredo de Carvalho (Alcar)/Associação Brasileira de Pesquisadores de His-
tória da Mídia. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, agosto de 2009, pp. 10-13.
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da Lei nº 4.117)10, entre outros temas. Na realidade, tratava-se 
de uma tentativa não só de fortalecimento da Presidência da 
República como responsável pelas concessões e pela política 
do setor, mas de controle público sobre a radiodifusão e as te-

lecomunicações, com a pretendida instituição de entes como 
o Conselho Nacional de Telecomunicações.

Apesar das tentativas de fortalecimento do setor pú-

blico nas comunicações, os empresários da radiodifusão, sob 
a liderança de João Calmon, eleito deputado federal em 1962 
pelo PSD (Partido Social Democrático) e vinculado aos Diários 

Associados de Assis Chateaubriand, se organizaram em tor-
no da ABERT (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) para 
pressionarem os congressistas pela derrubada dos vetos presi-
denciais. Todos os vetos foram derrubados por ampla maioria do 
Congresso Nacional no final de novembro de 1962, sendo a lei 
publicada na sua integralidade no dia 17 de dezembro de 196211.

Com a derrubada dos vetos do Presidente João Gou-

lart ao Código Brasileiro de Telecomunicações, a liberdade 
de expressão no Brasil ficou seriamente comprometida. Não 
se trata, obviamente, da liberdade de expressão no sentido 
liberal-tradicional, que considera apenas o indivíduo, como 
unidade social atomística, como ponto de partida. Pelo 
contrário, trata-se da liberdade de expressão específica do 
campo da comunicação social. Essa liberdade de expressão 
específica é uma resposta aos desafios do desenvolvimento 
tecnológico e da acentuada concentração empresarial na 
área da mídia. Trata-se, pois, de uma liberdade de expres-

são a ser protegida também contra o todo e qualquer mo-

10  Sobre os vetos do Presidente João Goulart, vide PIERANTI, Octavio 
Penna; MARTINS, Paulo Emílio Matos. “A Radiodifusão como um Negócio”: Um 
Olhar sobre a Gestação do Código Brasileiro de Telecomunicações. Revista de Eco-
nomía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, vol. IX, nº 1, 
janeiro/abril de 2007, pp. 7-10 e AMORIM, op. cit., pp. 516-521.
11  AMORIM, op. cit., pp. 111-115.
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nopólio ou oligopólio nesse setor, como pretenderam ga-

rantir os vetos derrubados em 1962.
O Presidente João Goulart, em sintonia com a proposta 

das Reformas de Base, tentou impedir a oligarquização do re-

gime democrático e fomentar o pluralismo na mídia. Foi derro-

tado pelas forças favoráveis à oligopolização da mídia, seja nas 
mãos de grupos econômicos, seja nas mãos de forças políticas 
específicas. Não por acaso, seriam as mesmas forças políticas e 
econômicas que criariam a chamada “Rede da Democracia”12

 

e atuariam na mídia impressa, falada e televisionada de modo 
implacável e decisivo para a derrubada do governo constitu-

cional e da democracia brasileira na conspiração que culminou 
com o golpe empresarial-militar de 1º de abril de 1964.

12  Vide CARVALHO, Aloysio Castelo de. A Rede da Democracia: O Globo, 
O Jornal e Jornal do Brasil na Queda do Governo Goulart (1961-1964). Niterói: 
EdUFF/NitPress, 2010.
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A LIBERDADE DE IMPRENSA E O ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO: COMENTÁRIOS A 

PARTIR DA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL N.º 130

Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira1
 

Maria Fernanda Salcedo Repolês
2

Francisco de Castilho Prates3

1. Introdução

Em 2009, o Pleno do Supremo Tribunal Federal jul-
gou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 130, a qual tinha como objeto a adequação ou não, 
da Lei 5.250, de fevereiro de 1967, também conhecida como 
Lei de Imprensa, com a ordem constitucional de outubro de 
1988. Essa ADPF, impetrada pelo Partido Democrático Trabalhis-

ta (PDT), foi julgada procedente, por maioria, declarando não recep-

cionada, em bloco, a referida Lei Federal 5.250/1967, entendendo 
que ela não era compatível com a Constituição de 1988.

A importância deste julgado transcende o seu próprio 
objeto, pois os Ministros do Supremo Tribunal acabaram por 
debater sobre o âmbito normativo da própria concepção de 
liberdade de imprensa e informação, levantando uma série de 
argumentos sobre a sua conformação, enfatizando sua cen-

tralidade para o Estado Democrático de Direito e discutindo o 
papel do Estado diante dessa liberdade fundamental, questio-

nando se esse deveria se abster ou, se dentro de certos parâ-

metros constitucionais, teria a obrigação de atuar.

1   Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da 
UFMG. Bolsista de Produtividade em Pesquisa (1D). Mestre e Doutor em Direito 
(UFMG). Pós-Doutorado em Teoria do Direito (Università degli Studi di Roma III). 
2   Professora Adjunta IV de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da 
UFMG. Mestre em Filosofia e Doutora em Direito (UFMG). Pós-Doutorado (UFRJ). 
3   Mestre e Doutor em Direito (UFMG). Bolsista de Pós-Doutorado em 
Direito (UFMG). 
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Dentro desse quadro, e sabedores que qualquer recor-
te implica riscos, decidimos nos ater às posições defendidas 
pelo Relator da ADPF 130, o Ministro Carlos Ayres Britto, as-

sim como as dos Ministros Gilmar Ferreira Mendes e Joaquim 
Barbosa, haja vista que expõem argumentos que admitem, e 
até mesmo exigem, uma problematização mais aprofundada. 

Em termos introdutórios, vemos que o Ministro Carlos 
Ayres enfatiza, na construção de seus argumentos, a dimensão 
de defesa da liberdade de imprensa ou “liberdade de informação 
jornalística” contra o poder do Estado, em que, nos termos da 
Constituição de 1988, no § 1º do seu artigo 220, há uma “[...] 
mútua dependência e retroalimentação” entre a imprensa e a 
democracia

4, implicando que “[...] vigora em nosso ordenamento 
constitucional uma forma de interação imprensa/sociedade civil 
que não passa, não pode passar pela mediação do Estado. Inte-

ração que pré-exclui, portanto, a figura do Estado-ponte em ma-

téria nuclear ou axialmente de imprensa”.5

Em suma, na perspectiva do referido Relator, haveria um 
“[...] inequívoco bloqueio à mediação estatal”6, seja via Legislativo 
ou Executivo, nesta seara, o que poderia ser visualizado na leitura 
mesma das disposições constitucionais constantes do artigo 220, 
haja vista que, na visão do Ministro Carlos Britto, “[...] imprensa 
livre e desembaraço total no desfrute das liberdades aqui exalça-

das são, para a nossa Constituição, uma coisa só”.7

Por sua vez, o Ministro Gilmar Mendes, além de trazer 
considerações sobre a chamada “aplicação horizontal dos direitos 
fundamentais”, reconhece que “o livre tráfego de ideias e a diver-
sidade de opiniões são elementos essenciais para o bom funcio-

4   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 130/DF, 2009. Rel. Ministro Ayres Britto. p. 39. Disponível em: <http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em: 26 set. 2016.
5   BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 56.
6   BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 65.
7   BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 65. 
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namento de um sistema democrático e para existência de uma 
sociedade aberta”8, mas que esse reconhecimento não reduz a 
liberdade de imprensa apenas à sua face de liberdade subjetiva 
contra o aparato estatal, mas, também, faz emergir seu “caráter 
institucional”, o qual não só permite, mas, em realidade, exige, 
“[...] a intervenção legislativa com o intuito de dar conformação e, 
assim, conferir efetividade à garantia institucional”.9 Com efeito, o 
Ministro Gilmar Mendes realça um importante aspecto do tema 
tratado naquela ADPF 130, qual seja:

o poder da imprensa é hoje quase incomensurá-

vel. Se a liberdade de imprensa, [...], nasceu e se 
desenvolveu como um direito em face do Esta-

do, uma garantia constitucional de proteção de 
esferas de liberdade individual e social contra o 
poder político, hodiernamente talvez a imprensa 
represente um poder social tão grande e inquie-

tante quanto o poder estatal.10

Seguindo essa linha argumentativa, o mesmo Ministro 
recupera e cita certas reflexões de Manuel da Costa Andrade, 
na quais podemos ler que: 

[...] as empresas de comunicação social integram, 
hoje, não raro, grupos econômicos de grande esca-

la, assentes numa dinâmica concentração e apos-

tados no domínio vertical e horizontal de merca-

dos cada vez mais alargados. Mesmo quando tal 
não acontece, o exercício da atividade jornalísti-

ca está invariavelmente associado à mobilização 
de recursos e investimentos de peso considerá-

vel. O que, se por um lado resulta em ganhos in-

8    BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 213.
9   BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, pp. 224-225.
10  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 253.
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disfarçáveis de poder, redunda ao mesmo tempo 
na submissão a uma lógica orientada para valo-

res de racionalidade econômica. [...].11

 

Já o Ministro Joaquim Barbosa, em seu voto, afirma que 
“não basta ter uma Imprensa inteiramente livre”12, pois o acesso e 
a diversidade também deveriam ser tematizados quando o assunto 
fosse o âmbito da liberdade de imprensa, pois, “[...] a concentração 
de mídia é algo extremamente nocivo para a democracia”.13

Essas assertivas levaram o Ministro Joaquim Barbosa 
a indagar se o Estado sempre exerceria um papel negativo ou 
não diante dessa liberdade fundamental, o que tornaria im-

prescindível não desconsiderar a historicidade subjacente a 
conformação da Imprensa em dado contexto histórico, isto é, 

imagine-se, por exemplo, a situação de total 
impotência e desamparo a que pode ser rele-

gado um grupo social marginalizado e insulari-

zado de uma determinada sociedade, quando 
confrontado com a perseguição sistemática ou 
a vontade deliberada de silenciá-lo, de estig-

matizá-lo, de espezinhá-lo, por parte de um 
grupo hegemônico de comunicação ou de al-
guns de seus porta-vozes.14

Por fim, o citado Ministro anota que muitos desses as-

pectos concernentes ao papel do Estado na concretização da 
liberdade de imprensa em sociedades complexas, constituti-

vamente plurais e assimétricas, não foram, “lamentavelmen-

te”, “[...] examinados pela Corte no julgamento deste caso”.15

11  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 254.
12  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 108.
13  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 109.
14  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 110.
15  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 111.
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Buscando tematizar essas assertivas e lidar com essas 
questões não examinadas, é que elegemos como nossa chave 
interpretativa uma Teoria da Constituição de matriz problema-

tizante, aberta à complexidade inerente aos contemporâneos 
Estados Democráticos de Direito, crítico-reconstrutiva diante 
das questões sobre a Constituição e o Direito Constitucional16. 
E, com isso, partimos de um estatuto científico questionador 
de posturas tradicionais que, por exemplo, restringem a Cons-

tituição a uma suposta literalidade de seu texto, pretendendo 
inferir desse, por si só, os sentidos possíveis da Constituição.

É sobre esse pano de fundo que iremos aos argumentos 
dos citados Ministros, procurando compreender mais 
profundamente o tema, isto é, a relação entre democracia e 
liberdade de imprensa. Todavia, no presente artigo, iremos 
nos circunscrever a uma indagação central, que diz respeito 
ao papel do Estado, qual seja: seria o Estado sempre um ator 
negativo, um “vilão”, quando diante de liberdades comunicativas 
como a liberdade imprensa? Posto de outro de modo, o Estado 
pode ter um papel de regulador positivo nesse tema? 

2. Liberdade de imprensa e o Estado Democrático de Direito: 
comentários a partir da ADPF 130

De início, salientamos que a Constituição de 1988 re-

fere-se à “liberdade de imprensa” apenas no artigo 139, que 
dispõe sobre o “Estado de Sítio”, quando se admite “restrições 
relativas à liberdade de imprensa”.

É no capítulo da “Comunicação Social” que vamos 
encontrar dispositivos normativos que são conformadores 

16  V. CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. 
2ª. ed. Belo Horizonte: Initia Via, 2014, pp. 27-56; e CATTONI DE OLIVEIRA, 
Marcelo Andrade. Contribuições para uma Teoria Crítica da Constituição. Belo 
Horizonte: Arraes, 2017, pp. 106-109.
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não só da liberdade de imprensa, mas também de outras 
dimensões das liberdades comunicativas. O artigo 220, por 
exemplo, protege a ampla liberdade de exteriorização do 
pensamento, em suas diversas facetas, a qual, como regra, 
não poderá sofrer qualquer restrição ao seu exercício.

Alia-se a isso que o § 1º do mesmo artigo determina 
que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir em-

baraço à plena liberdade de informação jornalística”, liberda-

de essa que, aqui, poderia ser traduzida como liberdade de 
imprensa. Além disso, essa linha protetiva se tornaria ainda 
mais clara no parágrafo seguinte, quando veda, terminante-

mente, “toda e qualquer censura”. 
Porém, o próprio dispositivo constitucional em tela 

também afirma que mecanismos legais podem possibilitar que 
a sociedade, de modo geral, questione aspectos dos programas 
e programações das rádios e televisões que considere contrariar 
outros princípios da comunicação social em um Estado Democrá-

tico de Direito, como, por exemplo, a propaganda e publicidade 
de produtos tidos como “nocivos à saúde e ao meio ambiente”.

Nesse sentido, diríamos nós, condicionante, o § 5º, do 
artigo 220 da Constituição, ao dispor que “os meios de comu-

nicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto 
de monopólio ou oligopólio”, pauta-se por uma concepção de 
pluralismo, o que desconstrói a imagem de que liberdade de 
imprensa, de informação e circulação de ideias e notícias, se-

ria sinônimo de ausência reguladora, denotando que a ques-

tão da propriedade dos meios de comunicação social deve ser 
central nos debates constitucionais sobre o tema.17

 

17  Registre-se que, em relação à questão de regulação ou sua ausência, o 
STF deverá debruçar-se sobre o tema quando do julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) de no. 10, impetrada, em novembro 
de 2010, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O objeto de tal ação 
constitucional abrange a alegação de omissão congressual diante de diversas 
determinações constitucionais referentes à comunicação social, entre essas, por 
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Esse ponto torna-se ainda mais relevante quando to-

mamos que o § 4º do artigo 222 dispõe que “lei disciplinará a 
participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas 
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens”. Já o artigo seguin-

te, por sua vez, determina que cabe “ao Poder Executivo outor-
gar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens”, também dispondo, 
entre outras normativas, que esses atos do Executivo só surtirão 
“[...] efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional”. 

Ora, muitos dos debates travados, quando do julga-

mento da ADPF 130, gravitaram em torno da interpretação 
destes dispositivos constitucionais, os quais, até indiretamen-

te, fizeram emergir a tensão entre a garantia da diversidade e 
do pluralismo de acesso aos meios de comunicação e a busca 
da efetivação da “liberdade de informação jornalística”, da li-
berdade de informar e ser informado.

Já no início da ementa da referida ação constitucional, 
lemos que, em nossa arquitetura constitucional, 

[...] a Imprensa passa a manter com a democra-

cia a mais entranhada relação de mútua depen-

dência ou retroalimentação. Assim visualizada 
como verdadeira irmã siamesa da democracia, a 
imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de 
atuação ainda maior que a liberdade de pensa-

mento, de informação e de expressão dos indiví-
duos em si mesmos considerados.18

Nessa mesma ementa, pode-se verificar uma das maio-

res preocupações do Supremo Tribunal no que tange ao tema, 
qual seja, “não há liberdade de imprensa pela metade ou sob 

exemplo, a não normatização do artigo 220, § 5° da Constituição de 1988, que 
determina que “os meios de comunicação social não podem ser, direta ou indire-
tamente, objeto de monopólio ou oligopólio”.
18  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, pp. 6-7.
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as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Po-

der Judiciário [...]”19, afirmando-se, logo depois, que “[...] não 
cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previa-

mente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos 
e jornalistas”20, destacando, em seguida, que a liberdade de 
imprensa, mesmo diante de possíveis responsabilizações que 
porventura originem-se de “abusos” no exercício dessa liber-
dade, não teria prejudicado sua “ordem de preferência”.21

Outra passagem que, neste momento, gostaríamos de 
destacar, é aquela em que o Supremo Tribunal registra que a

[...] imprensa livre é, ela mesma, plural, de-

vido a que são constitucionalmente proibidas 
a oligopolização e a monopolização do setor 
[...]. A proibição do monopólio e do oligopólio 
como novo e autônomo fator de contenção de 
abusos do chamado “poder social da impren-

sa”. (destaques nossos).22

Ainda na ementa, no ponto 09, outro elemento ressal-
tado foi o da “autorregulação e regulação social da atividade 
de imprensa”, elemento esse que faria emergir a questão da 
relação entre liberdade e responsabilidade, em que “os pa-

drões de seletividade do próprio corpo social operam como 
antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra abusos e 
desvios jornalísticos”.23

Nestas passagens, ainda que entrelinhas, o risco de 
ofensa à liberdade de imprensa, em uma democracia consti-

tucional, estaria mais localizado no aparato estatal, incluindo 

19  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 4.
20  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 8.
21  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 9.
22  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 7.
23  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 9.
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todos os seus braços de exercício do poder político, não obs-

tante reconhecer-se que a concentração privada pode produ-

zir abusos nesta seara.
Esse parece ser o viés predominante do voto do Ministro 

Ayres Britto, pois, após realçar que o exercício da liberdade de 
imprensa/informação jornalística, em uma democracia, é sempre 
voltado para o fortalecimento da opinião pública24, além do elo 
entre liberdade e responsabilidade25, anota que “[...] para a nossa 
Constituição, o concreto uso de tais liberdades implica um quan-
do, um quê e um para quê antecipadamente excluídos da media-

ção do Estado, a partir da própria função legislativa”.26

Na sequência, o Ministro Ayres Britto apresenta a sua 
interpretação do artigo 220 da Constituição, ressaltando, em 
síntese, a dimensão normativa negativa e proibitiva do mesmo 
em relação ao papel do Estado, isto é, quando o texto maior 
determina que seja “observado o disposto” na Constituição, o 
Ministro Carlos Ayres traduz como “[...] apenas o que se con-

tiver na própria Constituição. Não o que for acrescentado por 
modo legislativo, ou executivo”.27

Nesse mesmo tom, quando no § 1º lemos que “ne-

nhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço 
à plena liberdade de informação jornalística”, seria, mais uma 
vez, para reforçar o “tão-somente”, isto é, exclusivamente 
“[...] o disposto nos dispositivos constitucionais” analisados.28

Ressalvando o “direito de resposta”, o Ministro Carlos 
Ayres escreve que 

[...] a razão de ser desse inequívoco bloqueio à 
mediação estatal, a partir da função legislativa 

24  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 24.
25  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 33.
26  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 63.
27  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, pp. 63-64.
28  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 64.
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[...] é justamente a entronização de sujeitos 
privados no gozo das franquias especifica-

mente identificadas com toda concepção de 
imprensa livre. (destaques nossos).29

Na perspectiva do Ministro-Relator, no que se refere a 
matérias tipicamente da imprensa, o texto constitucional de 
1988 “[...] impõe ao Estado o dever da não-interferência”, o 
qual implicaria para o aparato estatal a 

[...] impossibilidade de dispor sobre o seu 
próprio modo de se omitir. Sobre o seu pró-

prio jeito de suportar uma interdição que a Lei 
Fundamental impôs com todo rigor, pois esse 
tipo de interposta ação estatal terminaria por 
relativizar o que foi constitucionalmente con-

cebido como absoluto.30

A partir destes e outros argumentos, o Relator apre-

sentou, como uma de suas conclusões a respeito do caso em 
tela, que não existira “[...] espaço constitucional para movi-
mentação interferente do Estado em qualquer das matérias 
essencialmente de imprensa”.31

Em suma, o Ministro Ayres Britto realça, em muitas 
partes de seu voto, a sua preocupação com o poder de cen-

sura por parte do Estado, inclusive resgatando a circunstância 
histórica de que a referida Lei de Imprensa foi “[...] concebida 
e promulgada num prolongado período autoritário da nossa 
história de Estado”32, por isso sua ênfase na autorregulação e 
no potencial crítico que só poderia emergir do “[...] desfrute 

29  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 65.
30  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, pp. 65-66.
31  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 68.
32  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 70.
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da total liberdade de manifestação do pensamento e de ex-
pressão lato sensu [...]”.33

Por outro lado, o Ministro Gilmar Mendes, já em uma 
explicação, afirma que em sua interpretação as normas do 
referido artigo 220, conformam, em realidade, “uma reserva 
legal qualificada”, sendo que, por essa visão, não subscreveria 
o “entendimento de que não há lei e que não há matéria”.34

Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes, procurando 
dialogar com julgados da Suprema Corte estadunidense e da 
Corte Constitucional Federal alemã, além de expor sobre le-

gislações de diversos países que regulam a liberdade de im-

prensa, escreve que “o constituinte de 1988 de nenhuma ma-

neira concebeu a liberdade de expressão como direito abso-

luto, insuscetível de restrição, seja pelo Judiciário, seja pelo 
Legislativo”35, ou seja, “[...] o texto constitucional não excluiu 
a possibilidade de que se introduzam limitações à liberdade de 
expressão e de comunicação, estabelecendo, expressamente, 
que o exercício dessas liberdades há de se fazer com observân-

cia do disposto na Constituição”.36

Verifica-se, assim, que o Ministro Gilmar Mendes par-
te de pressupostos diversos daqueles assumidos pelo Minis-

tro-Relator, salientando a possibilidade, dentro de parâmetros 
constitucionais, de se estabelecerem limites ao exercício das 
liberdades comunicativas, inclusive afirmando que o artigo 
220 do texto constitucional, o qual seria, à primeira vista, uma 
disposição negativa, abrigaria,

[...] em verdade, uma autorização para o legis-
lador disciplinar o exercício da liberdade de im-
prensa, tendo em vista, sobretudo, a proibição 

33  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 52.
34  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 82.
35  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 225.
36  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 227.
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do anonimato, a outorga do direito de resposta 
e a inviolabilidade da intimidade da vida privada, 
da honra e da imagem das pessoas.37

No decorrer de seu voto, o Ministro Gilmar Mendes 
apresenta dois argumentos centrais na compreensão das li-
berdades comunicativas de modo geral. O primeiro é o da 
dimensão horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, es-

ses não se restringem a operar apenas como uma espécie de 
muro de contenção contra possíveis ingerências dos poderes 
estatais, haja vista que, como escreve o Ministro, recuperando 
trecho de outro julgado (RE 201.819/RJ – 2ª. Turma), em que 
foi o relator para o acórdão,

as violações a direitos fundamentais não ocor-
rem somente no âmbito das relações entre o ci-
dadão e o Estado, mas igualmente nas relações 
travadas entre pessoas físicas e jurídicas de di-
reito privado. Assim, os direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição vinculam direta-

mente não apenas os poderes públicos, estan-

do direcionados também à proteção dos parti-

culares em face dos poderes privados.38

O segundo, exposto pelo Ministro Gilmar Mendes, em 
momento de diálogo com a Corte, seria a “[...] visão republi-
cana e deliberativa democrática da liberdade de imprensa que 
foi construída em torno da Primeira Emenda à Constituição 
norte-americana”, mas que também se encontraria presente 
no artigo 220 do texto constitucional de 1988. Partindo dessa 
colocação, o Ministro afirma que a norma constitucional esta-

37  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 228.
38  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 255.
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ria “dizendo: uma lei que trate desse tema (a imprensa) não é 
uma lei estranha ou inconstitucional, por exemplo, quando ela 
tem o objetivo de reforçar a liberdade de imprensa”.39

Por sua vez, o Ministro Joaquim Barbosa, em seu voto, 
entende que a posição adotada pelo Ministro Carlo Ayres de 
Britto seria “radical”, pois proporia para o Brasil uma “Im-

prensa inteiramente livre de qualquer regulamentação ou de 
qualquer tipo de interferência por parte dos órgãos estatais”, 
inclusive salientando que, pela sua interpretação do voto do 
Ministro Carlos Ayres, “até mesmo a intervenção do Poder Ju-

diciário seria vista como suspeita”.40

Buscando dialogar com o pensamento de Owen Fiss, o 
Ministro Joaquim Barbosa afirma que “[...] nem sempre o Esta-

do exerce uma influência negativa no campo das liberdades de 
expressão e de comunicação”41, enfatizando que se o aparato 
estatal pode, realmente, ser fonte de silêncios, “[...] pode ser 
também uma fonte de liberdade, desobstruindo os canais de 
expressão que são vedados àqueles que muitos buscam, cons-

cientemente ou inconscientemente, silenciar e marginalizar”.42

Seguindo essa linha, o referido Ministro, então, proble-

matiza o que seja a dimensão de liberdade da imprensa, con-

siderando que essa liberdade exige a dimensão da diversidade e 
pluralidade, “[...] de modo a oferecer os mais variados canais de 
expressão e ideias e pensamentos aos mais diversos segmentos 
da sociedade”43, pois a concentração dos meios de comunicação 
revela ser um enorme risco ao próprio operar da democracia. 

Em síntese, nos termos do Ministro Joaquim Barbosa, a 
diversidade e a desconcentração dos meios de informação jor-
nalística são imprescindíveis para uma liberdade de imprensa de-

39  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 269.
40  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 109.
41  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 109.
42  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 111.
43  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, pp. 108-109.
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mocrática, pois evitam situações que desvirtuam e, até mesmo, 
ofendem os propósitos dessa liberdade comunicativa. Isto é: 

situações como as existentes em algumas unida-

des da nossa Federação, em que grupos hege-

mônicos dominam quase inteiramente a paisa-

gem audiovisual e o mercado público de ideias e 
informações, com fins políticos, não é nada posi-
tivo para a formação da vontade pública e para a 
consolidação dos princípios democráticos.44

Com esses pressupostos, o Ministro Joaquim Barbosa, 
então, faz emergir um ponto importante para o debate sobre 
o sentido e o alcance normativo da liberdade de imprensa, 
qual seja, a necessidade de não desconsideramos “a ótica dos 
destinatários da informação”, transcendendo aquelas conside-

rações que se vinculam “apenas à luz dos interesses dos pro-

dutores da informação”45; tudo isso, sobre o pano de fundo 
dos contextos, da historicidade e da maneira como ocorre a “in-

teração entre grupos sociais dominantes e grupos sociais mino-

ritários”, haja vista que esses fatores podem influenciar “[...] na 
questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa”.46

Verifica-se, mais uma vez, do até aqui exposto, a tensão cons-

titutiva que perpassa as liberdades comunicativas, como a liberda-

de de imprensa ou de informação jornalística, qual seja, a defesa, 
simultânea, da ampla liberdade de comunicação e de expressão 
e, por outro lado, o compromisso constitucional com o fomento 
da alteridade e da diversidade de vozes na esfera pública. 

Com efeito, a Constituição de 1988 garante a ampla 
liberdade de informação, vedando qualquer tipo de censura. 
Porém, essa afirmação não impede que inúmeros questiona-

44  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 109.
45  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 110.
46  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 110.
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mentos emerjam da circunstância, visível em nosso cotidiano, 
da enorme concentração dos meios de comunicação social, o 
que pode acabar por privatizar a agenda pública de debates, 
fechando o espaço público a inúmeras vozes oriundas de gru-

pos sociais vulneráveis discursivamente, diríamos, com menor 
potencial performativo. Isto é, impõe-se, como um imperati-

vo constitucional, que tematizemos a necessidade ou não de 
políticas regulatórias, de marcos normatizadores, de sua base 
de legitimidade, das fronteiras que não podem ser superadas, 
sob pena de conformarmos abusivas censuras, ainda que tra-

vestidas de defesa das “liberdades”. 
Refletir sobre liberdade de imprensa implica, assim, 

que coloquemos entre parêntesis certas concepções, como 
aquelas que se fundam na ideia de que só o Estado silencia, 
em que essa liberdade fundamental só é oponível contra o 
estatal, o qual, em razão disso, não deve intervir na seara co-

municativa da esfera privada, desconsiderando que qualquer 
liberdade comunicativa está inserida em um projeto democrá-

tico em que o ponto fulcral é o pluralismo de visões de mundo. 
Assim como também devemos tematizar posições que redu-

zem qualquer política regulatória a tentativas disfarçadas de 
censura, como se regulações não pudessem operar como con-

dição de possibilidade das próprias liberdades fundamentais.
Posto de outro modo, apropriando-nos de ideias elabo-

radas por Guimarães e Amorim47, vemos que o debate precisa 
ser deslocado, desbloqueado, desinterditado, possibilitando 
tematizarmos o sentido mesmo de liberdade de expressão e 
de imprensa, sem que essa tematização seja traduzida, por si 
só, como uma ofensa a essas liberdades fundamentais. Isto é, 
devemos confrontar, por exemplo, o papel da mídia diante dos 

47  GUIMARÃES, Juarez R.; AMORIM, Ana Paola. A corrupção da opinião 
pública: uma defesa republicana da liberdade de expressão. São Paulo: Boitempo, 2013.
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princípios e compromissos conformadores de uma democra-

cia constitucional, trazendo essa mídia para o centro do de-

bate público, transcendendo recorrentes e naturalizados ar-
gumentos de que propostas regulatórias são, por si mesmas, 
tentativas autoritárias de censura. 

Em outras palavras, devemos reconhecer que, no presente, 
[...] o debate público das questões envolvidas 
na relação entre liberdade de expressão e li-

berdade da imprensa, sofre de uma interdição 
não declarada por parte dos grupos dominan-

tes de mídia. A lembrança do tema quase sem-

pre provoca imediatas rotulações de autorita-

rismo e de retorno à censura.48

Essa interdição faz ressoar a ausência de regulação do 
§ 5º do artigo 220 da vedação constitucional aos monopólios 
e oligopólios comunicacionais, tidos como antidemocráticos, 
o que não implica que estejamos confundindo liberdade de 
imprensa com uma suposta liberdade da empresa jornalística, 
mas sim empregando uma linguagem econômica como meca-

nismo de problematização da grande concentração midiática e 
de argumentos marcadamente liberais que afirmam que qual-
quer regulação governamental é contrária ao livre circular de 
ideias e informações. Ou seja, como justificar, discursivamen-

te, estes mesmos argumentos, se atividades monopolizadas 
são traduzidas, constitucionalmente, como ofensivas à livre 
concorrência? Não haveria, aqui, por exemplo, uma instru-

mentalização do discurso contra a censura?

48  LIMA, Venício A. de. Cultura do silêncio e democracia no Brasil: en-
saios em defesa da liberdade de expressão (1980-2015). Brasília: Editora Universi-
dade de Brasília (UNB), 2015, p. 352.
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Como escreve Venício de Lima49, citando Juarez Guima-

rães e Ana Paola Amorim, essa posição, diríamos nós, ultraliberal 
de interpretar “[...] a liberdade de expressão é paradoxal: a liber-
dade de expressão não se discute ... fora dos marcos liberais”. Esta 
postura tem conduzido a interpretações que, de modo recorrente 
e instrumentalmente, são empregadas pelos grandes grupos de 
comunicação, com o fim de sustentar que “[...] toda proposta, ar-
gumento ou legislação que contrarie os modos liberais de pensar 
a liberdade de expressão são imediatamente denunciados como 
contrários à própria liberdade de expressão”.50

Com efeito, essa linha argumentativa crítica realça a neces-

sidade “[...] de um exercício de desnaturalização do conceito de li-
berdade que, ao contrário dos argumentos que predominam no de-

bate da comunicação, não é filha apenas (nem principalmente) do 
liberalismo”51, ou seja, “desencarcerarmos” os debates52, recusando 
abordagens ainda excessivamente presas a esquemas exclusivamen-

te liberais, como se qualquer discussão sobre liberdade de expressão 
e de imprensa que estivessem fora dessas balizas liberais já confor-
masse indevida intervenção estatal nas liberdades comunicativas, 
confundindo liberdade individual com liberdade empresarial.53

Em outros termos, devemos procurar ir além de perspecti-

vas argumentativas em que os “[...] debates se colocavam de modo 
maniqueísta, ou seja, ou o Estado se opunha totalmente ao indivíduo 

49  LIMA, Venício A. de. A liberdade de expressão e o paradoxo liberal. Ob-
servatório da Imprensa. Edição 710, 04 set. 2012. Disponível em: <http://www.ob-
servatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed710_a_liberdade_de_expressao_e_o_
paradoxo_liberal>. Acesso em: 21 jan. 2016.
50  GUIMARÃES; AMORIM apud LIMA, op. cit., 2012.
51  AMORIM, Ana Paola. Opinião pública democrática e soberania popular: 
por um paradigma republicano da liberdade de expressão. 2013. 257f. Tese (Dou-
torado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, p. 2.
52  AMORIM, op. cit., 2013, p. 130.
53  LIMA, Venício A. de. Cultura do silêncio e democracia no Brasil: en-
saios em defesa da liberdade de expressão (1980-2015). Brasília: Editora Universi-
dade de Brasília (UNB), 2015, pp. 352-377.
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e sua liberdade e qualquer atuação daquele em relação a estes 
deveria ser rejeitada ou o Estado intervia de maneira absoluta”.54

É com essa exigência de problematização que 
buscaremos abordar, no próximo ponto, o papel do Estado 
diante da liberdade de imprensa e dos desafios postos pelas 
enormes corporações empresariais de comunicação social, o 
que nos leva a assumir, desde já, que os conflitos que gravitam 
em torno dessa relação eclodem tanto da ação quanto da 
omissão ou ausência do Estado, ou seja, 

[...] entre as dimensões defensiva e protetiva 
do mesmo direito fundamental, que limita e 
exige a atuação estatal quase simultaneamen-

te. Nesse equilíbrio delicado e complexo, o ex-

cesso na intervenção pode descambar para um 
Estado totalitário e controlador das manifesta-

ções discursivas da sociedade civil, ao passo 
que a omissão do Estado pode representar a 
exclusão do discurso público de grupos sociais 
econômica e politicamente desfavorecidos e a 
manipulação desse mesmo discurso por gru-

pos hegemônicos que controlam os meios de 
comunicação de massa.55

3. Liberdade de imprensa: o Estado é a única ameaça?

De tudo o acima exposto, visualiza-se que a livre circu-

lação de informação é como o “oxigênio da democracia” (in-

formation is the oxygen of democracy), para nos apropriarmos 

54  CHUEIRI, Vera Karam de; RAMOS, Diego Motta. Liberdade de Expressão, 
constitucionalismo e democracia: meios de comunicação de massa e regulação. Revista 
Jurídica da Presidência. Brasília, Vol.14, no.104, Out.,2012/Jan.2013, p. 555.
55  BINENBOJM, Gustavo; NETO, Caio Mário da Silva Pereira. Prefácio. 
In: FISS, Owen N. A ironia da liberdade de expressão: estado, regulação e diver-
sidade na esfera pública. Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira 
Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 4.



70

Direito à informação e radiodifusão

de uma imagem construída pela Organização Não-Governa-

mental Article 1956, a qual trabalha com a defesa da liberdade 
de expressão e de imprensa. Mas como esse mesmo oxigênio 

é distribuído e qual o papel do Estado e dos atores privados 
em sua produção e circulação? 

Verifica-se que a posição do Ministro Carlos Ayres, não 
obstante levantar importantes preocupações com o poder de 
censura do Estado, não tematiza a dimensão que, por sua vez, 
o Ministro Joaquim Barbosa salienta, qual seja, a assimetria, 
historicamente visível, no que diz respeito ao acesso efetivo à 
liberdade de imprensa, pois os atores sociais envolvidos des-

velam poder de influência bem diverso no que tange à possibi-
lidade de fazer circular ideias e visões de mundo.

Em outras palavras, não desconsideramos o fato de que 
o Estado possa ser uma fonte de riscos às liberdades comunicati-

vas, mas cabe considerar que políticas públicas podem e devem 
operar, em uma democracia pluralista, como fomento da alteri-
dade, da multiplicidade de narrativas e testemunhos. Ou seja, 
nesta linha, pensar a liberdade de imprensa não pode se dar sem 
tematizarmos as assimetrias, as hierarquias, estereótipos e exclu-

sões sociais existentes, pois, do contrário, essa liberdade acaba 
por atuar como um eficiente mecanismo de “manter tudo em seu 
lugar”, de silenciar os outsiders, os postos às margens.

É essa linha argumentativa que nos faz interpretar o 
capítulo da Constituição de 1988 referente à Comunicação 
Social de modo diverso daquele adotado, em alguns momentos 
do julgamento da ADPF 130, pelo Ministro Ayres Britto.

Com efeito, não obstante reconhecermos, como relevan-

tes, as preocupações do Ministro-Relator em relação ao aparato 
estatal, dele divergimos no que tange à posição segundo a qual 

56  ARTICLE 19. The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of In-
formation Legislation. Disponível em: <https://www.article19.org/data/files/pdfs/
standards/righttoknow.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2017.
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os dispositivos constitucionais referentes ao tema devam ser 
interpretados de modo literal. Isto é, entendemos que quando 
a Constituição determina que “nenhuma lei conterá dispositivo 
que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística”, não está a dizer que qualquer lei nessa seara é veda-

da, como se, em matéria de informação jornalística, a única obri-
gação do Estado fosse a de “não-interferir”.

Além disso, também entendemos que admitem maior 
problematização colocações como as que afirmam a “entroniza-

ção de sujeitos privados no gozo das franquias especificamente 
identificadas com toda concepção de imprensa livre”, ou aquelas 
que anotam que a imprensa possuiria “uma liberdade de atuação 
ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de 
expressão dos indivíduos em si mesmos considerados” e, por fim, 
as que defendem que “imprensa livre é, ela mesma, plural”. 

Em certo sentido, lendo de modo conjunto os votos dos 
Ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, encontramos pas-

sagens que argumentam nessa linha mais crítica, quando, por 
exemplo, afirma-se que o que há é “uma reserva legal qualifica-

da”, pois o constituinte não pretendeu erigir um direito absoluto, 
imunizado contra todo tipo de intervenção, podendo existir regu-

lações sobre a referida matéria. Os referidos Ministros também 
destacaram o fato de que possíveis ofensas aos direitos funda-

mentais não se originam somente do Estado. Poderes privados 
são capazes de cometer tais abusos. E por isso salientaram que o 
Estado pode não ser apenas uma ameaça às liberdades comuni-
cativas, indagando sobre a configuração democrática da liberda-

de de imprensa, sobretudo diante da pluralidade de atores sociais 
que se movem por cenários marcados por profundas distorções 
em termos de poder de influência nos centros decisórios.

Esses argumentos reforçam a necessidade de não 
desconhecermos o contexto histórico em que a liberdade de 
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imprensa se insere, marcado por exclusões tanto materiais, 
quanto simbólicas, muitas dessas edificadas não apenas pela 
intervenção do Estado, mas também diante de uma recorren-

te ausência deste. Assumimos, assim, que o Estado deve ser 
responsabilizado quando atua contrariamente as liberdades 
fundamentais, mas também quando se omite diante de pro-

fundas assimetrias existentes nas relações entre particulares.
Em termos outros, assim como o Ministro Joaquim 

Barbosa aponta, também reconhecemos os riscos advindos de 
posturas moldadas por um profundo “ultraliberalismo”57, de 
posições centradas, de modo radical, na clássica figura de um 
“Estado Mínimo”, em que, por exemplo, a maior proteção das 
liberdades comunicativas seria a mais completa desregulação, 
em que se enfatiza que a resposta é “autorregular”.

Essas concepções que sustentam uma espécie de lais-

sez-faire comunicativo podem acabar aprofundando, ainda 
mais, as distorções sociais existentes em nossa sociedade, haja 
vista que se vinculam, excessivamente, a uma concepção de li-
berdade negativa. Nessa leitura, negligencia-se o que é patente 
no Estado Democrático de Direito, tal como prefigurado na Cons-

tituição de 1988, o de que ser livre implica, como um imperativo, 
acesso, diversidade, ou seja, liberdade de imprensa pluralistica-

mente traduzida no contexto da democracia constitucional.

Como ressalta Venício Lima, 
na perspectiva liberal, prevalece o caráter pré
-político e privado da liberdade. Entende-se a 
liberdade como se ela pudesse ser desvincula-

da da política e como um direito formado ex-

clusivamente na esfera privada.58

57  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 111.
58  LIMA, op. cit., 2015, p. 353.
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Empregando um argumento fundado na diferença en-

tre escolas do pensamento econômico, diríamos que, no cam-

po da liberdade de imprensa, precisamos de mais perspectivas 
como as Keynes ou Celso Furtado e menos como as de Mil-
ton Friedman, assumindo que o Estado não é somente fonte 
de riscos e censuras, mas também deve exercer um papel de 
fomento, capaz de potencializar a diversidade comunicativa, 
que vá além de uma suposta “mão invisível do mercado”. Essa 
linha argumentativa leva a posições como as do relator espe-

cial das Nações Unidas sobre a Liberdade de Expressão, Frank 

La Rue, quando esse salienta que, em termos de liberdades 
fundamentais como a de expressão, “[...] o princípio da diver-

sidade de meios e de pluralismo de ideias é fundamental”.59

Recuperamos, também, a posição da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, quando esta anota que 

a liberdade de expressão requer que os meios 
de comunicação social estejam virtualmen-

te abertos a todos sem discriminação ou mais 
exatamente, que não haja indivíduos ou grupos 
que, a priori, estejam excluídos do acesso a tais 
meios, exige igualmente certas condições a res-

peito destes, de maneira que, na prática, sejam 
verdadeiros instrumentos dessa liberdade e não 
veículos para restringi-la. (tradução nossa).60

59 LA RUE, Frank. Relator da ONU fala sobre liberdade de imprensa. ONU-
Br. Disponível em: <http://www.onu.org.br/no-brasil-relator-da-onu-fala-sobre-li-
berdade-de-imprensa-e-o-papel-do-jornalismo-critica-acao-no-stf-e-elogia-ley-de-
medios/>. Acesso em: 10 set. 2016.
60  “La libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén 
virtualmente abiertos a todos sin discriminación o más exactamente, que no haya individuos 
o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas 
condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instru-
mentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.” (OPINIÃO CONSULTIVA 
OC-5/85. Corte Interamericana de Derechos Humanos. par. 34. Disponível em: <http://
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016).
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O professor estadunidense Tim Wu, por seu turno, 
lembra que “[...] houve uma sucessão de mídias abertas e 
otimistas, mas cada qual, na devida época, tornou-se fecha-

da e controlada [...]” pelos grandes “empreendedores”61. Isto 
é, essa tendência anticompetitiva, no que se refere ao modo de 
conformação das liberdades comunicativas na contemporaneida-

de, é que possibilita ao mesmo pesquisador escrever que
hoje as indústrias da informação estão todas 
incorporadas em nossa existência de uma ma-

neira sem precedentes na história econômica, 
envolvendo todas as dimensões de nossa vida 
nacional e pessoal – econômica sim, mas tam-

bém expressiva, cultural, social e política. Elas 
não estão apenas integradas de forma efeti-

va em qualquer transação; também decidem 
quais entre nós seremos ouvidos ou vistos 
[...]”. (destaques nossos).62

À vista disso, os dispositivos constitucionais devem 
ser interpretados para além de pressupostos exclusivamente 
liberais, o que desloca os debates sobre o sentido da liberdade 
de imprensa, do “direito à comunicação”, das “empresas” para 

os “cidadãos”
63. Esse deslocamento, por sua vez, impõe que 

quando a Constituição de 1988 determina que “nenhuma lei 
conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena li-
berdade de informação jornalística”, essa não está a vedar, in-

teira e completamente, qualquer intervenção legislativa, mas, 
sim, reforçando a defesa da ampla liberdade de imprensa, o 
que, em uma interpretação que assuma o pluralismo como 

61  WU, Tim. Impérios da Comunicação: do telefone à internet, da AT&T ao 
Google. Trad. Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 12.
62  WU, op. cit., p. 364.
63  LIMA, op. cit., 2015, p. 353.
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princípio fundamental da arquitetura constitucional brasileira, 
implica em diversidade de acesso aos meios de informação.

Aqui as liberdades comunicativas são levadas ao en-

contro de um pluralismo que não significa tão somente au-

sência normativa, pois, do contrário, como interpretar, por 
exemplo, o âmbito de incidência da liberdade de imprensa e 
de informação diante das exigências postas pelo artigo 215 do 
texto constitucional de 1988, que dispõe sobre cultura? Isto 
é, este dispositivo é construído em torno de um pluralismo de 
fontes, em que “manifestações das culturas populares, indíge-

nas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional” devem ser fomentadas, além 
de ser determinar, através de políticas públicas, a “democrati-

zação do acesso aos bens de cultura” e a “valorização da diver-
sidade étnica e regional”.

Esta democratização, difusão e multiplicidade de aces-

so e vozes, este verdadeiro direito fundamental à comunicação, 
não se concretiza apenas porque o texto constitucional assim 
o diz, sendo necessário “políticas públicas de comunicação e 
cultura”, haja vista que “[...] não pode haver políticas cultu-

rais sem políticas de Comunicação”64 ou, como lembra Venício 
Lima, “a liberdade não antecede à política, mas se constrói a 
partir dela. Essa é a base do direito à comunicação”65. Isto é, “a 
Constituição, assim, não dispensa, nem substitui a política”.66

 

Em outros termos, afastamo-nos, inteiramente, de po-

sições como as defendidas pelo juiz Hugo Black da Suprema 
Corte estadunidense, quando esse, por exemplo, de modo 
“absoluto”, ao interpretar os dizeres da Primeira Emenda, afir-
mava que quando se lê nessa emenda constitucional que o 

64  MATTELART apud LIMA, op. cit., 2015, p. 72.
65  LIMA, op. cit., 2015, p. 70.
66 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito, Política e Filoso-
fia: contribuições para uma teoria discursiva da constituição democrática no marco 
do patriotismo constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 74.
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“Congresso não editará nenhuma lei” (Congress shall make no 
law) referente as liberdades ali elencadas, entre essas, a de ex-

pressão e de imprensa, é “[...] sem exceção, sem nenhum ‘se’, 
‘mas’, ou ‘enquanto’,” isto é, “[...] significa que o Congresso 
não pode editar nenhuma lei”.67

 
68

Se agregarmos a essa linha a circunstância de que o 
texto constitucional de 1988 dispõe que o pluralismo e a li-
vre iniciativa são princípios fundamentais estruturantes, além 
de estabelecer como princípios da ordem econômica a livre 
concorrência e a função social da propriedade, os dispositi-

vos constitucionais referentes às liberdades comunicativas e 
os constantes, especificamente, do capítulo sobre Comunica-

ção Social e, entre esses, principalmente, o § 5º do artigo 220, 
desvelam um espaço legítimo para atuação normatizadora do 
Estado. Isto é, entendemos que tal interpretação impõe a pro-

blematização, já destacada, ainda que indiretamente, pelo Minis-

tro Joaquim Barbosa, quanto a uma noção como a da “entroniza-

ção de sujeitos privados no gozo das franquias especificamente 
identificadas com toda concepção de imprensa livre”. 

Em termos outros, não se pode negar que a Constituição 
de 1988, interpretada sistematicamente, demonstra a preocupa-

ção da maioria dos constituintes com monopólios e oligopólios 
privados, o que reforça que só a ausência estatal não é garantia 

67  BLACK apud SARMENTO, Daniel. A Liberdade de Expressão e o Pro-
blema do Hate Speech. Revista de Direito do Estado (RDE). Rio de Janeiro, ano 1, 
no.4, out./dez. 2006, pp. 57-58.
68  Diga-se que Ronald Dworkin, analisando o cenário estadunidense, es-
creve que: “The First Amendment […] is drafted in the abstract language of political 
morality: it guarantees a “right” of free speech but does not specify the dimensions of 
that right […]. Decisions on these and a hundred other issues require interpretation 
[…] guided by principle […]. Otherwise the Constitution’s language becomes 

only a meaningless mantra to be incanted whenever a judge wants for any rea-

son to protect some form of communication”. (destaques nossos) (DWORKIN, 
Ronald. The Decision That Threatens Democracy. The New York Review of Books. 
13 may 2010, p. 02. Disponível em: <http://www.nybooks.com/articles/2010/05/13/
decision-threatens-democracy/>. Acesso em: 01 jul. 2017.)
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de que o pluralismo de vozes, para ficarmos no terreno das liber-
dades comunicativas, como a de imprensa, emergirá, isto é,    

[...] o Estado pode ter que agir para promover 
a robustez do debate público em circunstâncias 
nas quais os poderes fora do Estado estão inibin-

do o discurso. Ele pode ter que alocar recursos 
públicos – distribuir megafones – para aqueles 
cujas vozes não seriam escutadas na praça pública 
de outra maneira. Ele pode até mesmo ter que si-
lenciar as vozes de alguns para ouvir as vozes dos 
outros. Algumas vezes não há outra forma.69

Ora, a distribuição desses megafones, por parte de políti-

cas públicas, significa que certos atores privados, como grandes 
corporações de comunicação social, em razão de seu poder eco-

nômico e de influência política, são capazes de moldar a esfera 
pública de debates de acordo com seus exclusivos interesses ou, 
na linha de seus principais financiadores e anunciantes, incluindo-
se, nesse aspecto, até mesmo o próprio Estado70, o que explica a 
vedação de monopólios e oligopólios em relação a produção e 
circulação de informações.  E nesse sentido Bagdikian alerta que:

Não é necessário que uma única empresa possua 
tudo para que haja poder de monopólio. Tam-

bém não é necessário que se evitem certos tipos 
de concorrência. Tecnicamente, as empresas de 
mídia dominantes são um oligopólio, o manda-

69  FISS, Owen M. A ironia da liberdade de expressão: estado, regulação 
e diversidade na esfera pública. Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva 
Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 30.
70  Exemplificativamente, temos que “o governo federal ocupa o 4º lugar 
no ranking dos maiores anunciantes brasileiros, tendo gasto 2,3 bilhões de reais 
em 2013” (LIMA, Venício A. de. Normas legais da comunicação social: interesse 
privado vs. interesse público. In: AMORIN, Ana Paola; Guimarães, Juarez; LIMA, 
Venício A. de. (Orgs.). Em defesa de uma opinião pública democrática: conceitos, 
entraves e desafios. São Paulo: Paulus, 2014, p. 187).
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mento de alguns poucos no qual qualquer des-

ses, agindo por si só, pode alterar as condições 
de mercado”. (tradução nossa).71

Daí, por exemplo, “o relatório do Grupo de Alto Nível 
sobre a Liberdade e o Pluralismo da Mídia divulgado em janei-
ro de 2013”, afirmar, categoricamente, entre outros pontos, 
em sua “recomendação 26” que o “[...] Estado deve intervir 
sempre que uma distorção do mercado conduza a um subpro-

visionamento do pluralismo, que pode ser considerado como 
bem público fundamental”.72

Em suma, nas palavras de Ronald Dworkin, coerente 
com seus argumentos, vemos que “monopólios e quase mono-

pólios são tão destrutivos para o mercado de ideias73 como o são 
para qualquer outro tipo de mercado” (tradução nossa).74

 

Essa assertiva não é sinônimo de alguma suposta “re-

gra de ouro” que a todos igualasse de modo absoluto, pois 
isso seria uma contradição com o próprio pluralismo fomen-

tado constitucionalmente, mas, sim, refletir, prioritariamente, 
sobre as diversas distorções que, ao inverso, inibem ou, até 
mesmo, fecham a porta de acesso ao debate público àqueles 
“grupos discursivamente vulneráveis”. Isto é, como Fiss chama 
atenção75, não se deve desconsiderar o risco, sempre presente, 
do “efeito silenciador do discurso” advir de sujeitos privados.

71  “It is not necessary for a single corporation to own everything in order 
to have monopoly power. Nor is it necessary to avoid certain kinds of competition. 
Technically, the dominant media firms are an oligopoly, the rule of a few in which 
any one of those few, acting alone, can alter market conditions” (BAGDIKIAN, Ben 
H. The New Media Monopoly. Boston, Massachusetts: Beacon Press, 2004, p. 5).
72  LIMA, op. cit., 2015, p. 191.
73  A referência imediata, neste momento, é a linha argumentativa de juízes 
da Suprema Corte estadunidense como Oliver Wendell Holmes, William Douglas e 
William Brennan, os quais registraram, em inúmeros julgamentos, a sua perspectiva 
de um free trade ou free market of ideas.
74  “Monopolies and near monopolies are just as destructive to the market-
place of ideas as they are to any other market” (DWORKIN, op. cit., p. 2).
75  FISS, op. cit., 2005, p. 33.
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Esse risco, a título ilustrativo, pode ser visto em uma 
ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal de 
Santa Catarina (Ação nº 2008.72.00.014043-5), a qual, em sín-

tese, visava garantir o direito de informação e expressão dos 
cidadãos daquela unidade da Federação, buscando, “[...] como 
principal objetivo anular a aquisição do jornal “A Notícia” pelo 
Grupo RBS”, mas, também, procurava adequar, reduzindo, o nú-

mero de emissoras de televisão da RBS, ao legalmente previsto.76

Em suma, na visão do Ministério Público de Santa Catarina, 
[...] a situação de oligopólio é clara, em que 
um único grupo econômico possui quase a 
total hegemonia das comunicações no esta-

do. Por isso, a ação discute questões como a 
necessidade de pluralidade dos meios de co-

municação social para garantir o direito de 
informação e expressão; e a manutenção da 
livre concorrência e da liberdade econômica, 
ameaçadas por práticas oligopolistas.77

Situações como essa, do risco da força comunicativa 
de poucos grupos hegemônicos para o pluralismo e a multi-

plicidade de vozes, já exposta com preocupação pelo Ministro 
Joaquim Barbosa, é também visível, por exemplo, no Estado 
de Sergipe, onde “[...] praticamente todos os veículos de co-

municação [...] pertencem a dois grupos [...]”.78

Mas, saliente-se, que essa circunstância não é exclusiva 
do cenário brasileiro, pois, como escreve Ben Bagdikian, na sua 
obra The New Media Monopoly, em um capítulo denominado 

76 Dados disponíveis em: <http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noti-
cias-sc/mpf-questiona-oligopolio-do-grupo-rbs-em-santa-catarina>. Acesso em: 
13/07/2017.
77  Registre-se que “em março de 2011 a ACP foi julgada improcedente” 
(LIMA, op. cit., 2015 p. 272).
78  GÓES apud LIMA, op. cit., 2015, p. 371.
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“Big Five”, as empresas Time Warner, Disney, News Corporation, 
Viacom e Bertelsmann controlam, quase que inteiramente, os 
meios de comunicação e de informação norte-americanos em 
suas diversas dimensões, chegando a destacar que em

[...] 1983, os homens e mulheres que chefia-

vam as cinquenta corporações de mídia que 
dominavam a audiência Americana poderiam 
caber, confortavelmente, em um salão de bai-
le de um hotel. [...] Já em 2003, cinco homens 
controlavam todas essas mídias que, por sua 
vez, foram, vinte anos antes, controladas por 
cinquenta corporações. Estes cinco [...] pode-

riam, agora, caber em alguma generosa cabine 
telefônica. (tradução nossa).79

Verificamos que reconhecer que as liberdades comunica-

tivas são centrais na conformação de um Estado Democrático de 
Direito implica, na atualidade, não reduzirmos as ameaças a essas 
liberdades ao aspecto do Estado, nem à exaltação da dimensão 
privada, pois liberdade, acesso igualitário e diversidade demons-

tram ser faces do mesmo fenômeno, diante do qual o Estado 
não é mais o único possível “vilão”, podendo ser, em realidade, 
um poderoso fiel da balança em favor do pluralismo comuni-
cativo diante da enorme força de grandes grupos privados

Nesse sentido, a Declaração de Princípios sobre Liber-

dade de Expressão
80, da Comissão Interamericana de Direitos 

79  “In 1983, the men and women who headed the fifty mass media corpo-
rations that dominated American audiences could have fit comfortably in a modest 
hotel ballroom. […] By 2003, five men controlled all these media once run by the 
fifty corporations of twenty years earlier. These five […] could fit in a generous 
phone booth” (BAGDIKIAN, op cit., p. 27).
80  DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE LIBERDADE DE EXPRES-
SÃO. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Organização dos Estados 
Americanos (OEA). 2000. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/por-
tugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.htm>. Acesso em: 26 jun. 2016.



81

Direito à informação e radiodifusão

Humanos, representando a Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA), após vedar, em seu ponto 05, qualquer censura 
prévia, assim como todo tipo de “obstáculos ao livre fluxo de 
informação”, afirma, no ponto 12, que 

os monopólios ou oligopólios na propriedade e 

controle dos meios de comunicação devem estar 
sujeitos a leis antimonopólio, uma vez que cons-

piram contra a democracia ao restringirem a plu-

ralidade e a diversidade que asseguram o pleno 
exercício do direito dos cidadãos à informação.

Em suma, reconhece-se
[...] em várias partes, inquietude com a con-

centração da propriedade de meios de comu-

nicação, por ser hostil ao pluralismo, exercen-

do, ademais, força inibitória ao aparecimento 
de outros empreendimentos no setor, com 
condições de se sustentar no tempo. Coibir 
a formação de grupos que, por suas caracte-

rísticas, revelam-se danosos à livre difusão de 
ideias é coerente com o reconhecimento da 
liberdade de expressão como um valor objetivo. 
A Constituição Federal, sensível ao tema, no art. 
220, § 5º, proíbe que os meios de comunicação 
social sejam controlados, direta ou indiretamen-

te, por monopólio ou por oligopólio.81

Percebe-se que essa “inquietude”, essas preocupações, 
deve-se ao fato de que monopólios ou oligopólios comunicacio-

nais ofendem vários compromissos e princípios constitucionais 

81  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Pau-
lo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 353.
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aqui já elencados, principalmente, o concernente ao pluralismo 
de visões de mundo, isto é, a extrema concentração dos meios de 
comunicação social dificulta, profundamente, uma circulação plu-

ral das informações, produzindo hegemonias, em que narrativas 
de grupos minoritários ou, por exemplo, produções de interesses 
locais e regionais, sucumbam aos instrumentos de padronização 
midiática e a força de seus financiadores e anunciantes.82

Vislumbra-se, assim, que, sem dúvida, “[...] é desejável que os 

meios de comunicação sejam jurídica, política e economicamente 

autônomos em relação ao Estado, porém essa autonomia também 

deve valer em relação a outras forças como a do mercado”.
83

No pano de fundo, o que emerge é a necessária pro-

blematização, a partir do Estado Democrático de Direito, plu-

ral e aberto, da denominada propriedade cruzada, ou seja, a 
circunstância de que uma mesma pessoa, física ou jurídica, 
detenha o controle dos diversos meios de comunicação social 
– revistas, rádios, televisão, jornais e mídias digitais – em um 
mesmo espaço geográfico, concentrando todas as decisões 
sobre a produção e a circulação de informações, ou seja, de-

cidindo quem pode falar e quem só terá o direito de ouvir.84
 
85

82  Nesta linha, Judith Lichtenberg, escreve que: “The range of views con-
sidered respectable enough to appear regularly in the American mass media is ex-
traordinarily narrow. As a result, we are more ignorant and more provincial than we 
could be […]” (LICHTENBERG, Judith. Foundations and limits of freedom of the 
press. In: LICHTENBERG, Judith (ed.). Democracy and the mass media. New York 
(USA): Cambridge University Press, 1990, p. 103).
83  CHUEIRI; RAMOS, op. cit., p. 568.
84  LIMA, op. cit., 2015, pp. 270-274.
85  Também nos Estados Unidos o debate em torno da liberdade de imprensa 
recai sobre qual deve ser o papel dos governos na relação entre a defesa da livre 
competição comunicativa e a presença, não ignorada, da força de monopólios de 
informação. Naquele contexto há um órgão – a Comissão Federal de Comunicação 
(FCC, em inglês) – que busca regular, entre outros pontos, a ‘propriedade cruzada’ 
dos meios de comunicação, salvo a mídia impressa. A marca desse debate dá-se, 
em grande medida, em torno da “doutrina da equidade” (Fairness Doctrine), a qual 
se encontra, formalmente, abandonada, mas que continua presente nas discussões 
doutrinárias. Essa ‘doutrina’, grosso modo, procura garantir que as vozes envolvidas 
em temas de interesse público possam ser ouvidas. O ponto maior dessa visão deu-se 
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Esse tipo de concentração não constrói autonomias, 
mas se apoia em uma verdadeira soberania do discurso, con-

trariando princípios básicos do próprio mercado em uma de-

mocracia constitucional, qual seja, a livre concorrência e um 
fluxo diversificado de produtos, isto é, impede que o “consu-

midor” escolha qual “produto” adquirir e levar para casa.
Dessa maneira, denota-se que o modo pelo qual os meios 

de comunicação social são estruturados influencia, e muito, 
como as informações são selecionadas, produzidas e postas em 
circulação. Assim, por exemplo, propriedades cruzadas acabam, 
em realidade, conformando uma privatização do espaço público, 
para recuperarmos uma imagem cara à teoria habermasiana.86

Em outras palavras, dizermos que temos uma impren-

sa livre não é, por si só, sinônimo de pluralidade, a não ser que 
traduzamos essa liberdade apenas diante do aparato estatal, em 
sentido impregnado de um liberalismo clássico, desconsideran-

do os contextos históricos. Isto é, não há como concretizarmos 
o princípio da liberdade de imprensa de modo desvinculado da 
própria historicidade subjacente às disputas constitucionais, da 
tensão entre liberdade, igualdade e alteridade, pois não há direi-
tos que plainam acima dos contextos e fora da história. 

É sem desconsiderar os contextos que entendemos, na 
companhia de Edwin Baker87

 e Venício Lima
88, que uma dis-

persão dos meios de comunicação social é o ponto de partida, 
não há solução acabada para qualquer debate constitucional 
sobre liberdade de imprensa, haja vista que, neste campo, a 

no caso, decidido pela Suprema Corte em 1969, Red Lion Broadcasting Co., Inc. v. 
Federal Communications Commission. Conferir: FISS, op. cit., 2005, pp. 99-137.
86  HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Trad. 
Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 165.
87  BAKER, C. Edwin. Media Concentration and Democracy: why owner-
ship matters. New York (USA): Cambridge University Press, 2007.
88  V. LIMA, Venício A. de. Normas legais da comunicação social: interesse 
privado vs. interesse público. In: AMORIN, Ana Paola; Guimarães, Juarez; LIMA, 
Venício A. de. (Orgs.). Em defesa de uma opinião pública democrática: conceitos, 
entraves e desafios. São Paulo: Paulus, 2014, p. 169-196; e LIMA, op. cit., 2015.
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“propriedade importa”
89, ou seja, em princípio, “[...] muitos 

proprietários, muitas fontes” (tradução nossa).90

Dito de outro modo, os princípios da democracia social 
e do pluralismo devem conformar as políticas públicas sobre 
comunicação social, o que já demonstra que o Estado pode 
e deve atuar como fomentador da diversidade comunicativa, 
do acesso igualitário, impedindo que poucos detenham, hege-

monicamente, o poder comunicativo, o que legitimaria inter-
ferências voltadas para uma desconcentração da propriedade 
dos meios de comunicação e informação jornalísticas, ou seja, 
demonstra-se que uma mídia desconcentrada, em termos de 
propriedade, “[...] assim como a separação dos poderes, é uma 

salvaguarda central para a democracia” (tradução nossa).91

Um quadro de concentração dos meios de informação,
[...] já inspirou que se preconizassem soluções 
até com base na legislação antitruste. A Corte 
Constitucional alemã decidiu que a concorrên-

cia, tanto em conteúdo, como em bases eco-

nômicas, é essencial para uma imprensa livre. 
Sugere, por isso, que o Estado assuma posição 
ativa para garantir o pluralismo de tendên-

cias, por meio de concessão de subsídios para 
pequenas empresas de comunicações e, até, 
pelo uso da lei antitruste, para reduzir a unifi-

cação de enforques jornalísticos, propondo o 
estabelecimento de staffs editoriais indepen-

dentes ou a venda de parte das empresas.92

89  BAKER, op. cit..
90  “[…] many owners, many sources” (BAKER, op. cit., p. 54). Nas pala-
vras do mesmo Baker, o objetivo é: “[…] maximum reasonable ownership disper-
sal” (BAKER, op. cit., p. 191).
91  “[…] the reason that dispersal of media ownership, like separation of 
powers, is a key structural safeguard for democracy” (BAKER, op. cit., p. 19).
92  MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 353.
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Do até aqui exposto, percebe-se que afirmar que a li-
berdade de imprensa estaria num patamar acima, até mesmo, 
dos direitos comunicativos dos cidadãos, tomados esses indi-
vidualmente, precisa ser problematizado, inserindo-se nos de-

bates sobre como a comunicação é produzida, como o fluxo de 
informações desenvolve-se. Isto é, não devemos desconhecer 
que os grandes órgãos de imprensa, tornados, hoje, verdadei-
ras corporações econômicas, têm seus próprios interesses na 
forma em que os fatos e notícias serão apresentados, incluin-

do aqueles que não devem receber qualquer cobertura.93

Aqui, mais uma vez, observa-se a necessidade de não 
desconsiderarmos os contextos históricos, pois, só assim agin-

do, podemos visualizar que a “imprensa”, no decorrer de um 
complexo processo histórico, tornou-se “[...] uma poderosa 

instituição – na mídia, que é o coletivo dos diferentes meios 
impressos e eletrônicos – e não tem mais qualquer relação di-
reta com a liberdade individual de expressão dos cidadãos”.

94

Esse ponto, inclusive, como acima dito, foi salientado 
pelo Ministro Gilmar Mendes quando esse destaca o enorme 
poder que a imprensa adquiriu no tempo histórico, inclusive 
resgatando o fato de que se a liberdade de imprensa, em sua 
origem, voltava-se contra o Estado, hoje, essa liberdade fun-

damental tem que ser pensada a partir da constatação de que 
a imprensa desvela possuir “[...] um poder social tão grande e 
inquietante quanto o poder estatal”.95

Por conseguinte, abordagens excessivamente liberais 
do sentido de esfera pública acabam por ocultar o modo como 
o acesso aos meios de comunicação, à liberdade de imprensa, 
estrutura-se, retirando, por essa opção interpretativa, muito 
da força normativa do imperativo constitucional do pluralis-

93  LICHTENBERG, op. cit., p. 103.
94  LIMA, op. cit., 2015, p. 394.
95  BRASIL, op. cit., (ADPF) 130/DF, p. 253.
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mo, apegando-se a fórmulas em que a maior ameaça, talvez 
a única, seja o Estado, como se os atores privados, para além de 
qualquer regulação estruturante, não fossem capazes de silen-

ciar. Isto é, desconhece-se que em contextos, historicamente ex-

cludentes, a defesa das liberdades comunicativas pode revelar-se 
um mecanismo, perversamente eficiente, de silenciar e invisibili-
zar, haja vista que “[...] do mesmo modo que a mídia tem o poder 

para expor, denunciar e cobrar o poder, também pode se omitir, 
calar, destruir ou desviar a atenção da população”.96

Pode-se dizer que o vínculo, apontado no julgamento 
da ADPF 130, entre liberdades comunicativas, em nosso caso, 
a liberdade de imprensa, e a democracia é algo central, pois 
sem uma circulação desimpedida de informações, a democra-

cia deslegitima-se, torna-se menos transparente, o que jus-

tifica as preocupações com possíveis intervenções abusivas 
do Estado nesse campo. Todavia, são essas mesmas preocu-

pações com a ampla liberdade de produção e circulação de 
comunicação que podem vir a exigir que o Estado tenha que 
interferir com o fim de garantir a própria independência da 
imprensa diante do exercício do poder, isto é,

se, por exemplo, os meios de comunicação so-

cial tendem a suprimir a diversidade e empo-

brecer o debate público [...] podemos considerar 
como legítimo a regulamentação da mídia com 
a finalidade de atingir os propósitos últimos da 
liberdade de imprensa. (tradução nossa).97

Esse vínculo entre a liberdade de informar e ser infor-
mado e o Estado Democrático de Direito, pluralisticamente 
constituído, é que levou o constituinte a normatizar as “emis-

96  CHUEIRI; RAMOS, op. cit., p. 565.
97  “If, for example, the mass media tend to suppress diversity and impover-
ish public debate, the arguments meant to support freedom of the press turn against 
it, and we may rightly consider regulating the media to achieve the ultimate purpos-
es of freedom of the press” (LICHTENBERG, op. cit., pp. 104-105). 
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soras de rádio e televisão”, os “serviços de radiodifusão so-

nora e de sons e imagens”, em razão do enorme impacto na 
conformação social e política que essas mídias revelam. Por 
essa razão, também elas estão sujeitas a concessões, permis-

sões ou autorizações públicas. O adjetivo público traduz-se 
numa dimensão social e não se reduz ao estatal ou ao gover-
namental. Como se vê no artigo 223 da Constituição de 1988, 
trata-se do “princípio da complementaridade dos sistemas 
privado, público e estatal”. Isto é, essas mídias, ao contrário 
da impressa, sujeita a regras próprias, sem necessidade de au-

torização estatal para publicação, revelam-se colocadas para 
além das desgastadas visões que opõem, como excludentes, 
as dimensões pública e privada, reconhecendo-se, assim, que 
o constitucionalismo democrático jamais “pode ser neutro no 
que toca à privatização do público”, já que “é necessariamente 
plural e incorporador de complexidade”.98

Vê-se, assim, a necessidade de transcendermos visões 
que restringem os debates sobre o campo de incidência da liber-
dade de imprensa ao seu aspecto de operar como uma barreira 
contra intervenções estatais. Ou seja, com o deslocamento des-

ses debates, o privado deixa de ser o espaço de uma incondicio-

nada competição entre atores particulares formalmente iguais, 
mas encontra-se em tensão com um público democrático, não 
sinônimo de estatal.  Nesse sentido de “público”, regular os meios 
de comunicação ganha o significado de “[...] criar condições de 
efetiva participação popular nas decisões que afetam a todos, en-

tre essas, as que dizem respeito à expressão/comunicação como 
direito fundamental e política pública”.99

98           CARVALHO NETTO, Menelick. Intervenção. In: COUTINHO, Jacinto 
Nelson de Miranda. Canotilho e a Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 126.
99  CHUEIRI; RAMOS, op. cit., p. 566.
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Dito isto, e empregando argumentos elaborados por 
Venício Lima em diálogo com Paulo Freire, afirmamos que o 
pluralismo que subjaz à ideia de liberdade de imprensa dis-

tancia-se de uma “cultura do silêncio”, de monólogos e mono-

pólios, pois “comunicar é diferente de fazer comunicados”100, 
mas, ao contrário, conflui na direção de um dialógico “direito à 
comunicação”. Isto é, essa distinção deve ser o principal marco 
de um “[...] critério para a avaliação de propostas e de políticas 
públicas no campo das comunicações”.101

Observa-se, assim, que a liberdade de imprensa está si-
tuada em um ponto de tensão, o qual é constitutivo em democra-

cias constitucionais, entre posições que defendem que a garantia 
maior dessa liberdade é estar além de qualquer intervenção es-

tatal e outras que afirmam que a sua marca seria potencializar o 
pluralismo de visões, a multiplicidade de vozes (“noninterference 

and the multiplicity of voices”)102, sendo que qualquer resposta, 
constitucionalmente adequada, a essa relação tensional exige 
mais do que “o texto pelo texto”. Isto é, faz-se necessário que 
assumamos que qualquer texto é comunicação diferida, aberta, 
sempre carente de plena realização103, exposto tanto a preten-

sões legítimas como a abusivas, transcendendo seu momento 
fundacional104, fazendo com que o âmbito normativo da liberda-

de de imprensa seja sempre passível ser reconstruído, confronta-

do com toda a sua historicidade, não admitindo, assim, ser lido a 
partir de saídas por demais dogmatizadas, verdadeiros mantras 

ou atos de fé repetidos naturalizadamente, ainda que a partir de 
belas construções metafóricas. 

100  FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 14ª.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura), p. 132.
101  LIMA, op. cit., 2015, p. 56.
102  LICHTENBERG, op. cit., p. 121.
103  ROSENFELD, 2003.
104  HABERMAS, Jürgen. O Estado Democrático de Direito: uma amarração 
paradoxal de princípios contraditórios? In: HABERMAS, Jürgen. Era das Transi-
ções. Trad. Flávio Beno S. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, pp. 152-173.
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4. Considerações finais

A partir de certos argumentos levantados no Supremo 
Tribunal Federal, durante o julgamento da ADPF 130, conse-

guimos visualizar a preocupação dos membros daquela Corte 
com a proteção da liberdade de imprensa e informação jorna-

lística diante de regulações e interferências estatais.  
Aqui uma tensão emergiu, já que os Ministros Gilmar Men-

des e Joaquim Barbosa introduziram argumentos que problemati-

zavam essa posição, questionando se o Estado não poderia assumir 
outro papel em suas intervenções, como, por exemplo, operar como 
um contraponto ao enorme poder dos grandes grupos de comunica-

ção, diante de um contexto marcado por assimetrias sociais.
Em realidade, o que esses debates colocaram, para 

além do objeto central da citada ação constitucional, foi que 
visões por demais centradas no papel de censor, que o Estado 
pode desvelar, precisam ser revisitadas, já que o âmbito da 
liberdade de imprensa não pode mais desconsiderar que a im-

prensa, na atualidade, afastou-se, em muito, da imagem histó-

rica de cidadãos que imprimiam suas mensagens e as faziam 
circular sem necessidade de autorização do Estado. 

A liberdade de imprensa, como multiplicadora poten-

cial de vozes na esfera pública, em que o Estado era o ator a 
ser vigiado, hoje vê-se confrontada com gigantescas corpora-

ções midiáticas, que absorvem todas as etapas da produção e 
circulação de informações, numa escala nunca antes vista, cor-
porações essas que, em razão de seu poder econômico e de 
influência política, colocam em xeque a primazia do princípio 
da não interferência estatal nessas liberdades fundamentais.

Desse modo, uma outra preocupação tem, continua-

mente, ganhado espaço, qual seja, a de como garantir o plura-

lismo de vozes em contextos em que poucos atores privados 
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detém quase todos os meios e instrumentos de circulação de 
informações. Isto é, não seria o Estado o único ator com for-
ça suficiente para contrabalancear esse poder, não teria esse, 
agora, uma obrigação de regular um “mercado não tão livre de 

ideias”? Não seriam essas possíveis regulações uma necessida-

de da própria liberdade de imprensa, ou seja, a aplicação, por 
exemplo, de legislações desconcentradoras, não pode operar 
como condição de possibilidade do pluralismo que a liberdade 
de imprensa, historicamente, esteve aliada?

Sendo assim, o caminho tradicional de que a liberdade 
de imprensa, como as demais liberdades comunicativas, vol-
ta-se, acima de tudo, contra o Estado, precisa sofrer um des-

locamento, pois “murar” inteiramente o aparato estatal pode 
significar “abrir” espaço para censuras privadas, tanto ou mais 
perigosas, já que essas estarão imunes a questionamentos, pois 
fundadas em leituras descontextualizadas da Constituição.

Dito de outro modo, o texto constitucional de 1988 
afirma a livre iniciativa e a livre concorrência, mas também as-

sume o pluralismo como estruturante, o que é visível, entre 
tantos outros dispositivos, naqueles que afirmam que a pro-

priedade deve cumprir “função social” e nos que vedam “mo-

nopólios e oligopólios”, normatividade essa que, sem dúvida, 
tem de ser levada a sério quando da concretização do sentido 
e alcance da liberdade de imprensa.

Liberdade de imprensa, a partir dessa interpretação, 
não admite ser pensada sem a igualdade na diversidade e de 
um acesso plural a fontes de informação, o que legitima po-

líticas públicas de fomento democrático dessa liberdade, da 
multiplicidade de vozes, em que o ato de regular não é algo 
externo, mas exigência que emerge dos próprios compromis-

sos constitucionais assumidos em outubro de 1988.
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Reitera-se a necessidade de reposicionarmos o local em 
que a luz dos debates deve incidir com mais força, pois se as po-

sições em relação à dimensão protetiva contra o Estado já estão 
assentadas, isto não implica que os problemas foram resolvidos, 
ainda mais quando assumimos que nos movemos por um mundo 
conectado, em rede, em que a circulação de informações, além 
de ser realizada em uma velocidade jamais pensada no passado, 
também transcende as fronteiras dos Estados, demonstrando o 
incomensurável poder conformador que os detentores dos maio-

res grupos de comunicação possuem, sendo capazes de impo-

rem visões de vida em escala global, de selecionarem quem fala e 
quem fica à margem da comunicação, desafiando e levando, até 
mesmo, a se questionar o que ou quem as democracias represen-

tativas, em seu formato tradicional, realmente representam. 
Por conseguinte, “parece claro, portanto, que não se pode 

atribuir apenas ao Estado, como usualmente ocorre, a ameaça às 
liberdades de expressão e de imprensa”105, o que nos possibilita 
visualizarmos que, em uma democracia, o que interessa, consti-

tutivamente, é “[...] que o discurso dos poderosos não soterre ou 
comprometa o discurso dos menos poderosos”.106

Dentro deste cenário, a liberdade de imprensa e de in-

formação jornalística é interpretada a partir da incessante e 
interminável busca de   

[...] construção de uma cultura política pluralista 
com base na Constituição democrática, de uma 
República de cidadãos livres e iguais, como ex-

pressão de uma forma de integração social, que 
se dá, portanto, através da construção dessa 
identidade política pluralista e aberta [...].107

105  LIMA, op. cit., 2015, p. 371.
106  FISS, op. cit., 2005, p. 48.
107 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Comentário ao art. 1º, pa-
rágrafo único. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo; 
STRECK, Lenio L. (Orgs.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Sa-
raiva/Almedina, 2013, p. 140.
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Em suma, assumimos que qualquer liberdade funda-

mental é carregada de historicidade, em que o texto consti-

tucional é tomado como intrinsecamente aberto, sempre em 
disputa, marcado por exigências de um pluralismo cada vez 
mais complexo, fazendo com que o Estado, agora traduzido 
a partir de uma Teoria da Constituição altamente problema-

tizante, não possa mais ser restringido ao exclusivo papel de 
protetor de uma esfera privada que se autorregularia, pois, do 
contrário, corremos o risco de continuarmos “garantindo a liber-
dade de imprensa somente para aqueles que já a possuem” (Free-

dom of the press is guaranteed only to those who own one).108 

108  LIEBLING apud LICHTENBERG, op. cit., p. 102.
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QUATRO TESES SOBRE O REGIME 

CONSTITUCIONAL DA RADIODIFUSÃO

Airton Cerqueira-Leite Seelaender
1

A Constituição de 1988 não diz como o Brasil é - diz 

só como deve ser, impondo ou buscando impor orientações 
para os aplicadores do direito na Administração, no foro, nos 
órgãos legislativos e na sociedade. 

O que deve ser não se confunde, naturalmente, 
com a realidade em si, seja lá o que por isso se pretenda 
designar. É, pois, absurdo exigir do intérprete que jogue a 
Constituição no lixo, só porque ela não estaria espelhando 
de todo, em avaliações genéricas, uma suposta “realidade” 
(identificada - ao gosto do freguês - com uma herança his-

tórica vinculante
2
 ou com um processo de transformação 

1  Doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, pesquisador do CNPQ 
e professor de Direito Público e História do Direito na Universidade de Brasília. 
Membro do IIHD (Argentina) e do IHGB, foi Presidente do IBHD e pesquisador 
visitante da Universidade de Münster e do Instituto Max Planck.
2  Suponhamos que um livro jurídico divulgue a crença- algo mítica e to-
cantemente ingênua - de que nossa televisão teria sido heroicamente construída, no 
Brasil, só por louváveis empreendedores, sem auxílio relevante do Estado. Poderia 
o jurista, a partir daí, premiar a iniciativa privada às custas do texto constitucional, 
declarando que a radiodifusão televisiva (serviço público, nesse texto) deveria ser 
declarada atividade econômica em sentido estrito? Poderia inferir, com base nessa 
sua leitura da “realidade histórica”, um dever-ser?
Ora, se aceitássemos tal forma de argumentar em nosso direito público, teríamos de 
ser coerentes e aplicá-la sistematicamente. Com isso, chegaríamos ao absurdo de 
mandar às favas, por exemplo, o art.220-§5 da Lei Magna. Não discorda ele teimo-
samente da realidade atual? Não discorda ele da realidade do passado? Proclame-
mos então Chateaubriand e Roberto Marinho- por conta de seu tão real controle do 
mercado- nossos verdadeiros constituintes, como reais beneficiários que teriam sido 
de uma realidade definidora da ordem constitucional...
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social e tecnológica em curso na Nova Inglaterra3, no Brasil4
 

ou “no globo”5).

3  Mesmo aquele que, qual sorridente sonâmbulo, visse nas novas tecno-
logias o triunfo total da liberdade de informação teria de convir que a “realidade” 
brasileira não se confunde com a do nordeste dos EUA.
É notório que, em nossa sociedade, boa parte da população ainda tem, na TV, a sua 
principal fonte de informação. Nas palavras da própria Globo, “não existe nenhum 
outro país em que a televisão aberta (...) atinja 99,67 dos lares” (v. ARAÚJO, Bráu-
lio S.R de. A construção da esfera pública no Brasil a partir da Constituição de 
1988. Tese de doutorado. S. Paulo, Fadusp, 2011, p. 117).
Pesam aqui não só fatores geracionais e bloqueios resultantes de desníveis sociais 
que dificultam a integração à rede: há relevantes aspectos culturais favoráveis, entre 
nós, a uma centralidade mais duradoura da televisão no conjunto da mídia. 
As teorias sobre os novos meios vêm, usualmente, de espaços geográficos em que 
o predomínio da TV foi uma “fase de algumas décadas” entre o longo reinado da 
cultura letrada (neles nunca abafada) e o da internet. Já no Brasil, é fato notório 
que a maior parte da população passou do analfabetismo ou de suas bordas quase 
que diretamente para o império da televisão. Este teve aqui, por conseguinte, maior 
influência e impacto.  
A sensibilidade, o modo de pensar e compreender e a visão de país de boa parte da 
população têm-se vinculado há décadas- e seguem se vinculando- muito mais ao 
mundo da TV do que ao dos textos impressos. Somada a fatores empresariais, essa 
centralidade da televisão acaba influenciando- com seu peso inercial na cultura- a 
própria internet, que é parcialmente pautada pelas emissoras de TV, inclusive quanto 
ao debate político (sobre esse fenômeno, cf. também os estudos citados em ALI-
MONTI, Veridiana- Entre mercadoria e democracia nas políticas para televisão no 
Brasil. Dissertação. S. Paulo, Fadusp, 2014, p. 202).
4  Impõe-se notar que o campo supostamente “livre” da informação na in-
ternet também tem sido ocupado, entre nós, pelos velhos latifundiários do oligopólio 
midiático.  Contando com sólidas conexões no campo publicitário, exércitos de pro-
fissionais e o apoio de empresas já bem estruturadas, o jornalismo do G1 e da Uol 
beneficia-se de economias de escala consideráveis. Tende a esmagar, também por 
isso, seus concorrentes nacionais, empurrando-os para nichos de público identifica-
dos com causas e orientações ideológicas que a grande mídia despreza ou combate.
 Se a liberdade de informação quiser driblar, no Rio de Janeiro e em Florianópolis, 
o oligopólio da TV nucleado pela Globo e pela RBS, não se refugiará, decerto, 
na imprensa escrita a ele atrelado (“O Globo”, “Diário Catarinense”): deveríamos 
recomendar, então, que buscasse asilo no “G1”? Parece que não. Atuando de forma 
concatenada em todos os seus meios, o grupo Globo, no fundo, parece ditar a eles e 
a todas as emissoras filiadas a mesma linha editorial básica no campo político.
5  Ainda que “diagnósticos” sobre “processos em curso” pudessem ser norma-
tivamente vinculantes, seria precipitado descartar a Constituição por conta de opiniões- 
razoáveis ou não- sobre os rumos do mundo e da sociedade circundante.
Acaso estarão desaparecendo todas as ameaças dos oligopólios à liberdade de informa-
ção, na era dos grandes conglomerados da internet? Acaso a acelerada concentração do 
poder midiático, ao ganhar dimensões internacionais, elimina necessariamente os pe-
rigos para tal liberdade? Cada vez mais vigiado, classificado e mapeado pelas grandes 
empresas e órgãos de segurança dos países-sede, estará o cidadão realmente construindo 
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Aliás, mesmo que tal “realidade” nos fosse completamen-

te apreensível (o que não é), ainda assim seria “diagnosticada” 
de diferentes formas, em uma complexa sociedade- como é a 
nossa- fragmentada por distintas visões de mundo. Calcados em 
preocupações ou graus de ênfase no fundo datados e ideologi-
camente variáveis, tais “diagnósticos” não teriam de ser, a rigor, 
nem únicos nem incontestáveis. Quantos processos de transfor-

mação antes vistos como claros e unidirecionais não vieram a ser, 
depois, desmentidos, revistos ou pelo menos parcialmente rein-

terpretados? Quantas hipóteses sobre o impacto cultural, social 
e político desses processos não tiveram, nas últimas décadas, de 
ser abandonadas ou redimensionadas?

Descartar o texto constitucional por sua suposta divergên-

cia com a “realidade” é ignorar a própria descontinuidade lógica 
entre o ser e o dever-ser, incorrendo em confusões mais velhas 
do que o século XVIII. É erigir em padrão normativo exclusivo a 

leitura contingente de fenômenos, como se o intérprete- como 
um usurpador golpista- pretendesse regular a prática constitucio-

nal deixando o texto constitucional de lado. 
O presente trabalho vai em outra direção. Levando a Consti-

tuição a sério, procura respeitar seu texto e maximizar a sua efetivi-
dade. Formula suas teses a partir do texto constitucional.

Se a leitura deste se faz com algum influxo- como é 
inevitável e mesmo necessário em toda interpretação- de ele-

mentos oriundos do intérprete e do meio jurídico em que se 
formou (pensemos, e.g., no aparato conceitual), ainda assim 
se busca aqui, com quase ingênua obsessão, respeitar o texto 
constitucional. É neste (ou na leitura a ele dada) - e não em 
descrições pseudonormativas de supostos fenômenos estra-

nhos ao direito- que se escoram as teses que ora seguem:

no seu computador uma torre inexpugnável da autonomia individual? Acaso a saturação 
de informações gerada pelos novos “media” nos livrará da alienação ou de pré-direcio-
namentos capazes de moldar heteronomamente nossa visão de mundo?
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1. O regime constitucional da radiodifusão deve considerar o 
todo do texto constitucional

Evidenciando finalidades e objetivos que permeiam toda 
a Lei Maior, o “caput” e o inciso V do art.1 implicam a necessida-

de de interpretar o Capítulo V do Título VIII de modo a ampliar o 
pluralismo político e o grau de democratização da mídia.

A Constituição não deve ser rasgada em tiras6, mas ser 
vista pelo intérprete como um todo coerente- ou cuja coerên-

cia deva ser hermeneuticamente construída.
Se a Constituição prevê um Estado Democrático, natu-

ralmente exprime nisso o desejo de fazer os governados go-

vernarem, ainda que por meio de representantes eleitos. Os 
governados, porém, não se autogovernarão, se suas decisões 
na esfera política - inclusive, mas não só à hora das eleições - 
não puderem se escorar em informações e dados suficientes 
para uma opção livre e consciente.

Essa obviedade, curiosamente, não é levada em conta 
pela maior parte dos juízes e doutrinadores que tratam do 
tema. Como sonâmbulos na era dos oligopólios midiáticos, 
que sequer lêem atentamente o art.220-par.5 da Lei Mag-

na, muitos tratam da liberdade de informação como algo 
assegurável pela simples supressão de controles estatais7. 
Embaralham, aqui, direitos que têm relação entre si, mas a 
rigor não se confundem (como, e.g., o direito à informação 
e o direito à livre expressão).

Desde os Anos 80 temos alertado para esse esquecimen-

to do óbvio, para essa desconsideração do essencial - que, salvo 

6  Cf. a orientação de GRAU, Eros R..A ordem econômica na Constituição 
de 1988 (interpretação e crítica). 15ª.ed.. S. Paulo: Malheiros, 2012, p. 161.
7  Representativo dessa tendência parece ser o voto do relator na decisão do 
STF que fulminou a Lei de Imprensa (ADPF 130). Posto que exasperantemente pro-
lixo, esse texto pouco ou nada acrescentou de concreto- como bem notou o Ministro 
Joaquim Barbosa- à defesa do cidadão em face do poder midiático.
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honrosas exceções, comprometeu em muito a reflexão sobre o 
regime constitucional da radiodifusão e sua aplicação concreta.

2. O direito constitucional de ser informado implica um dever 
estatal de proporcionar um mínimo de informação objetiva

O cidadão tem, no Brasil, direito de acesso a todas 
as informações úteis para a sua reflexão e atuação política 
(arts.1-“caput”, 5-XIV-1ª.parte e 5-XXXIII). 

Tão amplo é tal direito, que o dever estatal de trans-

parência- só excetuadas situações extremas, como as referen-

tes ao cerne da segurança nacional- é praticamente incondi-
cionado, podendo o cidadão exigir dados sobre assuntos sem 
conexão alguma com sua região, seu campo profissional ou 
com a defesa judicial de seus outros direitos individuais (cf.art.
5-XXXIII e 37-“caput”)8  . E mesmo esse excepcionalíssimo “si-
gilo (...) imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” 
é deixado de lado no art.5-LXXII, quando estão em jogo dados 
que possam afetar o cidadão de forma mais pessoal e direta9.

8  Afastando explícita ou implicitamente condicionamentos indevidos, 
é ampla a jurisprudência que prestigia aqui o direito à informação- inclusive fora 
do STF (cf., e.g., STJ–RO em MS n. 13.516/RO, STJ- AgRg no RMS 29489/RJ e 
TRF1– Processo n. 0002986-13.2010.4.01.3200/JFAM). 
9  Embora, à primeira vista, entendimentos diversos possam defluir da in-
terpretação conjunta dos incisos XXXIII e LXXII, não há dúvida de que, já à época 
de sua redação, via-se como finalidade deste assegurar a dissidentes políticos acesso 
aos bancos de dados de órgãos de inteligência - notadamente aos do antigo SNI (ór-
gão antecessor da ABIN). Tal fato notório compunha o cenário no qual se esboçaram 
tanto as primeiras tentativas de esvaziar o habeas data quanto a articulação- com o 
fito de contê-las- da corrente doutrinária anti-restritiva que depois viria a se tornar 
dominante (para um breve histórico das “desventuras do novo instituto” em seu 
contato com o conservadorismo do meio jurídico e com resquícios de autoritarismo 
no campo doutrinário cf. SEELAENDER, Airton L.C.L.. Habeas data e imprensa: 
Processo e autodeterminação informativa. (Mimeo.), Florianópolis: UFSC, 2006, 
p. 14ss. Sobre a articulação supracitada, cf., entre outros, SILVA, José Afonso da. 
Curso de direito constitucional positivo. 11ª. ed. rev.. S. Paulo: Malheiros, 1996, 
e – talvez - PASSOS, José Joaquim Calmon de. Mandado de segurança coletivo, 
mandado de injunção, habeas data. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 138ss).
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O direito constitucional à informação engloba o direito de 
informar, de se informar e de ser informado10. Essencial à democra-

cia em sociedades complexas, este último pressupõe e demanda a 
organização e regulação da atividade informativa, de modo a ga-

rantir uma contínua prestação de informações aos governados.
Estamos aqui, portanto, diante de um direito-crédito

11, 
de um direito a uma prestação positiva, que não se confundiria 
jamais, portanto, com um singelo direito a uma não-limitação 

estatal. Se a Constituição assegura tal direito, o Estado tem o 
dever de atuar para garanti-lo- e esta é uma das finalidades 
principais do regime constitucional da radiodifusão. Não é por 
capricho, portanto, que o Constituinte converte a radiodifusão 
em serviço público (art.21-XII-“a”), atribuindo sua titularidade 
à União e determinando a ela que o desempenhe diretamente 
ou mediante a contratação de terceiros (art.21-XII). 

Esse tratamento constitucional da matéria se relaciona a) ao 
papel do Estado na Era Contemporânea, como encarado em nossa 
ordem constitucional; b) à necessidade de uma teoria atualizada so-

bre os direitos fundamentais de prestação, aqui incluído o direito 
de ser informado; e c) às implicações, para o fornecimento de in-

formações, do regime de serviço público na radiodifusão. Analise-

mos agora esses pontos, em alguns de seus aspectos essenciais:

a) O lidar com o regime constitucional da radiodifusão 
pressupõe atribuir, ao Estado, tarefas que nossa doutrina nem 
sempre tem sido capaz de conceber.

10  Sobre a origem do instituto e os seus principais aspectos dogmáticos, 
segue útil - a despeito da necessidade de revisão de algumas ingenuidades metodo-
lógicas no campo histórico - SEELAENDER, A.C.L.. “O direito de ser informado- 
base do paradigma moderno do direito de informação”. Revista de Direito Público 
99 (1991): p. 146-159
11  Cf. SEELAENDER, A.(L.) C.L.. “O direito de ser informado- base do 
paradigma moderno do direito de informação”. Revista de Direito Público 99 
(1991): p. 146ss.
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Sobretudo em um campo de grande relevância para a 
estruturação de tal regime - o do Direito Administrativo -, a 
doutrina brasileira é, com raras exceções, um tanto atrasada, 
não honrando sequer os pressupostos ideológicos que usual-
mente parece abraçar.

Decorra de um estratégico “liberalismo de parecerista”, 
de temores herdados do passado ou de simples mediocridade 
e engessamento mental12, verifica-se nela, já há algumas déca-

das, certa inclinação para escorraçar o Estado de seus campos 
constitucionais de atuação econômica ou para reduzi-lo a sim-

ples duto de recursos coletivos para empresas privadas. Difun-

de-se, dessa forma, um privatismo aparentemente moderno, 
mas que não raro encobre e legitima o velho e persistente pa-

trimonialismo- seja exaltando a legislação bucaneira das “par-
cerias público-privadas”13, seja mascarando de dinamizadora 
“privatização” a entrega de recursos nacionais a empresas pri-
vadas e até a estatais estrangeiras14.

Temos aqui, portanto, não um liberalismo digno deste 
nome, preocupado com a defesa da liberdade individual contra 

12  É assustadora a falta de originalidade de boa parte da literatura da área, 
que não raro se dedica à simples glosa de um ou outro grande tratadista do passado. 
Com raras exceções, em nosso recente juspublicismo o talento tem preferido ir para 
o Direito Constitucional ou para o Direito Econômico.
13  Qualquer que seja a função do instituto em países mais seriamente gover-
nados, o fato é que a retórica imprecisa da Lei Federal n.11.079/2004 mal oculta o 
intuito de privatizar lucros coletivizando prejuízos. No afã de proteger os “financia-
dores” em sua “administração temporária”, o regime das PPPs chega até a esvaziar 
as garantias usualmente atribuídas, em nosso direito, aos créditos dos trabalhadores 
e da coletividade representada no Estado (cf. art.5-A, §1.).
Enquanto o alarde das crises políticas momentâneas e as nuvens de fumaça ideoló-
gicas impedem nossos historiadores do direito de decifrar regimes recentes exami-
nando tal diploma e suas alterações, a sua melhor análise segue sendo a de Celso 
Antônio Bandeira de Mello - que demonstra cabalmente a sua inconstitucionalidade 
(cf. MELLO, C.A.B. de. Curso de direito administrativo. 32ª.ed.. S. Paulo: Malhei-
ros, 2015, pp. 802-3 e 808-813).
14  Não se alude aqui ao acerto ou desacerto das privatizações em geral- 
mas sim a condutas específicas de certos governantes brasileiros, descritas sob esta 
rubrica para obter apoio ideológico.
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opressões estatais. Tal doutrina tende a defender, na verdade, 
grandes empreiteiras, conglomerados estrangeiros e concessio-

nárias de mineração que são verdadeiros “Estados dentro do Esta-

do”- e não o cidadão brasileiro individual. Estranho “liberalismo” 
doutrinário, que deixa de lado as preocupações de Stuart Mill e, 
parecendo enganosamente spenceriano, no fundo se presta a le-

gitimar a massiva transferência de riqueza pública para estatais 
estrangeiras ou oligopólios. Estranho “liberalismo” doutrinário, 
tão generoso com multinacionais e empreiteiras, mas tão mes-

quinho com o cidadão comum- cujas relações com a Administra-

ção deixa seguirem autoritárias, invocando a suposta “natureza 
das coisas” ou juspublicistas do fascismo...

Contrastando a ordem constitucional vigente com o 
“Cours de Droit Administratif” de Macarel, já intuía Tocqueville 
que a maior preocupação de um verdadeiro liberal, nesse ramo 
do direito, deveria ser impedir o esmagamento da liberdade dos 
cidadãos pelo poder administrativo15. Tarefa que ainda estaria 
pendente. Tendo a Administração sido reconvertida ao “despotis-

mo” no período pós-revolucionário16, os construtores da doutrina 
administrativista francesa se teriam limitado a descrever acritica-

15  Nesse sentido parece ir TOCQUEVILLE, Alexis de. “Rapport fait a 
l’Académie des Sciences Morales et Politiques sur le livre de M. Macarel, intitulé 
‘Cours de Droit Administratif’”. In: Oeuvres complètes d’Alexis de Tocqueville. Pa-
ris: M. Lévy, 1866, t.IX, p. 75. Questão relevantíssima seria, para o autor, a conci-
liação das “instituições administrativas modernas com a monarquia representativa”, 
vista como “forma da liberdade política” própria da época (TOCQUEVILLE, A. 
de, op.cit., p. 73). Isso seria tanto mais urgente, porque “se nosso sistema adminis-
trativo” havia sido “concebido para a liberdade” pela Revolução, ainda assim fora 
ele ”completado pelo despotismo” (TOCQUEVILLE, A. de, op. cit., p. 74), tendo 
Napoleão “mudado profundamente o espírito” do sistema e o adaptado “às necessi-
dades do poder absoluto” (TOCQUEVILLE, Alexis de, op.cit., p. 63).
Para algumas raízes da “miséria do administrado” face à Administração nas pró-
prias crenças da Revolução, cf., porém, ROSANVALLON, Pierre. L’État em France 
de 1789 à nos jours. Paris, 1990, p. 72. Sobre os riscos à liberdade decorrentes da 
própria obra de centralização administrativa da Revolução, a obra clássica continua 
sendo L’Ancien Régime et la Révolution – do mesmo Tocqueville.
16  V. TOCQUEVILLE, A. de. Rapport, p. 74. Cf. também p. 63.
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mente o seu funcionamento17, com o que- misturando ser com 

dever-ser
18- teriam acabado por naturalizar o autoritarismo ob-

servado e por conceber um Direito Administrativo no fundo ainda 
mal conectado ao regime liberal19.

Até hoje, os doutrinadores ditos “liberais” não concluí-
ram, em nosso direito, a tarefa indicada por Tocqueville. Basta 
abrir qualquer manual brasileiro de direito administrativo para 
descobrir, após superficiais teorizações anti-estatistas, natura-

lizações de hierarquias semimilitares dentro da máquina ad-

ministrativa, reproduções do discurso jurídico fascista sobre o 
“interesse público” e desestímulos à defesa da Constituição 
por parte de servidores subordinados.

Para pôr, nos dias de hoje, o Direito Administrativo a 
serviço da liberdade, é preciso, portanto, muito mais do que 
invocar ideias liberais em favor de empreiteiras: é preciso ser 
coerente e abandonar, também em outras esferas, a cômoda 
rede das velhas tradições doutrinárias.

Mas não basta só isso. 
Na verdade, a preocupação com a defesa da liberdade 

demanda, nos dias de hoje, uma ampla renovação de enfo-

ques doutrinários no Direito Administrativo e no Direito Públi-
co como um todo. 

Em 1849, Thoreau pregava a “Desobediência Civil” 
mostrando que eram poucos e raros os momentos em que 
seus concidadãos sentiam efetivamente a presença do gover-
no

20.  Tirando algumas poucas funções básicas- como manter a 
“justiça no país”, fazer e executar leis21-, o Estado parecia algo 
ausente da vida da maioria das pessoas. Daí a célebre caçoada 

17  Cf. TOCQUEVILLE, A. de. Rapport, p. 65.
18  Idem, ibidem.
19  Cf. TOCQUEVILLE, A. de. Rapport, p. 73ss.
20  THOREAU, Henry. Civil Disobedience and Other Essays. New York: 
Dover, 1993, p. 16.
21  Cf., e.g., THOREAU, H., op.cit., p. 21 e 43.
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do autor, que dizia: “Eu encontro esse (tal) governo americano 
(...) uma vez por ano- e nada mais do que isso- na pessoa do 
coletor de impostos”22. 

Thoreau podia rejeitar o Estado com o mesmo desdém 
de um fazendeiro da Era Jeffersoniana. Fazendeiro que podia ser, 
no dia a dia, bem mais livre do que nós em relação ao Estado. 

Tal fazendeiro, se precisava de água, tirava-a de seu poço. 
Se precisava de calor e energia, catava gravetos - ou os manda-

va catar diretamente. Se precisava de transporte, pegava seu 
cavalo. Na sua vida diária, não precisava do Estado para quase 
nada- e era natural, portanto, que a defesa da sua liberdade se 
identificasse, então, com a defesa dessa esfera individual e com a 
simples imposição de barreiras à interferência estatal.

Nossa condição, contudo, é bem distinta. E isso não 
ocorre só porque vivemos em uma sociedade em que o Estado 
e o Direito Público se ampliaram e ramificaram, para regular 
a economia, administrar a luta de classes e exercer controle 
social. Isso ocorre, também, em virtude do próprio fenômeno, 
em si, da urbanização.

A luz que nos ilumina, a energia que conserva nossos alimen-

tos, as estruturas de transporte e comunicação, a água que bebe-

mos- tudo depende em última instância do Estado e suas conces-

sionárias. Perante o poder destas e do Estado, o homem contem-

porâneo surge, na prática, como um ser frágil e dependente23. 

22  THOREAU, H., op.cit., p. 7 (“I meet this American government (...) once 
a year, no more, in the person of its tax-gatherer”).
23  Se o legado dos tempos de Jefferson segue relevante, nem por isso basta 
para orientar toda a defesa da liberdade no quadro atual. O pensamento democrático 
não deve fechar os olhos aos novos riscos à liberdade na sociedade contemporânea, 
mas sim conceber os novos meios necessários para enfrentá-los.
Convém repensar a liberdade - a partir das suas condições concretas no mundo atual. 
Em sociedades dominadas por tecnocracias encasteladas no Estado e em polos for-
malmente privados de poder econômico-político, cumpre expandir radicalmente os 
mecanismos de transparência e contra-poder - e não só no Estado. Em sociedades 
urbanizadas, em que a liberdade concreta, a vida digna e mesmo a vida em si depen-
dem do acesso a serviços, é evidente que tais serviços não deveriam ser mesquinha-
mente denegáveis a partir de biombos jurídicos para a exclusão social, como certas 
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Ernst Forsthoff foi um dos juristas que perceberam que 
a urbanização da Era Industrial gerava problemas específicos 
e historicamente singulares para o direito público, por deixar 
o indivíduo nessa situação de profunda dependência em face 
de atividades de terceiros, sobre as quais ele próprio - o indi-
víduo - não dispunha mais de nenhum controle real. Fossem 
mantidas no âmbito privado ou redefinidas como “serviços 
públicos”, inúmeras atividades teriam de ser continuamente 
prestadas ou pelo menos organizadas por uma autoridade 
estatal eficiente, dotada de conhecimento técnico e poderes 
para interferir profundamente na vida econômica e social24. 

Na era das massas urbanas, a ortodoxia liberal, o Esta-

do-gendarme e o Direito Administrativo que os acompanha-

va teriam perdido assim, segundo Forsthoff, boa parte de sua 
funcionalidade. Cabia à Administração agora, necessariamen-

te, assumir uma postura ativa e intervencionista25. Dedican-

do-se a uma “assistência vital”26 permanente, ela se tornaria 
aplicações jurisprudenciais da teoria da “reserva do possível”.
Felizmente há, no Brasil, sólido lastro constitucional para leis, atos administrativos 
e decisões judiciais que expandam, diversifiquem e intensifiquem o controle sobre o 
Estado e as poderosas concessionárias de serviços públicos- inclusive os submeten-
do a uma crescente transparência. Nesse ponto, para proteger a liberdade dos gover-
nados, também convém viabilizar controles que eles possam exercer diretamente- e 
não só como indivíduos e “consumidores”, mas também como cidadãos. Isso não 
implica renunciar aos controles exercidos por órgãos especializados- mas apenas 
reconhecer que a paternal proteção de “hipossuficientes” ou do “interesse público” 
por estes últimos não precisa ser, aqui, o único canal.
24  O vínculo desse diagnóstico - muito calcado nos escritos do filósofo K. Jas-
pers -  com a nova teoria administrativista foi claramente explicitado por Forsthoff em 
1938, em “Die Verwaltung als Leistungsträger”. Sobre a contribuição do jurista à teoria 
do Direito Administrativo, cf., entre outros, HERRMANN, F.. “Forsthoff, Ernst”. In: 
STOLLEIS, Michael (org.) Juristen. Ein biographisches Lexikon. München, 2001, pp. 
219-220; STOLLEIS, M.. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Weimarer 
Republik und Nationalsozialismus. München: C.H. Beck, 2002; STOLLEIS, M.. Recht 
im Unrecht. Frankfurt/M., 1994, p. 367; 160-1, 175 e 188; STOLLEIS, M.. “Verwal-
tungsrechtswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland“..., pp. 235-6.
25  Cf. as observações de Forsthoff - já em 1935- a respeito do tema (apud RO-
NELLENFITSCH, Michael. “Daseinsvorsorge als Rechtsbegriff”. In: BLÜMEL, Willi 
(org.). Ernst Forsthoff. Berlim: Duncker & Humblot, 2003, pp. 53-114 e 58-9).
26  Central papel desempenha aqui o conceito de “Daseinsvorsorge”- que 
remete a algo um tanto mais amplo e menos “assistencialista” do que a sua usual 
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protagonista na vida social e se converteria no centro de um 
novo modelo de Estado27.
 Como vemos, a repulsa de parte da doutrina nacional 
ao Estado Interventor a torna sonâmbula, desconectada do 
próprio quadro social circundante.

Muito mais grave do que isso, porém, para um jurista, é 
desconectar-se do próprio texto constitucional de 1988. Que dife-

rença profissional existirá, afinal, entre um jurista e um pregador 

a serviço da Companhia das Índias, se o seu bem remunerado 
clamar por desnacionalizações for feito sem amparo em nenhum 
dispositivo do direito vigente? Não são credos econômicos nem 
opiniões sobre a “realidade” que legitimam o trabalho do juris-

ta-  ignorando este último o texto legal, a própria pretensão de 
“autonomia do direito” parece perder o sentido28. 

tradução portuguesa dá a entender. Sobre o assunto, cf., entre outros, RONELLEN-
FITSCH, M.. “Daseinsvorsorge...“, pp. 53-114.
27  É bem verdade que Forsthoff começou a defender essas ideias nos Anos 30, 
quando tentou atrelá-las à ideologia nazista e ao discurso antidemocrático. Nada impe-
de, porém, que as libertemos, a partir de uma perspectiva histórico-crítica, da carga de 
oportunismo contingente com que foram apresentadas à ciência do direito. 
Notemos, em primeiro lugar, que os fenômenos detectados por Forsthoff não 
ocorriam só na Alemanha nazista, mas também - como ele próprio teve de reco-
nhecer - nos EUA, na França da Terceira República, na URSS e na Inglaterra. Ve-
rificavam-se, além disso, mesmo nos países periféricos do sistema capitalista, em 
cidades em rápido crescimento desde o final do século XIX, como Buenos Aires, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Na própria Alemanha, os regimes democráticos de Weimar 
e Bonn também tiveram de lidar com os efeitos dessas transformações sociais.
Por outro lado, seria leviano vincular apressadamente todo o cerne da visão doutri-
nária de Forsthoff como administrativista ao regime em que tentou fazer carreira. 
Nem a origem filosófica da teoria do “Daseinsvorsorge” nem a visão algo weberia-
na de Forsthoff sobre o papel fundamental do direito administrativo na garantia da 
previsibilidade poderiam ser classificadas, a rigor, como “nazistas”. A preocupação 
do autor em manter juridicamente regrado o dia a dia da Administração “de massa” 
e em separá-lo assim do campo das interferências políticas desestabilizadoras po-
dia até se expressar em elogios ao partido, ao ditador e à “liderança dinâmica” no 
Estado- a reação negativa que gerou à época já indicava, contudo, sua incongruên-
cia de fundo com a lógica do regime (cf. STOLLEIS, M.. Recht im Unrecht..., p. 
180, e RONELLENFITSCH, M.. “Daseinsvorsorge...”. In BLÜMEL, W. (org.) 
Ernst Forsthoff, pp. 54-5 e 62. Para indícios da incompatibilidade de Jaspers com 
o nazismo, cf. a síntese de HERSCH, J.. Karl Jaspers. München, 1980, p. 9).

28  Distanciar-se do país do direito positivo com a ilusão de que isso ajudaria 
a iluminá-lo por inteiro a partir de um credo econômico “único e definitivo” é, por 
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Se a Lei Maior desenha um Estado Interventor, ativo na 
prestação de serviços e na organização da atividade econômica, 
não cabe ao jurista estuprar o texto interpretado, por discordar de 
tal orientação29. Se é fato que o intérprete projeta no texto consti-

tucional algo da sua ideologia e de suas preconcepções, nem por 
isso pode arbitrariamente tratar o texto como massa amorfa e 
ilimitada, recusando-se a deixar que ele lhe diga qualquer coisa30

 

e declarando irrelevante a expressão dos que o produziram.
Fixando metas nos campos político, social, cultural e eco-

nômico, a Constituição determina ao Estado que procure cons-

truir uma “sociedade livre, justa e solidária” (art.3.-I). Este deve 
combater a discriminação, a pobreza, a marginalização, o sub-

desenvolvimento e a desigualdade (arts.3., II, III e IV, e 170-VII). 
Deve agir para tornar efetivos direitos individuais, coletivos e so-

ciais- inclusive fornecendo educação, saúde, trabalho e assistên-

cia (cf. arts.5., 6., 7., 8., 194, 196, 203, 205 etc.).  Deve promover 
o desenvolvimento científico e a autonomia tecnológica (arts.218 
e 219). Deve planejar a economia, efetuar a reforma agrária, pro-

mover a mineração e o turismo, defender o consumidor, regular a 
concorrência e a atividade econômica e buscar o pleno emprego 
(arts.170, IV, V, VIII, 174, 177, 180, 184, 188 etc.). Deve prestar 

sinal, aposta um tanto arriscada. Durante a caminhada, é mais provável que o intér-
prete, ao invés de conseguir comprovar a perfeição de seu catecismo economicista, 
acabe se deparando, acidentalmente, com aquela “cabeça de górgona do poder” de 
que falava Kelsen na década de 20 (cf. VVAA. Die Gleichheit vor dem Gesetz im 
Sinne des Art.109 der Reichsverfassung (1926). Veröffentlichungen der Vereinigung 
der deutschen Staatsrechtslehrer (v.3). Berlim/Leipzig: W. De Gruyter, 1927, p. 55).
29   Não é função do jurista deturpar o texto constitucional para impor como 
dogmas modas intelectuais de seu gosto. Já Oliver Wendell Holmes destacava que, 
“feita para gente de visões fundamentalmente diversas”, a Constituição não podia 
ser entortada até caber em uma única e exclusiva “teoria econômica”, no fundo des-
tituída de suporte consensual. E acrescentava o magistrado, com demolidora ironia: 
“A 14ª. Emenda não torna ‘Social Statics’ do Sr. Herbert Spencer direito vigente” (v. 
UROFSKY, Melvin I./FINKELMAN, Paul (org.). Documents of American Consti-
tutional and Legal History. New York: Oxford University Press, 2008, p. 627).
30  Entre nós, autores como Lênio Streck já têm feito tal advertência, quando 
debatem as relações entre Constituição e Hermenêutica. 
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serviços públicos diretamente ou não, garantindo os direitos dos 
usuários a um serviço adequado e contínuo (art.175).

Como vemos, a passividade estatal longe está de ser a 
regra em nosso sistema constitucional. A atuação do Estado 
não é excrescência. E é mesmo imposta, em se tratando de 
serviços públicos, como o de radiodifusão.

b) Atenta às orientações da Constituição da República, nos-

sa doutrina juspublicista mais sofisticada tem destacado o papel 
do Estado, à hora de dar efetividade aos direitos fundamentais. 

Autores como Ingo Sarlet têm demonstrado não só a 
possibilidade de conceber direitos fundamentais individuais 
como uma outra face dos direitos concedidos pela Constituição 
a coletividades e grupos sociais31. Têm ressaltado, também, o 
dever estatal de assegurar a efetividade dos direitos indivi-
duais face a terceiros, inclusive na esfera privada ou no que se 
encara como tal32. E têm, por fim, chamado a atenção de nosso 
meio jurídico para a importância, na atual Teoria dos Direitos 
Fundamentais, dos chamados direitos de prestação – que de-

mandam um envolvimento ativo do Estado para oferecer bens 
e serviços a seus titulares ou para assegurar, mediante outras 
vias, esse mesmo fornecimento33. 

Esses direitos de prestação não foram previstos pelo Cons-

tituinte por generosa frivolidade. Foram-no por estarem vincula-

dos, nas condições da sociedade contemporânea, à “dignidade 
da pessoa humana” e à “cidadania” que se incluem entre os “fun-

31  Cf., e.g., o posicionamento de Ingo Sarlet – tratando da liberdade de as-
sociação sindical dos trabalhadores e dos direitos individuais reflexamente criados 
pelo art.8.
32  Há aqui, sem dúvida, certa recepção da doutrina alemã da “mittelbare 
Drittwirkung”, já esboçada no Caso Lüth pelo Tribunal Constitucional Federal. Para 
uma síntese da decisão, cf. FECHNER, Frank. Medienrecht. 3ª.ed.. Tübingen: Mohr, 
2002, pp.123-4.
33  Cf., por todos, a síntese de SARLET, Ingo W.. A eficácia dos direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
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damentos” da “República Federativa do Brasil” (art.1., “caput” e 
III). Espelham e concretizam, pois, “princípios fundamentais” de nos-

sa ordem constitucional (cf. a designação do Título I).
Comprometida com a plena democratização do país, a 

Constituição não fratura “dignidade” e emancipação (cf. arts.1. 
e 3.). Seu conceito de “cidadania” considera não só, à manei-
ra do século XIX, nacionalidade e participação política- abarca 
também a criação e garantia daquelas condições mínimas para 
a existência humana digna (cf. o art.1.-II com os Capítulos III e 
IV do Título II). Vincula-se, assim, inclusive àqueles “direitos 
sociais” referidos no art.6.- que pressupõem, por sua vez, in-

tensa atividade prestacional do Estado.
A clareza do texto constitucional quanto a tais cone-

xões tem sido percebida mais pelos que estudam os efeitos 
delas no lidar estatal com a pobreza do que pelos que ana-

lisam mais diretamente o funcionamento do sistema político 
democrático instituído pela Lei Maior. 

Quando este impõe ao Estado o dever de assegurar edu-

cação e acesso à informação (e.g., nos arts.5, XIV, XXXIII e LXXII, 
37-caput, 205, 220-caput e 221-I), não o faz por ver o cidadão 
como um coitado merecedor de caridade

34. Faz isso, pelo contrá-

rio, por respeitar a sua dignidade humana e por querer resguar-
dá-la fornecendo ao governado um instrumental indispensável 
à emancipação- vista como pressuposto ou componente dessa 
mesma “dignidade” e da “cidadania” (art.1., II e III). No que tange 
especificamente à esfera política, o dever estatal supracitado se 
vincula, assim, à necessidade de garantir e promover o livre pen-

sar e o livre decidir em um “Estado Democrático de Direito” de 
uma “sociedade livre” (art.1-caput e art.3.-I).

A Constituição, vista sob este ângulo, está tentando garantir 
as próprias bases intelectuais mínimas de uma esfera pública demo-

34  Por sinal, essa visão tradicional nem poderia ser invocada para fundamen-
tar, na Constituição, programas sociais (cf. art.5-“caput”, 19-I etc.).
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crática funcional. Ainda que conceda o voto facultativo ao analfabeto 
na tentativa de evitar maior “marginalização” e maior oligarquização 
em regiões atrasadas do país (cf.art.3-III e 14-par.1.-II-“a”), não sonha 
com uma república de analfabetos- pelo contrário, como suas ante-

cessoras do século XIX, torna-os inelegíveis (art.14-par.4.). Infor-
mação e educação são valorizadas no texto constitucional- com 
uma obsessão que tem, por vezes, um sabor quase oitocentista.

Para quem lê o texto constitucional como uma escada 
para o céu, em que gerações de direitos se sucederiam, geran-

do uma perfeição cada vez mais próxima da divina, isso pode 
parecer até incongruente. Tal leitura, porém, além de refletir 
crenças providencialistas questionáveis, ignoraria a sistemati-

cidade que o jurista deve pressupor na interpretação.  
O que o historiador do direito pode supor serem aparentes 

persistências, na ordem constitucional de 1988, de residuais preocu-

pações de vertentes não-democráticas do liberalismo do século XIX35
 

tem de ser lido, porém, de modo distinto no campo da dogmática ju-

rídica. Esta deve pressupor um Constituinte racional, cujas aparentes 
contradições devam ser desmentidas por uma interpretação que in-

tegre textos dando-lhes coerência36. A tarefa do juspublicista não 
é debater a formação de camadas geológicas- é gerar leituras 
coerentes que permitam orientar a solução de problemas37. 

Não é impossível conciliar o modelo de Estado Interven-

tor proposto em 1988, o regime democrático, o direito à edu-

cação, o direito de ser informado, o desapreço da Constituição 
ao analfabetismo e a repulsa desta à censura e aos oligopó-

35  À época, não faltavam autores que encarassem desfavoravelmente o voto de 
indivíduos tidos por ignorantes ou dependentes do ponto de vista econômico (sem perder 
de vista aqui as ênfases e nuances, cf., e.g., CONSTANT, Benjamin. Curso de política 
constitucional. Madrid: Taurus,1968, p. 47, 50 e 52, e MILL, John Stuart. Considerações 
sobre o governo representativo. Brasília: UNB, 1981, p. 89, 91 e 93-5).
36  Sobre o tema cf. NIÑO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del 
derecho. Buenos Aires: Astrea, 1987, p. 328ss. e FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 
Introdução ao estudo do direito. S. Paulo: Atlas, 1988, pp. 254-5.
37  Para uma análise das razões básicas da diferença entre as tarefas do juspubli-
cista e do historiador do direito, cf. a síntese de FERRAZ JR., T.S., op.cit., p. 40ss.
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lios da mídia. Na verdade, a chave de tudo isso se encontra 
nos arts.1. e 3. da Lei Magna, que demandam um “Estado De-

mocrático” ativo, com dever de proporcionar aos governados 
condições para uma existência digna e livre em uma “socieda-

de livre”. Dever que se exerce não só mediante a autoconten-

ção estatal em face de “liberdades negativas” (e.g., não censu-

rando nem perseguindo dissidentes), mas também mediante 
prestações positivas (e.g., o fornecimento de informações e de 
educação, visando a capacitar os governados para um pensar 
autônomo) e até a repressão estatal de práticas inconstitucio-

nais de empresas e particulares (e.g., a intimidação oligárquica 
de  jornalistas, o falseamento televisivo de resultados eleito-

rais ou a construção - diretamente vedada pelo art.220-par.5.- 
de oligopólios na radiodifusão).

Do exposto se depreende que a concepção de um dever 
estatal de atuação no sentido de garantir o direito constitucio-

nal de ser informado nada tem a ver com ideologias antipáti-

cas à liberdade de imprensa. Na verdade, tal concepção deflui 
do próprio texto constitucional. O Estado não está só proibido 
de cercear aquele direito- deve ainda remover obstáculos a 
seu exercício e mesmo organizar a Administração Pública e o 
sistema de radiodifusão de modo a atendê-lo38.

Mesmo constituições menos avançadas do que a nos-

sa nessa matéria têm sido invocadas para impor ao Estado a 
garantia de um fornecimento adequado de informações. Na 
Alemanha, a doutrina e o Tribunal Constitucional já reconhe-

ceram que há um dever estatal de agir no âmbito da radio-

difusão, no sentido de assegurar a eficácia do direito de ser 
informado por meio do rádio e da TV. O Estado não poderia 

38  Na Alemanha a doutrina e a jurisprudência já reconheceram o dever esta-
tal de organizar, regular e viabilizar materialmente a radiodifusão, de modo a permi-
tir que esta permita o efetivo exercício dos direitos constitucionais dos cidadãos (cf. 
JARASS, H.D./PIEROTH, B.. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland- 
Kommentar. München, 1992, p. 149)
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deixar de proporcionar, nessa esfera, um fornecimento básico 

de informações (“Grundversorgung”).39
 

Longe, pois, de expressar as ideologias mais atacadas 
pelas empresas associadas à ABERT, a concepção de um dever 

estatal correspondente ao direito de ser informado do cidadão 
tem larga tradição na doutrina e na jurisprudência de países 
ocidentais de constituição democrática. Nestes, como aqui, 
não há apenas dispositivos constitucionais impondo omissões 
estatais (e.g., a vedação da censura). Há, como também aqui, 
regras e princípios constitucionais que impõem ao Estado o 
dever de garantir- inclusive de forma ativa- o acesso à informa-

ção, no âmbito da radiodifusão. 
Liberdades negativas convivem, assim, harmoniosamen-

te com modernos direitos fundamentais de prestação. Prestação 
que não é bloqueio à liberdade, mas sim suporte adicional que 
lhe é dado em um ambiente hostil à autonomia individual - a so-

ciedade que nos torna dependentes de oligopólios e tecnocracias. 

c) O Estado tem, como vimos, o dever constitucional 
de planejar, organizar e viabilizar materialmente a atividade da 
radiodifusão. Cabe a ele, inclusive, usá-la para fornecer dire-

tamente aquele mínimo de informações objetivas necessário 
para que o cidadão, exercendo seu direito de ser informado, 
possa se capacitar para pensar, escolher e decidir livre e inde-

pendentemente na esfera política democrática. 
Escapa à atenção de boa parte dos críticos do poder 

midiático que este, no Brasil, viceja dentro do mesmo Esta-

do que tem, há muitos anos, o dever suprarreferido.  Sendo 
a radiodifusão, em nossa ordem jurídica, “serviço público” de 
competência da União, óbvio é que a desinformação popular, 
se acaso ocorre, não revela a má atuação só das empresas 

39  Cf. JARASS, H.D./PIEROTH, B., op.cit., p. 149. Cf. também FECH-
NER, Frank. Medienrecht. 3ª.ed.. Tübingen: Mohr, 2002, p. 19.



116

Direito à informação e radiodifusão

concessionárias de rádio e TV, mas também daquelas autori-
dades e ex-autoridades federais que tinham o dever de fazer 
algo para tornar o serviço menos ineficiente e mais compatível 
com as exigências do regime democrático.

É importante notar, além disso, que a opção constitucional 
pelo regime de “serviço público”40 torna por si só incontestável o 
dever estatal de proporcionar, via radiodifusão, o fornecimento 
contínuo e adequado das informações necessárias ao exercício 
da cidadania. Informações que, naturalmente, não podem ser 
mentirosas41

, devendo ter um mínimo de objetividade42.
“Serviço público” por imposição constitucional (art.21, 

XII, “a”), a radiodifusão não se desnatura só porque o poder 
midiático foi há alguns anos presenteado, por políticos ami-
gos, com a sua exclusão do campo de incidência da Lei Federal 
n.8.987/95 (art.41). A rigor, são inerentes ao regime dos servi-
ços públicos diversos aspectos de tal diploma e da Lei Federal 

40  Sobre os precedentes em nossa história constitucional, cf. BERCOVICI, 
Gilberto; SEELAENDER, Airton L.C.-L. “Concessões, permissões e autorizações 
de radiodifusão por pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato 
eletivo como sócios ou associados- Inconstitucionalidade”. Revista Trimestral de 
Direito Público 58 (s.d.): pp. 108-132.
41  A despeito da vasta zona cinzenta aqui existente e da impossibilidade fática 
de uma absoluta “objetividade jornalística”, há excessos que manifestamente indicariam 
culpa- senão mesmo dolo- nessa área. Sem prejuízo da configuração de outras condutas 
ilícitas, o serviço de prestação de informações não é desempenhado de forma adequada 
por quem se rebaixe a divulgar como “notícias” teses racistas, falsos resultados eleito-
rais, quebras bancárias inexistentes, falsas “pesquisas de opinião”, descobertas “cientí-
ficas” de seres imaginários ou fantasiosos “escândalos sexuais”. E muito embora o grau 
de inverossimilhança possa reduzir a eficácia do falseamento, tampouco exerce o serviço 
adequadamente quem tente, de modo ardiloso, fazer seres humanos passarem por figuras 
divinas ou monstruosas (e.g., retocando disfarçadamente suas imagens para demonizá
-las ou dar-lhes um quid de porco, rato ou serpente). 
42  Sobre o caráter meramente pragmático de tal parâmetro técnico-jurídico 
– cuja grandiloquente designação não implica a ingênua exigência de um impos-
sível “jornalismo de fatos puros”- cf. SEELAENDER, A.(L.) C.L. – “O direito de 
ser informado- base do paradigma moderno do direito de informação”. Revista de 
Direito Público 99 (1991): p. 146. Sobre o problema da “qualidade da informação”, 
seguem atuais as ponderações de BALLE, Francis. Intitutions et publics des moyens 
d’information. Paris, 1973, p. 213.
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n.13.460/17, tais como o dever de prestação de serviço ade-

quado ao pleno atendimento dos usuários, o correlato direito 
destes a um “serviço adequado” (ou, nas palavras da nova lei, 
a uma “adequada prestação dos serviços”) e a necessidade de 
fiscalização pelo poder concedente. Assim sendo, resta óbvio 
que truques legislativos de mágico de feira não bastam para 
tornar lícitas nem a condescendência estatal com desmandos 
do oligopólio da mídia nem a manipulação do público por par-
te deste último, mediante o não-fornecimento de informações 
essenciais ou a sua deliberada distorção.  

Jungida à “obrigação de manter serviço adequado” e de 
atender “os direitos dos usuários” (CF, art.175, parágrafo único, II 
e IV), a radiodifusão não pode bloquear sistematicamente o aces-

so destes à informação necessária ao funcionamento do “Estado 
Democrático” e à viabilização de uma “sociedade livre” (CF, ar-
ts.1-caput, 3-I, 5-XIV etc.). Muito pelo contrário, impõe mesmo a 
Lei Magna que “a produção e a programação das emissoras” dê 
“preferência” às “finalidades (...) informativas” – ao lado daque-

las de natureza educativa e cultural (CF, art.221-I). 
Aplicando-se apenas à radiodifusão como serviço público, 

tal preferência chega a justificar a criação de “meios legais” para 
que uma “pessoa” ou “família” possa se defender de “programas 
ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto 
no art.221” (CF, art.220, par.3.-II).  Convém notar, aliás, que tais 
“meios legais” não se referem- como usualmente se pressupõe 
-  apenas àqueles “valores éticos e sociais” mencionados no inciso 
IV do art.221: o Constituinte mencionou a totalidade do art.221, 
com o que se abrange também a finalidade informativa do inci-

so I. Nada obsta, portanto, que a “lei federal” estabeleça “meios 
legais” efetivos para proteger o cidadão e mesmo qualquer “pes-

soa” física ou jurídica contra a desinformação que venha a ser de-

liberadamente promovida por redes de TV.
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Todos esses deveres e obrigações decorrentes do regime 
de serviço público se impõem não apenas às empresas de radio-

difusão classificadas como “públicas” ou “estatais”. Eles se esten-

dem - e nada há de surpreendente nisso - às empresas privadas 
que atuem, aqui, como concessionárias ou permissionárias43. 

Como já demonstramos anteriormente44, a referência 
do art.223 da Lei Maior a um “sistema privado” de rádio e TV 
não descaracteriza a atividade como serviço público45, calca-

do em padrões mínimos de continuidade, impessoalidade e 
objetividade. A abertura da radiodifusão ao capital privado 
se destina a favorecer o seu desenvolvimento tecnológico e a 
ampliar, impedindo o monólogo estatal, o pluralismo político 
constitucionalmente consagrado46. Feita nos termos da Consti-

tuição, a atuação privada não despubliciza, em última análise, 
a radiodifusão47 - tanto assim que essa mesma atuação depen-

43  Que a coexistência de emissoras estatais e privadas não faz desaparecer, 
na radiodifusão, o dever de prestar uma “informação objetiva, abrangente e veraz” é 
algo que já reconheceu, na Alemanha, o próprio Tribunal Constitucional Federal (v. 
JARASS, H.D./PIEROTH, B., op.cit., p. 150).
44   Em 2008, no Seminário “20 Anos da Constituição”, propusemos uma 
nova leitura do art. 223-caput da Lei Magna, em palestra intitulada “O regime cons-
titucional da televisão e os mecanismos de contenção do poder privado no Estado 
Democrático de Direito”. De forma sintética, transcrevemos algumas das conclu-
sões de tal trabalho em um parecer posterior, datado de 2011, finalizado em conjunto 
com G. Bercovici. Para a íntegra do texto de 2011 cf. BERCOVICI, G.; SEELAEN-
DER, A. L.C.-L., op.cit., pp. 108-132.
45  Destacando que a radiodifusão é serviço público há vasta jurisprudência 
(cf., e.g., o posicionamento do STF na ADI 3944/DF e na própria ADPF 130).
46  No mesmo sentido GONZÁLEZ ENCINAR, José Juán. El régimen jurí-
dico de la televisión. Madri, 1995, pp. 33-4.
47  Por úteis que possam parecer para dar falsos fumos de legitimidade ao 
poder midiático privado, não nos soam aceitáveis as propostas de “relativização da 
aplicação da noção de serviço público” no âmbito da radiodifusão e de qualifica-
ção do “serviço de televisão”- no assim chamado “sistema privado” - como “uma 
espécie de atividade econômica em sentido estrito” (SCORSIM, E.M., op.cit., pp. 
18-9). No fundo, a vagueza de eufemismos como “relativização” ou “flexibilização” 
(SCORSIM, E.M., op.cit., p. 18 e 315) não oculta, a nosso ver, certa confusão de 
fundo entre a titularidade e o exercício do serviço (entendendo-se por conta disso, 
equivocadamente, que a abertura deste à iniciativa privada pudesse, de algum modo, 
afetar aquela- alterando por via reflexa a própria natureza da atividade).
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de da atribuição do serviço por parte da União, mediante tí-

picos contratos administrativos e institutos de direito público.
Podemos concluir, portanto, que nossa segunda tese 

também está escorada na própria natureza jurídica atribuída 
pela Constituição Federal - de forma vinculante - a toda ativi-
dade de radiodifusão.

3. No campo da radiodifusão, é dever constitucional do Esta-
do impedir, mediante a imposição de situações de “pluralis-
mo externo”, todo e qualquer controle centralizado da ativi-
dade informativa

a) Coerente com a integralidade da Lei Magna e coluna 
essencial do regime constitucional da radiodifusão, o art.220 da-

quele diploma destaca e reforça a existência, no âmbito da comu-

nicação social, de liberdades de “expressão” e “informação”.
Não sendo o texto constitucional redundante, resta 

óbvio que não houve, nessa passagem, mera repetição de ou-

tros dispositivos, eventualmente mais vinculados à tradicional 
concepção liberal-abstrata do indivíduo como unidade social 
atomística. Tanto a só aparentemente velha “liberdade de ex-

pressão” quanto a “liberdade de informação” surgem aqui, 
pelo contrário, dentro de um subsistema intraconstitucional 
específico, elaborado como resposta a desafios próprios da so-

ciedade atual48- marcada pelo desenvolvimento tecnológico, 

48  Atento observador de seu tempo, já Tocqueville advertia para o perigo 
da concentração no âmbito da imprensa - fenômeno que, na verdade, acelerava-se 
ainda discretamente na primeira metade do século XIX, impulsionado pelo advento 
da “penny press” e das agências de notícias. 
Percebendo os riscos que a condução unidirecional da opinião pública representaria para 
a liberdade (cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. S. Paulo/B. Ho-
rizonte, 1977, p. 145), o autor lastimava o surgimento de um poder “quase sem limites” 
em uma imprensa francesa que estaria “por assim dizer nas mesmas mãos”, por serem 
seus “órgãos (...) muito pouco numerosos” (TOCQUEVILLE, A. de. A democracia..., 
p. 143). Sustentando que “o único meio de neutralizar os efeitos dos jornais” era “multi-
plicar-lhes o número”, o escritor via como pressuposto da funcionalidade da democracia 
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pelo impacto da comunicação massiva e por uma acentuada 
concentração empresarial na área da mídia.

Esta concentração é expressa, direta e claramente ve-

dada pelo art.220-par.5 da Constituição da República. 
É igualmente combatida pelo art.223, que prevê três 

vias distintas para o exercício do serviço público de radiodi-
fusão: uma “estatal”, uma “privada” e outra “pública”. Cabe à 
União viabilizar a existência- e garantir a coexistência- de três 
“sistemas” de rádio e TV completamente separados.

Em nossa ordem constitucional, a abertura da radiodifu-

são à iniciativa empresarial não visa só a estimular a inovação tec-

nológica e o investimento no setor. O pluralismo político, a infor-
mação dos cidadãos, a viabilização da “cidadania” e a liberdade 
de expressão representam aqui, na verdade, metas mais impor-
tantes. Como contrapeso ao “sistema estatal” e suas eventuais 
disfunções, o “sistema privado” de rádio e TV não tem por fim, 
evidentemente, gerar opressão. Não foi instituído, tampouco, 
para que alguns empresários pudessem controlar a atividade in-

formativa, direcionando unilateralmente a opinião pública.
Para que o “sistema privado” possa cumprir sua finali-

dade constitucional, deve, pois, ser fracionado ao máximo49. É 
importante que abrigue o máximo possível de empresas e que 
estas não consigam atuar conjuntamente como um coro úni-
co, articulando-se em formas ilícitas de concentração ou unifi-

cando excessivamente suas programações e linhas editoriais. 

americana a acentuada disseminação de publicações, que inviabilizaria de plano a “uni-
dade de ação” destas últimas (v. TOCQUEVILLE, A. de. A democracia..., pp. 143-4). 
49  Como tal meta se escora nos princípios centrais da nossa ordem consti-
tucional democrática, somente situações muito extremas (como o risco das cadeias 
produtivas nacionais se desmantelarem sob o impacto simultâneo de uma descen-
tralização excessiva e da concorrência estrangeira) poderiam legitimar, aqui, rela-
tivizadoras “ponderações de princípios” (e.g, em favor da “promoção da cultura 
nacional”- art.221-II ou da soberania econômica nacional-art.170-I). 
Ausentes tais casos-limite, não haveria porque obstar o fracionamento. Face à óbvia ausência 
de contribuição constitucionalmente relevante no campo da radiodifusão, o que justificaria 
preservar, por exemplo, uma gigantesca “rede” que em nada estimulasse a produção cultural 
do país e de suas regiões, limitando-se à retransmissão de novelas e “enlatados” estrangeiros?
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É lastimável, aliás, que o pluralismo exigido pelo Cons-

tituinte seja burlado às escâncaras, vindo uma infinidade de 
“filiadas” a se submeter a grandes “redes” que lhes empurram 
e impõem um telejornalismo nacional politicamente uniforme. 
Exercendo assim um mando hipercentralizado e autoritário, as 
principais emissoras do país estão, na prática, em condições 
de atuar como máquinas de propaganda e poderosos partidos 
informais– o que é inaceitável no “Estado Democrático” cons-

titucionalmente previsto (cf. arts.1-caput e 17-§2.).
O fomento da cultura, da democracia e do pluralismo tam-

bém é o objetivo maior do “sistema público”. Posto que juridica-

mente inconfundível com o “estatal”50, deve receber amplo apoio 
estatal para sua implementação e expansão51. Na concepção do 
Constituinte, trata-se de um espaço a ser atribuído às associa-

ções, grupos, sindicatos, movimentos e organizações da socieda-

de civil - e não a entes políticos, partidos e empresas capitalistas. 
O “sistema estatal”, por sua vez, não deve ser o pasto cer-

cado dos rebanhos situacionistas. Ao não excetuar tal sistema do 
campo do pluralismo, a Constituição acabou por proibir nele tan-

to o silenciar dos opositores quanto o “jornalismo chapa-branca”.  

A Constituição não previu um “sistema estatal” porque quisesse 
tornar os presidentes mais populares. O objetivo primordial do sistema, 
na verdade, era e é ampliar o fracionamento do poder midiático- em 
outras palavras, fomentar o “pluralismo externo” na radiodifusão52.  

50  Face às claras opções terminológicas do Constituinte, é absurdo que a 
legislação ouse designar oficialmente como “públicas” as nossas TVs estatais (nesse 
sentido cf. também SCORSIM, E.M., op.cit., p. 15. Vislumbrando, porém, maior 
complexidade na classificação ALIMONTI, V., op.cit., p. 123 e 128ss).
51  O MPF pode e deve questionar, por isso mesmo, os bloqueios governa-
mentais ao desenvolvimento do “sistema público”. Tais bloqueios ocorrem não só 
quando há descabido atraso na outorga, mas também quando autoridades impõem ao 
país opções tecnológicas que restrinjam (ou aumentem menos do que seria possível) 
o número de canais à disposição do setor.
52  Sugerida em nossa palestra de 2008, tal leitura é também feita em ARAÚ-
JO, Bráulio S.R. de, op.cit., p. 124 e 147, e BERCOVICI, G./SEELAENDER, A.L.
C.L., op.cit., p. 120. 
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As traumáticas experiências do país com o despotismo 
midiático na década de 80 fizeram o Constituinte abandonar 
velhas ilusões, inserindo no texto constitucional limites ao po-

der das grandes redes de TV. Dentro desse quadro, o “sistema 
estatal” não foi visto, a rigor, como um mero sucedâneo da 

iniciativa privada, um mero substituto destinado a atuar só 
quando ela não quisesse investir na radiodifusão. Pelo contrá-

rio, a Lei Maior impôs-com o Princípio da Complementaridade 
(art.223-caput) - a coexistência do “sistema privado” com o 
“sistema estatal” (e o “público”) na TV e no rádio. 

Do exposto se conclui que o “sistema estatal”, composto 
por emissoras geridas diretamente pelo Estado, tem de ser estendi-
do a todo o território nacional, de modo a evitar o monólogo do em-

presariado midiático. É dever da União promover a extensão do “sis-

tema estatal”, impedindo que redes privadas de TV exerçam o que 
na Alemanha se denomina “poder unidirecional sobre a opinião”.53

b) A Lei Magna ataca de frente a concentração econômica 
na radiodifusão- mas não faz só isso. Também tenta evitar a junção 
desse problema com um outro, também perigosíssimo para a ordem 
constitucional: a persistência fática de focos de poder oligárquico re-

sistentes àquele “Estado Democrático” previsto no art.1-caput. 
De fato, infiltrando-se nas mesmas instâncias legislativas 

que deveriam fiscalizar as permissões e concessões, oligarquias 
estaduais tornam o Congresso ineficiente como órgão corretor e 
tentam usá-lo como via política para pleitear, ao Executivo, emis-

soras de rádio e TV. Ignorando o óbvio conflito de interesses daí 
decorrente, tais oligarquias aliam-se assim aos grandes conglo-

merados do poder midiático, somando à ofensa do art.220-par.5 
o estupro diário dos arts.54, I e II, da Constituição Federal54.

53  Sobre tal poder, cf. HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Erosionen des Rund-
funkrechts. München: C.H. Beck, 1990, p. 14. 
54  Para uma análise aprofundada do tema, cf. BERCOVICI, G./SEELAEN-
DER, A. L.C.-L., op.cit., p. 112ss, 119ss e 124-132.
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Escandalizado com o uso de emissoras como “moeda de 

troca” política nos Anos 80, o Constituinte determinou a perda 
de mandato dos deputados e senadores que violassem aberta ou 
ardilosamente os incisos I e II do art.54 (art.55-I). Como a práti-

ca inconstitucional de parlamentares controlarem TVs e rádios, 
passadas três décadas, ainda não foi coibida pelas autoridades 
federais responsáveis, fez-se necessária uma dura reação da so-

ciedade civil, por vezes articulada com o Ministério Público, por 
vezes com pequenos partidos excluídos das alianças oligárquico-
midiocráticas55. Realizado em 2014, o julgamento da Ação Penal 
n.530 também sinalizou, por sua vez, a disposição do STF de pôr 
fim ao descaso face às vedações constitucionais.

Separar o “sistema estatal” e o “sistema privado” de 
radiodifusão (CF, art.223) e fracionar este último por várias 
empresas seriam decisões constitucionais inócuas, se o Go-

verno pudesse, direta ou veladamente, distribuir concessões e 
permissões a parlamentares situacionistas. O “pluralismo po-

lítico” e o “Estado Democrático” (art.1., caput e V) seriam es-

vaziados, se deputados e senadores identificados com o Chefe 
do Executivo pudessem colonizar o “sistema privado” em seus 
respectivos estados, convertendo as emissoras em espaços de 
monólogo e instrumentos de uniformização ideológica.

c) Tem-se naturalizado entre nós a equivocada crença de 
que o direito constitucional de informar, no “sistema privado”, 
caberia apenas e tão-somente a um restrito clube de monarcas 

absolutistas intra-empresariais. A radiodifusão seria um simples 
mercado e a informação, uma singela mercadoria. O dono da 

mercadoria - representado por um despótico dirigente empresa-

rial - poderia a seu bel-prazer ocultá-la ou repassá-la, pintando-a 
apenas de sua cor favorita. Além de ditar a programação e a linha 

55  Cf., por exemplo, a iniciativa dos cidadãos do “Intervozes” na ADPF 246 
e a posterior propositura da ADPF 379.
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editorial dos telejornais, tal preposto poderia silenciar movimen-

tos políticos e sociais relevantes, censurar jornalistas, agir como 
partido na montagem de candidaturas e até usar o serviço públi-
co de TV para promover, como em um pastiche de Estado Totali-
tário, o culto à personalidade do fundador da empresa.

Independentemente das opções ideológicas do intér-
prete, ele não pode ler nesse sentido o texto constitucional. 
Este não lhe dá tal alternativa.

Como revela o Capítulo V do Título VIII, a Lei Magna 
pressupõe que a informação não é só mercadoria, mas tam-

bém objeto - e condição de exercício - de relevantes direitos 
situados fora do âmbito econômico. A proteção dos direitos 
políticos e culturais - diretamente vinculados à “dignidade hu-

mana”, à “cidadania” e ao “pluralismo” próprios de um “Esta-

do Democrático” em uma “sociedade livre” (arts.1., caput, II,III 
e V, e 3.-I) - tem aqui enorme relevo.

Ciente de que a comunicação de massa era um 
importante polo de poder social e de que tal poder estava se 
concentrando excessivamente, o Constituinte decidiu tratá-la 
à parte e de modo cuidadoso. Isso não só explica a existên-

cia do art.220-par.5.- evidencia, também, que sua finalidade 
última vai muito além daquelas que moldam as bases consti-

tucionais da regulação concorrencial (arts.170-IV e 174). Esta 
última, por sinal, foca sobretudo atividades econômicas incon-

fundíveis com o serviço público ora examinado.
Mesmo, porém, quem reduzisse a informação à con-

dição de pura mercadoria teria de convir que uma excessiva 
concentração empresarial geraria disfunções no “mercado” e 
poria em risco a qualidade do “produto”. No que tange em 
especial à nossa radiodifusão, seria ingênuo conceber a mídia 
como um amplo universo de fornecedores desarticulados, dis-

putando um “livre mercado” de informações. 
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Não basta aqui, pois, pensar dentro dos estritos quadros 
da disciplina concorrencial no direito econômico56. Mas mesmo 
este já teria, na radiodifusão, um efeito considerável, no que tan-

ge à redução da ofensa ao art.220-§5 da Lei Magna. Pena que 
a concentração no “mercado” da informação, base da cidadania 
consciente e do Estado Democrático, pareça a nossas autoridades 
públicas menos relevante do que a do mercado da cerveja...

Ainda que nossas agências e órgãos de controle até 
hoje convivam com casos extremos de concentração midiática 
(como é o catarinense), já se esboçaram algumas reações face 
aos reflexos desta última. Nos Anos 90, por exemplo, o CADE já 
punha em xeque condutas anticoncorrenciais da Rede Globo na 
área das transmissões desportivas - vendo então na radiodifusão 
um mercado relevante e serviços não substituíveis (em uma clara 
situação de “preponderância da televisão aberta”).57

 

Cumpre mesmo perguntar: os defensores do poder 
midiático privado que esvaziam a noção de serviço público 
e definem a informação como mercadoria não deveriam le-

var tal raciocínio a todas as suas necessárias consequências 
no campo do direito econômico? Não deveriam preocupar-
se, então, com a óbvia posição dominante de alguns grupos 
empresariais, a relevância do mercado, os renitentes hábitos 
de consumo desfavoráveis a uma “cross elasticity”58, as estru-

56  Há muitas décadas já se nota que fusões de empresas de informação não 
deveriam ser simplesmente feitas segundo as regras gerais do direito societário e 
concorrencial. No Reino Unido, já o Monopolies and Mergers Act de 1965 destinava 
ao setor uma seção inteira, condicionando à anuência do Board of Trade a eficácia de 
qualquer negócio jurídico capaz de pôr fim à existência ou à atuação independente de um 
órgão de imprensa (cf. MARCHETTI, Piergaetano. “A proposito della concentrazione di 
imprese giornalistiche”. Rivista delle Società. Milano, 1970, pp. 100-4.)
57  Cf. Proc. 08012.006504/1997-11 e sua análise em ARAÚJO, B.S.R. de, 
op.cit., p. 119ss. 
58  Não se verifica entre nós, pelo menos atualmente, intercambiabilidade plena 
entre a TV a cabo e a TV aberta (ou entre esta e a internet). E ainda que fechássemos os 
olhos à “propriedade cruzada” e à posição dominante dos mesmos grupos empresariais 
nos três setores, teríamos de reconhecer que o produto “informação jornalística” seguiria 
envolvendo divisões um tanto rígidas quanto a seus padrões de “consumo”. 
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turas de comando unificado59 e os toscos disfarces das práticas 
de concentração? Não deveriam demandar duras providências 
em favor dos “consumidores” e da própria concorrência?

Em nossa ordem jurídica, é inaceitável a omissão do 
Estado no controle do poder econômico. E mais absurda se 
torna ainda tal omissão na área da TV aberta, onde o Estado 
detém - a despeito de todas as limitações e diretrizes cons-

titucionais - amplos poderes para predefinir a estrutura do 
mercado, as condições de atuação neste último e até o nú-

mero das empresas competidoras.
Como vemos, por qualquer ângulo que se examine o 

quadro atual, sempre se evidenciará o seu grave descompasso 
com a Lei. E igualmente se evidenciará o dever da autoridade 
pública de resguardar mais ativamente o “pluralismo externo” 
da radiodifusão, inclusive questionando situações em que se 
acrescentem agravantes como a “propriedade cruzada” ou a 
conjunção do poder midiático com o parlamentar60. 

Em países mais adiantados, na análise de problemas concorrenciais, já se considerou 
recomendável tratar como mercados relevantes separados até mesmo os jornais ven-
didos em bancas e os jornais vendidos por assinatura (cf. a manifestação do Conseil 
de la Concurrence francês referida por FORGIONI, Paula A.. Os fundamentos do 
antitruste. S. Paulo: RT, 1998, p. 213).
59  Que “alianças” e “acordos entre empresas”, mesmo sem alienação de 
ativos, podem gerar vantagens competitivas e ser eventualmente encarados como 
práticas concentracionistas, é fato aceito pela doutrina (cf. FORGIONI, P.A., op.cit., 
p. 355).
60  Que nem sempre o MPF se omite quanto a seus deveres nesse campo, 
provam-no- entre outras providências- a propositura das ACPs 2008.72.00.014043-
5/SC e 0023969-33.2015.403.6100/SP. Cf., também, a orientação adotada - quanto 
ao mérito - no parecer ministerial na ADPF 246.
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4. No campo da radiodifusão, é dever constitucional do 
Estado impedir, mediante a proteção e fomento do “plu-
ralismo interno”, todo e qualquer controle centralizado da 
atividade informativa

a) O fomento do pluralismo (CF, art.1.-V) é dever 
constitucionalmente imposto ao Estado, também no campo 
da radiodifusão. 

Daí porque- como vimos acima- a Constituição comba-

te com especial empenho os efeitos, nesse campo, da concen-

tração econômica (art.220, par.5.). 
Daí porque a Constituição não limita ao sócio controla-

dor da empresa nem à direção desta (e muito menos a um pu-

nhado de famílias!) direitos indispensáveis à atividade jorna-

lística, como os previstos nos art.5-XIV e 220,“caput” e par.1. 61

Daí porque, enfim, a Lei Maior proíbe “toda e qualquer 
censura de natureza política” ou “ideológica” na “comunica-

ção social” - sem fazer distinção alguma entre a censura esta-

tal e a censura patronal (art.220, par.2.).
Por outro lado, estando o art.1-V e o art.223-caput no 

mesmo sistema constitucional, óbvio é que a “complementa-

ridade dos sistemas privado, público e estatal” mencionada 
neste último não se destina a criar ilhas de despotismo estatal, 
social ou privado no serviço público de radiodifusão. Pelo con-

trário, todos estes “sistemas” devem observar internamente 
o pluralismo previsto na Lei Maior. Em última análise, é ele- o 
pluralismo - a principal raiz desse modelo trilateral. 

61  Tratando da liberdade de expressão, já afirmava Comparato que era absur-
do embaralhá-la com a liberdade de empresa. Uma simples organização econômica 
voltada ao lucro e à sua partilha não poderia invocar “direitos inerentes à dignidade 
humana” com o fim de controlar os cidadãos, exercendo “uma influência dominante 
sobre a opinião pública” (COMPARATO, Fábio K.. “A democratização dos meios 
de comunicação de massa”. In: GRAU, E.R. (org.) Direito constitucional: estudos 
em homenagem a Paulo Bonavides. S. Paulo: Malheiros, 2001, pp. 157-8).
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A promoção do pluralismo é, como vemos, a finalida-

de dos três “sistemas”. Se a Lei Magna não fez aqui distinções 
para limitar tal promoção a um só dos deles, não deve o intér-
prete inventar tal distinção62.

Seja por isso, seja por outros ditames constitucionais 
relevantes, nem as empresas do “sistema privado” nem as do 
“sistema estatal” podem se converter em canais de monólogo 
político e ideológico63.  
 

 b) Como mostra o texto constitucional, a TV e o rádio 
do “sistema público” deveriam ser espaços de manifestação e 
debate de organizações da sociedade civil- não cabendo aqui 
escravizar todo esse “sistema” à divulgação de crenças e pro-

postas de um único segmento da população.
A leitura conjugada dos arts.1-V, 221 e 223 indica no 

Constituinte a intenção de dar voz ao mais amplo leque possí-
vel de associações, sindicatos e organizações. Meta que seria 
melhor atendida, certamente, não mediante a concentração 

de canais, mas sim com uma multiplicação destes acrescida de 

uma fragmentação da programação.
Tal fragmentação, no “sistema público”, é de crucial impor-

tância. Ajudando a contornar obstáculos econômicos e desigualda-

des entre grupos e associações, maximiza a eficácia da Constituição.
Como vemos, impõe-se assegurar o exercício - dentro 

de cada emissora desse “sistema” - do “direito de antena” de 
distintos segmentos da sociedade, cabendo ao Estado conju-

gar aqui “pluralismo” e “estímulo à produção independente”.

62  Na maioria das vezes tal divisão de papéis parece ser feita inconsciente-
mente, como se refletisse uma prévia crença sobre a natureza das coisas (cf., para um 
exemplo típico, SCORSIM, E.M., op.cit., p. 378). 
63  Ensina, aliás, Corasaniti que é “somente mediante uma pluralidade de 
vozes concorrentes” que se assegura, na ordem constitucional democrática, aquele 
pluralismo que reflete a “composição entre o direito à informação dos cidadãos e a 
liberdade assegurada à imprensa” (v. CORASANITI, Giuseppe. Diritto dell’Infor-
mazione. Padova, CEDAM, 1992, p. 55).
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 c) A despeito da difundida crença em sentido contrá-

rio, o “sistema estatal” da Constituição de 1988 não é um “sis-

tema governamental” nem um “sistema governista”. 
Além de reforçar o “pluralismo externo” (como contra-

peso ao poder privado na mídia), o “sistema estatal” deve fo-

mentar e resguardar o seu próprio “pluralismo interno”. 
As emissoras aqui situadas podem até servir, em certa medi-

da, para informar o cidadão sobre as decisões e providências gover-
namentais. Devem, porém, simultaneamente, dar voz à oposição 
e aos segmentos sociais atingidos pelas políticas e atos estatais. 

Em nossa ordem jurídica, é inconstitucional- e mesmo 
criminoso- converter o “sistema estatal” em veículo de propa-

ganda sistemática64, silenciando o dissenso. O art.1-V veda o 

monólogo governamental nas emissoras. O Princípio da Im-

pessoalidade (art.37-caput) escancara a ilicitude do ”jornalis-

mo chapa-branca”, dado a exaltar autoridades ou a destroçar 
seus adversários. E todo um rosário de dispositivos constitu-

cionais é violado, quando uma emissora estatal deliberada-

mente deixa de noticiar fatos de manifesta relevância, no in-

tento de ocultar graves falhas governamentais.65

Embora nosso direito não proíba que o governo indi-
que representantes nos órgãos de gestão do rádio e da TV es-

tatal, condiz com a Constituição o entendimento de que o po-

der destes representantes deveria ser, ali, de algum modo con-

trabalançado. Seja fortalecendo os profissionais da emissora, 
seja abrindo-se esta a várias forças políticas e sociais, conviria 
impedir que tais prepostos situacionistas controlassem unila-

teralmente a programação e a linha editorial.

64  Tal vedação não se resume, naturalmente, àquela publicidade oficial refe-
rida no art.37-par.1. A finalidade deste dispositivo é tão relevante quanto sua letra.
65  Para não cometermos a deselegância de mencionar casos mais recentes, 
imaginemos - no futuro - o silêncio quanto a epidemias de meningite ou ao assassi-
nato de oposicionistas em repartições policiais.
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Os passos dados pelo legislador nessa direção ainda 
são, todavia, demasiado tímidos, havendo-se revelado inclusi-
ve, recentemente, incapazes de proteger a EBC de interferên-

cias governamentais.

 d) Quando o serviço público de radiodifusão é presta-

do pelo chamado “sistema privado”, não há tampouco que se 
supor que ocorra, por meio dele, uma distribuição de satra-

pias, canatos e capitanias hereditárias. O serviço segue público 
e regido por uma Constituição que, exigindo pluralismo, proí-
be o unidirecionalismo midiático. 

Veda-se às empresas do “sistema privado”, portanto, que 
procurem uniformizar ideologicamente a opinião pública e que 
cerceiem o direito do cidadão de ser informado– direito, este, 
que também abrange, no regime democrático, o direito de acesso 

a diferentes pontos de vista sobre os assuntos de interesse geral.

 e) O pluralismo constitucionalmente previsto tampou-

co poderia ser substituído, dentro do “sistema privado”, por 
um facciosismo imposto de cima para abaixo, da direção da 
empresa para os jornalistas nela empregados. 

São destituídas de justa causa, portanto, todas as de-

missões de jornalistas por sua resistência a tentativas empre-

sariais de impor autoritaritariamente, em concessionárias de 
serviços de radiodifusão, “linhas editoriais” de cunho ideológi-
co, partidário ou religioso. 

Tais serviços não podem criar “zonas de despotismo” 
imunes ao pluralismo constitucional, ocasionando violações 
ao art.5-VIII da Lei Magna - segundo o qual “ninguém será pri-
vado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convic-

ção filosófica ou política”.  
Longe de serem lícitas, tais demissões, na verdade, ge-

ram mesmo a presunção juris tantum de que tais concessio-
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nárias não estariam sequer aptas ao desempenho do serviço, 
em um Estado Democrático de Direito vinculado ao pluralismo 
ideológico e à liberdade de crença (CF, arts.1, “caput” e inciso 
V, 5., IV, VI e VIII, etc.). Se decorrerem de tentativas de enqua-

dramento partidário ou ideológico, demissões e perseguições 
a empregados poderão ser invocadas, pois, como causa sufi-

ciente até para fundamentar o fim da própria concessão.
Infelizmente, fechando os olhos às finalidades da 

Constituição e mesmo a seu texto expresso, não tem faltado 
entre nós quem sustente o contrário, vendo nas empresas 
concessionárias um suposto “direito” de enquadrar, ameaçar 
ou punir jornalistas, para convertê-los em janízaros do despo-

tismo privado ou em insinceros pastores de ideologias e gos-

tos da direção. Invoca-se aqui, inclusive, o próprio direito de 
propriedade - como se este pudesse ser o principal norteador 
na prestação de um serviço público...

Ora, em um Estado Democrático não é função do her-
meneuta ser “capitão-do-mato” de jornalistas. E em um Esta-

do Social, posterior ao século XIX, soa até tolo ignorar a função 
social da própria propriedade. Esta já não pode conferir, como 
nos distantes tempos de Demolombe, “um poder soberano, 
um despotismo completo”.66

 

Descabido, por si só, em nossa ordem constitucional 
(cf. arts.1.-III, 3.-I, 5-XXIII, 170-III etc.), tal “despotismo” mos-

tra-se ainda mais absurdo em empresas contratadas pelo Es-

tado para prestar um serviço público.  

 f) Como verdadeira titular do serviço de radiodifusão 
(CF, art.21, XII, “a”), a União tem de exercer sua competência 
legislativa e material na área (CF, arts.21-XII-“a” e 22-IV) para 

66  Extrato do tomo IX do Cours de Code Napoléon (1852), citado em HALPÉ-
RIN, Jean-Louis. Histoire du droit privé français depuis 1804. Paris, PUF, 1996, p. 120.
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construir uma “sociedade livre” e democrática de cidadãos li-
vres (CF, arts.1.-caput e 3.-I). Pode e deve, pois, usar tal com-

petência para bloquear ataques de polos de poder privado aos 
direitos fundamentais. 

O direito do jornalista de informar é um direito 
fundamental. Também o é o direito do cidadão de ser infor-
mado pelos que se dedicam profissionalmente à atividade jor-
nalística. Ambos os direitos estão profundamente conectados.

Não há lastro constitucional algum, porém, para que 
uma empresa concessionária de serviço público de radiodifu-

são proíba a seus jornalistas a divulgação de fatos e dados social 
ou politicamente relevantes, no intuito de impedir que o cidadão 
venha a sabê-los e possa assim votar, pensar ou sentir de modo 
distinto do que gostariam os controladores da empresa.

Tampouco há lastro constitucional para que uma em-

presa do “sistema privado” de radiodifusão reprima ou elimi-
ne internamente o mesmo pluralismo constitucional que é a 
razão de ser do próprio “sistema” em que atua.

Enquanto não nos dermos conta dessa obviedade, vi-
venciaremos a contradição de aceitar tais ilicitudes como práticas 
“normais” indignando-nos, ao mesmo tempo, com os efeitos de-

letérios do despotismo midiático em nossa democracia.
As teses acima esboçadas não partem da crença – des-

cabida - de que a radiodifusão possa por si só assegurar a de-

mocracia
67. Parecem-nos, porém, importantes, pois mostram 

como ler mais tecnicamente a Lei Magna. Esta –destaque-se- 
nunca teve por meta sacrificar, no altar do poder midiático, 
o direito de ser informado, o pluralismo político e o núcleo 
essencial da ordem constitucional democrática.

67  Para uma análise crítica dessa crença, cf. SEELAENDER, A.C.L. ”De-
mocratização pelos ’mass media‘?...”, pp.57-82.
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O DIREITO DA RADIODIFUSÃO E O PLURALISMO 

INTERNO DA MÍDIA1

Thomas Vesting2

1. O pluralismo de grupos como modelo da esfera pública

É própria da democracia liberal do presente a abertura 
do processo político. Tal abertura, como mandamento básico, 
revela-se, por exemplo, na instituição de eleições que periodi-
camente se repitam.

O resultado de tais eleições deve ser, em princípio, in-

certo - elas perderiam seu sentido e legitimidade, se o vence-

dor já fosse predeterminado.
A este mandamento básico de abertura liga-se, tam-

bém, o princípio de que “a maioria decide”. 

É ela, a maioria, quem decide - mas as decisões majori-
tárias só são toleráveis para as minorias, em princípio, porque 
as correlações de força podem vir a alterar-se, tendo a própria 
minoria a chance de um dia tornar-se maioria3. Assim sendo, 
é pressuposto da democracia liberal que a maioria não abuse 
de seu poder, usando-o para fechar, atrás de si, a mesma porta 
aberta pela qual adentrou a direção do Estado4.

Essa ideia de abertura do processo político conecta-se, 
aos nossos olhos, a um modelo específico de esfera pública, o 
qual poderíamos designar como o do pluralismo de grupos. Tal 
modelo só veio a se impor, na verdade, na era do Estado Social.

1  Tradução de Airton Cerqueira Leite Seelaender. 
2  Professor Catedrático de “Direito Público, Direito e Teoria da Mídia” da 
Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt/M.), com livre-docência pela Uni-
versidade de Hamburgo.
3  Cf. HESSE, K. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland. 1999, n. 140ss., 143.
4  BÖCKENFÖRDE, E.-W..Demokratie als Verfassungsprinzip. 1987, § 22, 
p. 887ss.e 923.
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Esse modelo parte da ideia de que o espaço público se 
define, em primeiro plano, a partir de temas e contribuições 
de grupos sociais, vindo o debate diário a ser fixado e articula-

do pelos partidos, associações e outras organizações.
Há aqui, pois, um nítido contraste com a esfera pública 

liberal dos séculos XVIII e XIX. 
Nesta, o que pesava mais eram os temas e contribui-

ções individuais de “notáveis” burgueses e “gentlemen” edu-

cados, que debatiam e trocavam opiniões e informações em 
cafés, clubes, “societies” e instituições parlamentares.

Analisando-se o modelo do pluralismo de grupos de modo 

mais preciso, vislumbram-se logo três “círculos concêntricos”5
:

(1) Há contribuições oriundas de uma multiplicidade 
de “esferas públicas” dispersas e sem coordenação entre si, 
formadas em torno de escolas, vizinhanças, locais de trabalho, 
praças, cafés ou blogs da internet.

(2) Há uma comunicação politicamente relevante que 
se dá na mídia de massa, atingindo países inteiros. Vinculada 
ao campo da comunicação dos partidos e associações, tal es-

fera engloba a radiodifusão pública.
(3) Há, dentro de órgãos estatais como o Parlamento 

e o Governo, processos de formação da vontade - de forma 
hiperdensa e concentrada.

O modelo de esfera pública calcado no pluralismo 

de grupos pressupõe que a formação das opiniões políticas 
“se dê do povo para as instituições estatais (e não em sen-

tido contrário); selecionadas pela mídia e nela agrupadas 
de acordo com critérios de relevância, as opiniões seriam 
reestruturadas e convertidas pelos partidos em alternati-
vas viáveis de decisão. Desse modo, ingressando no círculo 

5  Cf. LADEUR, K.-H.. Verfassungsrechtliche Fragen regierungsamtlicher 
Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Wirtschaftstätigkeit im Internet. DöV, 2002, pp. 1-3.
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interno do Estado (Parlamento e Governo), seriam por fim 
transformadas em decisões vinculantes.”6

2. O pluralismo de grupos como modelo e meta da estrutura-
ção jurídica da radiodifusão no Pós-Guerra

Foi somente após o colapso do Nazismo que a radiodi-
fusão se constituiu e estruturou juridicamente, na Alemanha, 
nos moldes do pluralismo de grupos.7

A arquitetura do modelo foi intensamente influenciada, 
então, pelos americanos e britânicos. A interferência, nesse cam-

po, dos governos de ocupação veio a ocasionar que se instituísse 
e consolidasse todo um sistema estadual de radiodifusão.

Disso também decorreu o liame - até hoje perceptível 
- desse sistema descentralizado com um regime de gestão e 
governança marcado pelo pluralismo de grupos. Regime, este, 
claramente inspirado no “Board of Governors” da BBC. 

6               LADEUR, op. cit., p.3.
7  Enquanto na Alemanha a imprensa escrita desde os finais do século XIX 
distanciou-se do campo político-estatal na tentativa de configurar-se como uma livre 
instituição de direito privado, a radiodifusão desde muito esteve atrelada ao Estado. 
Sua estreita conexão com este último nasceu do fato de que, inicialmente, a tecno-
logia da radiodifusão dependia da infra-estrutura militar das transmissões: não  por 
acaso o próprio nome da atividade (“Rundfunk”) desenvolveu-se, após 1919, me-
diante um processo de diferenciação em face do termo já usualmente empregado no 
campo bélico (“Richtfunk”). 
O interesse estatal dirigiu-se aqui, desde cedo, para o potencial de influência política 
atribuído ao rádio. Pensava-se então sobretudo em veicular “pacotes temáticos”- 
usando técnicas publicitárias de sugestão análogas às publicitárias- para seduzir o 
público destinatário. Percebida por Walter Lippmann já nos Anos 20, tal estratégia 
visava a viabilizar interferências nos processos de formação da opinião pública e da 
vontade estatal.
Ciente de tais riscos, a partir de 1926 o regime democrático de Weimar submeteu à 
direta fiscalização do Estado as sociedades dedicadas à radiodifusão regional. Um 
dos reflexos colaterais disso foi, no âmbito do rádio, a marginalização do jornalismo 
político. Desse modo, na Alemanha, o rádio veio a se desenvolver, em seu período 
de consolidação como meio, sobretudo como “rádio cultural”. As clássicas missões 
culturais que lhe foram atribuídas teriam impedido, à época, que se tornasse um 
meio político de comunicação de massa (neste sentido HAGEN, Wolfgang. Das 
Radio: Zur Geschichte und Theorie des Hörfunks, 2005).
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A tarefa de assegurar o equilíbrio e o pluralismo na radio-

difusão pública foi então atribuída - como diria posteriormente o 
Tribunal Constitucional Federal - aos “grupos sociais relevantes”.8

 

A gestão das emissoras deveria caber, nesse contexto, a um grê-

mio pluralista e independente do governo, cuja composição e ação 
não pudessem ser controladas por este último.9

A independência da radiodifusão pública face ao Esta-

do deveria ser assegurada, pois, pelo recurso ao pluralismo de 

grupos na auto-organização do setor. Mas também se tratava 
aqui da formação e reprodução da opinião pública sob novas 
condições tecnológicas e culturais.

Instituiu-se uma relação dinâmica entre a autorrepre-

sentação da unidade estatal no imaginário político e a preten-

são de participar da esfera pública, vista então como um direi-

to de grupos e organizações socialmente relevantes.
Em termos mais precisos, o que isso significa? Primei-

ramente, cumpre notar que os sujeitos envolvidos no processo 
formador da opinião pública não precisam mais ser, necessa-

riamente, indivíduos.
Não estão a falar aqui, propriamente, pessoas que, a 

seguir, tenham de submeter-se - no fundo de modo passivo - à 
“Vontade Geral” (como aqueles indivíduos sujeitos às leis ge-

rais na acepção kantiana ou de acordo com a Teoria do Estado 
dominante no século XIX).

Pelo contrário, os sujeitos que participam desse proces-

so são vistos e apresentados sobretudo como “sujeitos organiza-

dos”- na linha da Teoria do Estado do século XX, nesse ponto bem 
representada por autores como Laski, Smend e Heller.

8  BVerfGE 12, 205, 261, 262; cf. também VESTING, Thomas. Der Me-
dienbruch. Zur Zukunft der Vielfaltssicherung im Zeitalter der Internet-Kommu-
nikation. Funkkorrespondenz 30, 2010, p.35ss. (onde se situam, também, algumas 
das teses a que aqui me remeto).
9  Cf. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium 
der Finanzen. Öffentlich-rechtliche Medien – 2014, p. 32.
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Tais sujeitos coletivizados tornam-se, eles próprios, forças 
criativas, aptas a influenciar a formação da vontade estatal.

Assim sendo, no âmbito de uma radiodifusão estrutu-

rada de acordo com o pluralismo de grupos, a reprodução da 
esfera pública passa a ser compreendida e apresentada como 
uma permanente realocação de representações de opiniões 
de grupos sociais - vindo tal realocação a servir de referência 
básica para os atores políticos (partidos, parlamento, Adminis-

tração) nos seus procedimentos decisórios. 
Essa situação difere substancialmente daquela verifica-

da na esfera pública liberal, na qual tais atores lidariam com 
a resultante de uma conjugação espontânea de contribuições 
individuais descoordenadas, i.e., com uma soma inquantificá-

vel de diferentes opiniões individuais.

3. O pluralismo interno das instituições de radiodifusão. Seus 
pressupostos subjetivos

1. O modelo do pluralismo de grupos também veio a 
predeterminar a estrutura interna das instituições públicas de 
radiodifusão. 

Contrapondo-se à concepção tradicional do papel e na-

tureza dos entes de direito público, elas se abriram e abrem a 
um conhecimento social de novo tipo, a uma forma de conhe-

cer distinta daquela própria da sociedade liberal individualista: 
interessam-lhes os vários modos de aferir e conceber a reali-
dade que refletem as distintas visões de mundo de diferentes 
organizações e grupos sociais.

Na Alemanha, isso significa concretamente dar atenção 
às várias visões de mundo - e ao que se aceite como provável 
ou improvável - entre os social-democratas, os conservadores, 
os sindicatos, os empresários, os empregados, as igrejas etc.
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Institui-se, assim, uma espécie de estabilidade dinâmi-

ca em uma sociedade pluralista, adotando-se como pontos de 
partida as distintas concepções, crenças, convenções e formas 
de vida existentes nesses grupos.

Lida-se com a pluralidade das coisas invocando-se a 
imagem de um equilíbrio construído pela própria radiodifusão 
pluralista, no exercício de um “balanceamento publicístico” 
que deve levar em conta todos os grupos sociais.

Para que isso possa ocorrer, os próprios grupos supra-

citados são chamados a compor os Conselhos de Radiodifusão 
nas emissoras, observando-se o seu respectivo peso nos âm-

bitos político e social.
Isso também permite pensar a própria produção da 

emissora pública de radiodifusão como um processo aberto, 
a ser garantido por um órgão interno (o Conselho) no qual se 
reflita não um pretenso interesse único da sociedade, mas sim 
uma pluralidade de interesses vistos como diversos e divergentes.

No lugar de uma esfera pública que em tese se confi-

guraria espontaneamente, surge, por assim dizer, uma esfera 
pública que - sob os cuidados do Estado - se estrutura com 
base nos grupos sociais. 

Preservando um certo “equilíbrio”, ela proporciona a 
toda força social significativa o direito de se fazer ouvir no Con-

selho de Radiodifusão, garantindo, dessa forma, sua possibili-
dade de expressão no canal.10

Isso é realmente essencial: para o exercício da liberda-

de de expressão não basta só a capacidade corporal de falar 

- importa também que a voz se possa fazer ouvir. Para que esta 
possa tornar-se uma voz pública, impõe-se, pois, assegurar a 
oitiva de todos os grupos sociais relevantes.11

10  Cf. BVerfGE 12, 205, 262; 57, 295, 322, 325.
11  Cf., por todos, ASAD, Talal. Ordnungen des Säkularen: Christentum, Is-
lam, Moderne. 2017, pp. 11-12 e 226.
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Foi dentro desse quadro que o Tribunal Constitucional 
Federal veio a se referir sistematicamente, com o tempo, a 
uma “ordem positiva” no âmbito da radiodifusão - contrapon-

do-a às simples “liberdades negativas” da imprensa escrita, 
atuante sob o modelo do mercado.12

 

2. A ideia de uma “ordem positiva” no campo da ra-

diodifusão pode ser encarada como uma reação adequada e 
consequente diante da transição da Era Liberal para a cultura 

de grupos que marca o Estado do Bem-Estar Social.
A jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão 

não revela, contudo, uma reflexão mais profunda sobre o fato 
do modelo do pluralismo de grupos, do ponto de vista subjeti-

vo, ter pressupostos altamente específicos.
Na verdade, tal forma de pluralismo constitui típica 

manifestação do “programa institucional” da Modernidade.13
 

Inerente a este último é a ideia de que a consciência indivi-
dual, o mundo espiritual interior e os próprios indivíduos se-

riam fortemente influenciados por seus vínculos e por sua 
experiência em organizações (partidos, associações, grupos), 
como que refletindo o meio cultural por elas impregnado.

Não por acaso, portanto, os indivíduos são tratados, aqui, 
como pessoas inseridas em organizações.14 Isso vale tanto para os 

12  BVerfGE 57, 295, 320. Essa “ordem positiva” relacionava-se apenas 
à organização das emissoras estaduais existentes (WDR, BR, NDR, HR etc.), 
cabendo às próprias instituições e seus dirigentes coordenar a programação, in-
clusive no âmbito nacional. 
Disso resultariam, em uma rede formada por várias emissoras públicas (ARD), com-
plicados processos deliberativos, envolvendo difíceis decisões quanto a pessoas e 
linhas a adotar- vindo a se somar ainda, ao já complexo embate dos argumentos 
mais técnicos, preocupações estadualistas com critérios de proporcionalidade. Este 
problema não afetaria, em contrapartida, a concorrente pública ZDF - a gestão desta 
instituição “interfederal” já tem por norte os convênios que lhe deram origem.
13  Segue-se aqui a terminologia adotada pelos sociólogos franceses François 
Dubet e Jean-Claude Kaufmann (cf. KAUFMANN, Jean-Claude. Die Erfindung des 
Ich: Eine Theorie der Identität. 2005).
14  Cf. EHRENBERG, Alain. Das Unbehagen in der Gesellschaft. 2011.
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atores nas instituições públicas de radiodifusão (jornalistas e de-

mais trabalhadores) quanto para os ouvintes e telespectadores.
Uma escolha inicial do que seriam os temas relevantes 

já ocorre nos diversos ambientes que compõem essa esfera 
pública estruturada a partir dos grupos sociais - ou seja, na-

quilo que A. Schütz caracterizou como suas respectivas “pro-

víncias de sentido”.
Refletindo as representações e convicções grupais, tais 

temas passam a ser jornalisticamente processados e trabalha-

dos pela radiodifusão pública. 
Não é obviamente desse modo, porém, que se determina 

o conteúdo final veiculado pelas emissoras. O espaço livre para 
o planejamento interno destas é, na verdade, limitado pelo 
“feedback” que a Direção a toda hora obtém dos Conselhos de 
Radiodifusão e Televisão, com demandas concernentes ao espec-

tro temático ou à relevância de determinados assuntos.15

Em uma situação ideal hipotética isso permitiria que a 
esfera pública gerada pela TV correspondesse estruturalmen-

te às “províncias de sentido” das pessoas conectadas aos gru-

pos e organizações sociais. Toda “cultura de grupo” teria voz 
nas emissoras e nela encontraria representadas suas próprias 
concepções de mundo, vindo estas a tornar-se visíveis para todos 
os grupos existentes.

Por isso mesmo, a literatura jurídica não tardou em 
descrever a radiodifusão pública como uma “radiodifusão in-

tegradora” marcada pelo pluralismo interno. Viu-se nela um 
efeito integrador assegurado por uma transmissão midiática 
tendente a refletir, em seus conteúdos, distintas vivências gru-

pais - e que ajudaria, por exemplo, a superar barreiras entre a 
população rural e a urbana.16

15  Cf. VESTING, Thomas. Der Medienbruch. Zur Zukunft der Vielfaltssi-
cherung im Zeitalter der Internet-Kommunikation. Funkkorrespondenz 30, 2010, p.35ss.
16  Cf. SCHMIDT, Siegfried J.. Rekurrenzen der Mediengeschichte: Ein Ver-
such. 2012. Se tal ponto de vista correspondia à realidade ou à ficção, é tema que 
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4. O sistema dual de radiodifusão e seus efeitos: os proble-
mas não superados
1.  Com o advento de novas tecnologias midiáticas nos 
Anos 80 o modelo do pluralismo de grupos entrou em crise - 
crise, aliás, que desde então não superou. 

O consenso político em torno da TV pública se desfez e 
mesmo na Alemanha se veio a permitir que a radiodifusão se 
tornasse, também, empreendimento privado.

Desde tal época a radiodifusão pública tem sido desa-

fiada por uma situação totalmente nova. Não raros observa-

dores contemporâneos viram, nas transformações em curso, 
um “ponto de mutação” - uma situação dificilmente superável 
para o sistema público de rádio e TV.17

 

Mas por que falar em “ponto de mutação”?
Em seu funcionamento, a radiodifusão privada se sub-

mete muito mais diretamente do que a pública aos constran-

gimentos econômicos - e econômico-culturais - específicos do 
setor midiático. Isso se conecta primeiramente à sua depen-

dência quase que total do financiamento publicitário.
Lembremos que inexiste uma relação econômica direta en-

tre a emissora privada e o telespectador: até hoje a TV privada paga 
não conseguiu conquistar, na Alemanha, uma fatia considerável do 
mercado. Dentro desse quadro, mantendo-se com propaganda, 
as estações privadas têm de obter a mais alta audiência possível.

É a partir do percentual de telespectadores esperado 
no conjunto do público que se chega à fixação do preço no 

aqui não cabe aprofundar. De qualquer modo, não há dúvida de que faz sentido, 
ao menos no âmbito das transmissões relativas à política, legitimar a radiodifusão 
recorrendo-se ao modelo do pluralismo de grupos.  
Cumpre notar, por outro lado, que tal modelo dificilmente se adaptaria bem 
à área do entretenimento- campo que jamais deixou de ter alguma importân-
cia na radiodifusão pública.
17  Cf. STOLTE, Dieter. Fernsehen am Wendepunkt: Meinungsforum oder 
Supermarkt?. 1992.
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mercado publicitário. E é também considerando essa referên-

cia que se viabilizam extremas reduções de custo com base em 
economias de escala - o que é um fenômeno típico de produ-

tos relacionados à informação, como filmes, séries, “shows” e 
jogos de computador.18

Na radiodifusão, essa dinâmica econômica força a empre-

sa privada, desde logo, a levar em conta um “gosto médio” esta-

tisticamente apurável, que é mais fácil de contemplar do que as 
distintas preferências existentes dentro de um vasto público.

Na verdade, todo desvio desse padrão médio, sobretudo 
em novas produções, implica altos riscos. Que estas sejam acom-

panhadas de extrema incerteza, isso é um fenômeno que se veri-
fica até mesmo na produção hollywoodiana. Ali, tal dificuldade só 
pode ser contornada investindo-se pesadamente - e.g., para con-

tratar grandes estrelas por si mesmas capazes de atrair público.19

No que tange à TV privada cumpre acrescentar que a 
incerteza incidente sobre toda a produção cria, por si só, um 
quadro desfavorável à especialização regional, à transmissão 
de notícias e aos canais voltados a minorias. 

Em última análise, emissoras que optem por esses cami-
nhos terão perspectivas de êxito bem menores do que suas con-

correntes que privilegiem, na programação, elementos ficcionais.
Pode-se concluir, pois, que a dependência do financia-

mento publicitário tende a conduzir as emissoras a certa unifor-
mização, aprisionando-as dentro do cercado do “Mainstream”20.

18          Cf. HUTTER, Michael. Neue Medienökonomik. 2006; VANY Arthur 
de. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry. 
London: 2004.
19  Cf. VANY, op. cit..
20  Cf. os já citados Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, p. 23ss., que 
invocam, nesse ponto, os trabalhos de Peter O. Steiner e Jack H. Beebe.  
Segundo tal fonte, “quando a programação é moldada exclusivamente por canais finan-
ciados pela via publicitária, tende-se a oferecer ‘mainstream‘ em demasia, até porque 
interessa mais, então, multiplicar os ouvintes do que convencê-los a pagar pelo acesso.  
Em um ambiente com tais características, mal há espaço para emissoras voltadas para 
um pequeno público mais exigente - problema agravado quando os canais disponíveis 
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Diante das profundas mudanças verificadas nos Anos 80, 
o Tribunal Constitucional da Alemanha tem procurado construir 
o regime constitucional da radiodifusão já pressupondo tanto a 
concorrência entre os ramos público e privado quanto a existên-

cia de uma relação de oposição e hierarquia entre estes últimos.
Também no campo doutrinário tem-se buscado algo 

semelhante. Tanto assim que rapidamente se impôs, na litera-

tura jurídica, a fórmula da ordem dual da radiodifusão.
21

Dentro dessa ordem dual, atribui-se à radiodifusão pú-

blica uma função modelar, projetando-se na regulação de suas 
atividades “expectativas normativas especiais”22. O canal público 
deve atuar, por exemplo, como “contrapeso” à mídia privada.

Cabe a ele, ainda, viabilizar uma oferta de serviços que 
siga uma racionalidade decisória distinta daquela dependente 
dos estímulos da economia de mercado - com o que seria pos-

sível, ao canal público, abrir-se a novas alternativas de molda-

gem da programação.23

2. Essa atribuição de funções permanece até hoje mais 
uma promessa do que uma realidade. Na verdade, com a aber-
tura do setor a empresas privadas, vieram a alterar-se subs-

tancialmente as condições de trabalho e produção da própria 
radiodifusão pública.

Esta última está presa a um mercado nacional de radio-

difusão efetivamente uno, tendo nele de concorrer, de modo 
inevitável, com as empresas privadas.

Tal relação de concorrência não se define, em princí-
pio, com base nas expectativas normativas de uma programa-

ção de alto valor qualitativo. Pelo contrário, dentro do sistema 
dual, o que acaba mesmo se impondo à radiodifusão pública 

são escassos e/ou se tornam significativos os custos fixos de produção”. 
21  BVerfGE 74, 297, 324.
22             BVerfGE 119, 181, 217.
23  BVerfG, julgamento de 25 de Março de 2014, n. 36.
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são os parâmetros econômico-midiáticos - ou econômico-
culturais - ligados à lógica do mercado e à preocupação des-

te com audiência.
O modelo organizacional do pluralismo de grupos 

- i.e., o do pluralismo interno - é intensamente minado por 
essa nova dinâmica. O ritmo descontínuo dos eventos - e dos 
eventos midiáticos - passa a ocupar o espaço em que antes se 
processava, incessantemente, a mudança das representações 
relativas às crenças e expectativas dos grupos sociais.

Dificulta-se, assim, o compor de uma programação plu-

ralista que, na parte informativa, tanto leve em conta assuntos 
de interesse público quanto dialogue, mesmo que de modo 
indireto, com as pessoas inseridas nas mais diversas organiza-

ções e grupos sociais.
O que dá o tom passa a ser, todavia, esse ritmo descon-

tínuo. Ao lado da incessante busca de “blockbusters”, as Copas 
do Mundo, os casos criminais e os escândalos prometem altas 
audiências no horário nobre e geram um “audience flow” que 
se espera que alcance os programas de formato menos atrati-

vo para as massas.24

O resultado disso tudo é um canal público que, ao me-

nos no horário nobre, pouco se distingue de seus concorrentes 
privados quanto aos conteúdos e ao planejamento básico. Isso 
se revela exemplarmente nas altas audiências que há muito 
têm as transmissões esportivas.

De mais de 7 bilhões de euros que as emissoras ARD e 
ZDF arrecadam, 780 milhões são gastos com futebol. Repre-

sentando a parte mais cara da programação, o esporte ocu-

pa 8% do tempo de transmissão e absorve cerca de 10% dos 
ganhos totais.25

 

24          A respeito, cf. também os já citados Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats, p. 25ss.
25               Cf. KEF 2014, 37, Seção 4; cf. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, p. 10.
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Em contrapartida, o experimentar de novos formatos 
- quando chega a ocorrer - dá-se apenas e tão somente em 
alguns isolados nichos da programação.26

Outro aspecto das mudanças em curso é o desmanche 
da “radiodifusão integradora” dotada de pluralismo interno: 
de 2 ou 3 canais surgiram mais do que 20 faixas de programa-

ção. A diversificação destas últimas corroeu a anterior unidade 
da esfera pública da radiodifusão, forçando-a a transformar-se 
em uma rede fragmentada de meios conectados a “nichos”.27

Mais e mais canais públicos vieram, pois, a ser criados 
- fenômeno mais acentuado no sistema de rádio, aliás, do que 
no de televisão. Antes mesmo de que se introduzissem no país 
empresas privadas de rádio, já se havia iniciado a formação 
de cadeias estaduais de emissoras, inspiradas no modelo das 
rádios comerciais americanas.

Com isso vieram a surgir, posteriormente, formatos 
de transmissão indistinguíveis dos usados no campo privado. 
Mascarando a sua própria origem estatal e acentuando tal in-

distinção, surgiram canais com nomes como “Jump”, “N-Joy”, 
“You FM” e “Fritz”28. Há hoje, ao todo, mais de 60 estações 
públicas de rádio.29

 

26  Saliente-se, além disso, que a cultura do espetáculo, com todo o seu 
ritmo descontínuo, há muito já alcançou os noticiários. Sequências temáticas 
fortemente personalizadas marcam hoje, também, o jornalismo das emissoras 
públicas de rádio e TV.
27  Cf. LADEUR, Karl-Heinz. „Presseähnliche“ Online-Dienste der Öffen-
tlich-Rechtlichen. Disponível em: <www.telemedicus.info>.
28  Cf. HAGEN, cf. também Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, p. 26.
29                Tanto a adaptação das emissoras públicas aos padrões de mercado no “ho-
rário nobre“ quanto a própria diversificação de seus canais respondem, em última 
análise, a uma necessidade de autolegitimação: a imposição de taxas para sustentar 
o sistema público precisa ser incessantemente justificada, até porque também afeta 
pessoas que não assistem a essas mesmas emissoras. A queda da sua audiência para 
níveis inferiores a 30% (hoje ainda beira os 40%) tenderia a desencadear um debate 
sobre exações cobradas de muitos para financiar canais vistos por poucos. Debate 
que poderia conduzir à temida supressão dessa fonte de custeio.   
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5. O agravamento dos problemas com a ascensão dos 
meios digitais

Com a ascensão dos meios digitais completa-se uma 
mudança fundamental nas tecnologias da mídia. Ocorre tam-

bém um conexo - e amplo - “agitar cultural dos sentidos”30, pare-

cendo emergir na sociedade uma cultura de rede de novo tipo.
Um amplo conjunto de “objetos tecnicamente aber-

tos”, capazes de disponibilizar alternativas quase infindáveis 
de ligação e conexão, acaba ocasionando o “convergir” de to-

dos os meios já conhecidos, ao mesmo tempo em que estende 
ao globo inteiro uma rede de canais de comunicação.

Isso também modifica, nos mais distintos países, a forma 
de ordenar juridicamente a mídia. Estes veem-se agora diante de 
um novo ambiente multimidiático de banda larga, no qual surgem 
problemas para a reprodução da esfera pública como portadora 
das visões de mundo que permeiam os vários grupos sociais.

A TV analógica já contribuía para a conversão dessa esfera 
pública originariamente liberal em uma cultura pluralista de mas-

sa. Com a nova cultura de rede, porém, intensifica-se tal processo 
de desintegração, caminhando-se para um esgarçamento, para 
uma fragmentação das correntes midiáticas de comunicação. 

Ruma-se a uma dissolução da “esfera pública de gru-

pos” em redes e espaços de debate cada vez menores, de in-

tegração inviável em quadros mais amplos e coerentes. Nessas 
mesmas redes, o privado e o público se misturam.

Seguindo-se a Federal Communications Commission ameri-

cana (FCC), poderíamos falar aqui, pois, de um “great unbundling”.31

30  Cf., entre outros, HÖRL, Erich (org.). Die technologische Bedingung: 
Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. 2011.
31  Cf. LADEUR, Karl-Heinz. Der hybride Charakter. Das Fernsehen im 
multimedialen Netzwerk der Netzwerke. Funkkorrespondenz 29, 2011. A FCC se 
refere aqui sobretudo à perda de relevância, no âmbito da internet, dos intermediá-
rios profissionais (i.e., dos jornalistas).  
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Dentro da nova constelação de meios - TV, rádio, inter-
net, celulares etc. - o canal público de radiodifusão converte-
se em mero componente parcial de um gigantesco “container 
informacional”. Neste, a experiência com os meios configura-
se como um navegar de distintos modos em um espaço prati-

camente ilimitado de opções.
Se antes os meios - dentro do modelo da esfera pública 

do pluralismo de grupos - assumiam a missão de encontrar e 
desenvolver temas, agora o quadro é bem outro. Nos últimos 
tempos a democracia é desafiada por “shit-storms”, pela veloz 
mutabilidade das redes sociais e pela “lógica de enxame” que 
impera nestas últimas.32

As novas formas de comunicação são muito menos 
formalizadas, muito menos institucionalizadas e bem menos 
estruturadas - do ponto de vista legal - do que as formas usual-
mente verificadas no modelo do pluralismo de grupos.

Ganha nova dimensão, desse modo, um dilema há 
muito tempo perceptível na radiodifusão pública alemã: esta 
tem de obter os mais altos índices de audiência possíveis para 
legitimar o próprio sistema de taxas que a financia. É, todavia, 
exatamente isso que a nova “cultura de rede” dificulta.

Com a ascensão de novos meios privados que funcionam 
“on demand” - como o Netflix ou o YouTube - o mercado inteiro 

de radiodifusão entrou em crise, vindo sobretudo o público entre 
14 e 29 anos a perder interesse pela TV e pelo rádio.33 A TV públi-
ca mais e mais se transmuta em uma “TV para velhos” - i.e., em 
um conjunto de canais para pessoas com mais de 60 anos.

Sob tais condições também fica difícil para a radiodifu-

são pública gerar um “audience-flow” que leve para os noticiá-

32  Cf. sobre o tema HAN, Byung-Chul. Im Schwarm: Ansichten des Digi-
talen. 2013; e – de forma mais ponderada - KERSTEN, Jens. Schwarmdemokratie: 
Der digitale Wandel des Verfassungsstaats. 2017, p.127ss.
33  Cf. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, p. 30.



153

Direito à informação e radiodifusão

rios e para a cobertura política o público captado com trans-

missões desportivas e programas de entretenimento.
Tal “Lead-In-Effect”, outrora capaz de atar também os 

jovens à TV pública, acaba agora por perder impulso com o 
crescente uso de midiatecas e bancos de dados “online”.

Pode-se supor, inclusive, que tenderá a esvair-se a 
própria capacidade das emissoras de pautar o uso da mí-
dia com suas grades de programação. Isso deverá ocorrer 
à medida que o público, flexibilizando horários de uso e re-

correndo a meios não-lineares, puder reorganizar mais efe-

tivamente o que vê.34

Nesse cenário é claro que teria de se acirrar a concor-
rência das emissoras na busca de formatos de programação 
mais atrativos para o público. Com isso, porém, acabam por 
perder espaço - até nos canais públicos - a investigação, a aná-

lise e a difusão jornalística de temas de interesse público relevan-

tes para a formação das opiniões e vontades na democracia.35

Importa mais, agora, ligar-se a uma interminável cor-
rente de eventos de impacto midiático, tentando conquistar 
monopólios temáticos de curtíssima duração. Há que se fo-

car a sequência de campeonatos mundiais de futebol, casos 
34  Ampliando as possibilidades de recombinação e uso, o advento de novos 
meios dissolve as até aqui estáveis fronteiras internas que antes permitiam organizar e 
regrar a mídia dentro de cada país (e.g., separando a radiodifusão e a imprensa escrita). 
A Lei Fundamental alemã instituiu uma espécie de “separação de poderes no âmbito 
jornalístico”, dividindo o campo entre uma radiodifusão pública e uma imprensa es-
crita privada. Esse esquema básico não pareceu se inviabilizar nem mesmo quando 
se veio a permitir, recentemente, a atuação privada na televisão. 
Esses tempos de coexistência pacífica, porém, já parecem ter findado. Serviços noti-
ciosos gratuitos (porque já financiados mediante taxas) concorrem agora diretamen-
te com sites de empresas privadas do setor periodístico. Estas temem por sua sobre-
vivência e passam a combater seus adversários públicos também no campo jurídico. 
Por longos anos já se arrasta, na esfera judicial, um conflito- envolvendo editoras pri-
vadas e a radiodifusão pública- acerca do alegado direito desta de oferecer notícias por 
meio do tagesschau.de e do tagesschau-app. Embora o Tribunal de Colônia já tenha de-
clarado ilegal o aplicativo Tagesschau da rede pública ARD, é de se supor que o assunto 
só se resolverá definitivamente após uma decisão do Tribunal Constitucional Federal.
35  BVerfGE 20, 162, 175 (tratando aqui da imprensa).
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criminais, séries, debates e escândalos - um mar de eventos des-

conexos que se sucedem sem parar, um apagando o outro.36

Em outras palavras: o modo de comunicação próprio dos 
meios e “redes sociais” está agravando um problema preexisten-

te da radiodifusão pública. O ritmo dos eventos marca, molda e 
influencia, já há um bom tempo, os conteúdos desta última.

6. Das “pessoas de organização” ao sujeito fluido

Na sociedade liberal a cultura como que veiculava e sim-

bolizava um conhecimento social comum e compartilhado, o qual 
circulava na esfera pública na forma de um estoque coletivo de 
temas. No século XX, os meios de comunicação de massa reestru-

turaram esse estoque coletivo, reatando os temas de modo novo, 
a partir das perspectivas das organizações e grupos sociais.

Vieram tais meios, assim, a contribuir para o surgimen-

to de uma cultura de massa ligada ao crescente pluralismo da 
esfera pública - mas ainda apta a reproduzir vínculos sociais 
relativamente contínuos.

Hoje o quadro é outro. No lugar do pluralismo de gru-

pos da radiodifusão, prevalece hoje um “Daily Me”, um uso 
extremamente individualizado da comunicação. Os vínculos 
gerados pela nova cultura de rede são muito mais descontí-

nuos do que os outrora existentes.
Além disso, podem-se intensificar agora o contato e a 

convivência dos espectadores com os eventos midiáticos que a 
própria mídia gera e produz - tornando-se por vezes possível, in-

clusive, usar as “redes sociais” para participar de sua moldagem.
Com isso dá-se, paralelamente, uma mudança da for-

ma da subjetividade. 

36  Cf. KAUFMANN, Jean-Claude. Wenn ICH ein anderer ist. 2010, 
p.173ss.; EZRAHI, Yaron. Imagined Democracies: Necessary Political Fic-
tions. Cambridge, 2012, p.306.
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O indivíduo liberal tinha por norte uma certa “sinceri-
dade”, então vista como parte da ordem social.37

 Vinculando-

se aos ambientes e “províncias de sentido” próprios de uma 
sociedade composta de diferentes grupos, o indivíduo depois 
convertido em “pessoa de organização” também acabava, bem 
ou mal, por definir-se a partir desse processo de integração. 

Agora, porém, no âmbito da nova cultura de rede, esvai-
se a convicção de que o indivíduo se moldaria como pessoa acen-

tuando sua participação nos espaços de um mundo comum. 
A cultura de rede parece, pelo contrário, favorecer a ten-

dência para certa personalização do individualismo: os meios es-

timulam o indivíduo a cuidar permanentemente da própria au-

tenticidade, incentivando nesse ponto, sobretudo, a autoexibição 
das celebridades (inclusive a das celebridades da política).

Tudo isso desencadeia processos conducentes a uma 
forma fluida de subjetividade, que não comporta vínculos du-

radouramente estáveis. Prenuncia-se mesmo, nesse contexto, 
o fim do “programa institucional” da Modernidade.38

Isso também se revela na manifesta diminuição da 
importância dos grandes grupos e partidos de massa que até 
aqui têm sido a base social de apoio do pluralismo interno na 
radiodifusão. Por sinal, eles mesmos têm atravessado, há mui-
tos anos, um processo de transformação. 

Embora as conexões partidárias ainda exerçam, 
como antes, um papel relevante na política de pessoal das 
instituições públicas de radiodifusão, o fato é que tem de-

clinado sensivelmente a influência dos ambientes associa-

37             Cf. TRILLING, Lionel. Das Ende der Aufrichtigkeit. 1980.
38  Cf. PARIS, Rainer. Das zersplitterte Ich. Zu Jean-Claude Kaufmanns 
Identitätstheorie. Merkur, 735, Agosto de 2010, p. 718ss. Provocada também pela 
ascensão das novas tecnologias de rede e por seus específicos impactos culturais, tal 
evolução desembocaria, porventura, no surgimento de uma “subjetividade ciberné-
tica“.  Esta, por sua vez, “deveria ser descrita- tão-só do ponto de vista ecológico- 
como uma integração de distintos ambientes de subjetivização psíquicos, coletivos 
e técnico-mediais” (HÖRL, op. cit., p. 33).
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tivos e partidários tanto sobre os que moldam a TV quanto 
sobre os telespectadores.

Um reflexo de tal mudança consiste na moralização do 
discurso público. Emissoras públicas estão deixando de dar voz 
aos diferentes grupos relevantes da sociedade e mergulhando 
na “cultura de monólogo” típica do “politicamente correto”. 

Bom exemplo disso é o prejulgamento desfavorável - 
tanto política quanto moralmente - que desde o início fulmi-
nou o “Brexit” nas instituições alemãs de radiodifusão.

Segundo elas, na Grã-Bretanha, o apoio à saída da 
União Europeia seria uma injusta atitude adotada só por ve-

lhos e por gente menos instruída - únicas presas do “Populis-

mo” de Boris Johnson e outros. Em contrapartida, as pessoas 
mais educadas e os jovens teriam, em sua maioria, se posicio-

nado acertadamente contra o “Brexit”. 
Vemos aqui, também, uma lamentável forma de medi-

ção de saber: atribui-se clarividência política aos young urban 

professionals, como se isso fosse natural e óbvio.
Ora, era justamente na radiodifusão pública que o 

“Brexit” deveria ter escapado do monólogo, chegando a uma 
discussão viva e real. E tal discussão deveria abordar, também, 
a crença - digna de questionamento - de que a educação for-
mal e a cultura das metrópoles seriam, por si sós, plenas ga-

rantias da capacidade de juízo político.
Cumpre, aliás, perguntar: Acaso não poderia o “Brexit” 

ter sido também uma boa decisão democrática? Não enrique-

ceria ele, bem ou mal, o quadro das alternativas concretas à 
União Europeia? Não contribuiria ele para ocasionar aquela 
concorrência de instituições que, a longo prazo, tende a ser de 
grande importância para a democracia liberal?

Nesse contexto de ascensão da mídia digital, é difi-

cílima a tarefa de construir um novo regime jurídico para os 
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meios, adequando-o também às redes. A mesma dificuldade 
se revela, ainda, à hora de posicionar estrategicamente a ra-

diodifusão pública no campo da nova cultura de rede.
Há algo, porém, que já está claro: quem quer uma radio-

difusão pública realmente viva e funcional deve também tentar 
esclarecer o significado do pluralismo interno nos dias de hoje.
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