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"Ja foi dito que a terra era o centro do universo, que 
era o Sol que girava ao seu redor. Ja disseram que 
virgens deveriam ser sacrif icadas, que livros nao 
poderiam ser lidos e bruxas mereciam ser cagadas. 
Ja foi dito que o homem era incapaz de voar ou de 
chegar ao fundo do oceano. Ja foi dito que negros 
nao poderiam entrar, que judeus nao poderiam sair 
e que so os brancos ter iam direito de ir e vir. Ja 
disseram que genios eram loucos e que loucos 
eram brilhantes. Ja foi dito que mulheres nao 
deveriam votar que microorganismos eram lendas 
e curas impossiveis. Ja disseram que a televisao 
seria apenas mais um eletrodomestico na sua 
vida." 
(Texto da propaganda comemorat iva dos 10 anos 
do Canal Futura) 



RESUMO 

A televisao no Brasil tern inicio na decada de cinquenta na forma privada. Em mais 
de cinquenta anos ela e responsavel por grandes eventos e mudancas sociais. 
Depois desse periodo mais dois fatos relevantes ao sistema televisivo esta para 
acontecer que e a televisao digital e a televisao publica do governo. A Medida 
Provisoria n° 398 de 10 de outubro de 2007 editada pelo governo federal e criadora 
da Empresa Brasil de Comunicagao - EBC, que deve ir ao ar como uma televisao no 
modelo publica. O objetivo deste trabalho e analisar a forma como essa empresa 
vem estruturada jur idicamente, bem como os principios e objetivos que pretende 
seguir. Antes e feito algumas consideragoes sobre a Comunicagao Social e os 
preceitos constitucionais que tern esse foco. A pesquisa e iniciada a partir de uma 
analise historica social da televisao no Brasil e os modelos e sistemas que foram se 
desmembrando ao longo do tempo com enfase na televisao publica. A critica e a 
dialetica servem de metodo de analise do objeto de estudo. 

Pa lav ras -chave : c o m u n i c a g a o soc ia l , h i s to r ia da te lev i sao . te lev isao pub l i ca . 
EBC. 



RESUME 

La television au Bresil a du debut dans la decennie de cinquante dans la forme 
privee. Dans plus de cinquante ans elle c'est responsable de grands evenements et 
de changements sociaux. Apres cette periode plus deux costumes importants au 
systeme televise sont pour dearriver que c'est la television digitale et la television 
publique du gouvernement. La Mesure Provisoire n° 398 du 10 octobre 2007 edite 
par le gouvernement federal est creative de la Societe Bresil de Comunicagao - EBC, 
qui doit aller a Pair comme une television dans le modele public. L'objectif de ce 
travail est analyser la forme comme cette societe vient structuree jur idiquement, ainsi 
que les principes et les objectifs lesquels pretend suivre. Avant est fait quelques 
considerat ions sur la Communicat ion Sociale et les regies constitutionnelles qui ont 
ce foyer. La recherche est initiee a partir d'une analyse historique sociale de la 
television au Bresil et les modeles et les systemes qui ont ete si desmembrando au 
long du temps avec accent a la television publique. La critique et la dialectique 
servent de methode d'analyse de Pobjet d'etude. 

Pa lav ras -chave : c o m m u n i c a t i o n soc ia le h is to i re da t e l ev i s i on te lev i s ion 
p u b l i q u e . EBC. 
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INTRODUQAO 

A televisao provocou nos brasileiros, desde a sua chegada, uma grande 

mudanca nos habitos e nos comportamentos da sociedade e atualmente e o 

principal meio de informacao e de entretenimento da populagao. Da mesma forma, 

tern sido acusada de ser um veiculo com grande poder de influencia nos rumos 

economicos, sociais e politicos da nacao. 

O fato de no Brasil o canal de televisao ser uma concessao publica, portanto 

normas e f iscalizagao da Uniao, nao impediu os oligopolios e, por consequencia, a 

concentragao da midia no pais, resultado de vinte anos de ditadura, da tradigao 

politica brasileira de privatizar o publico, quando a televisao teve um papel decisivo 

no projeto de integragao nacional e no uso de concessao de canais como moeda de 

troca em votagoes do Congresso. 

E coincidente o desenvolvimento da televisao a conjuntura social, economica 

e politica do pais a partir da decada de 50, desde o governo Vargas. Verif ica-se que 

a fase desenvolvimentista da intervengao estatal na economia foi decisiva na 

implantagao do veiculo e na sua afirmagao. 

Tambem e possivel acompanhar, a partir de um resgate historico, que a 

televisao e um espelho e, ao mesmo tempo, tern refletido os governos, com seus 

interesses e polit icas, mostrando este veiculo dependente e proximo do poder. Este 

mesmo comportamento que e observado em nivel nacional se reproduz em nivel 

regional. 

Esta realidade brasileira, com hegemonia da televisao comercial e diante de 

tantas criticas e de apelos pela democrat izagao das comunicagoes nos pais, tern 

motivado um crescente movimento na defesa e no debate da importancia das 

emissoras publicas. Nesse contexto, historico-social e polit ico e que duas revolugoes 

estao para acontecer ainda neste ano de 2007: a televisao digital e a Empresa Brasil 

de Comunicagao - EBC. 

A EBC esta no texto da Medida Provisoria editada pelo governo federal n° 398 

de 10 de outubro de 2007. Essa empresa nada mais e que uma televisao publica do 

governo e tern como intengao contribuir e mudar de forma decisiva para a melhoria 

do cenario televisivo brasileiro. Contudo, se questiona ate que ponto e como sera 

essa contribuigao para a melhoria da qualidade da televisao brasileira? Se existe 
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realmente a intencao de que esta emissora seja publica? Tera a inclusao de 

segmentos da sociedade, marginal izados, pelas emissoras comerciais? Sera uma 

TV independente do governo? 

O ensino jur idico tern como referenda predominante a abordagem kelseniana. 

A concepgao pura do direito formulada pelo pensador austr iaco afasta o estudo de 

todas as variaveis anteriores a formulacao das normas. Isso significa que o 

estudioso do Direito nao se interessa pelos aspectos historicos, economicos, sociais, 

polit icos, etc. Diferentemente de Kelsen, acredita-se que qualquer norma emerge de 

uma necessidade social e dentro de um contexto historico para regular a sociedade. 

Dessa maneira essa pesquisa que tern como foco principal a Empresa Brasil de 

Comunicagao, inicia-se tracando um perfil ao longo do tempo, enfatizando os 

principals eventos que influenciaram direta ou indiretamente a criagao dessa 

emissora atraves de uma medida provisoria. 

A analise socio-historica considera relevantes as condigoes sociais e 

historicas da produgao, da circulagao e da recepgao das formas simbolicas. A 

analise formal ou discursiva esta focada nessas formas simbolicas que aqui se 

t raduzem na medida provisoria criadora da EBC. A analise desse objeto de estudo 

sera realizada com base na critica e dialetica, bem como no metodo exegetico-

jur idico, pelo qual se busca interpretar o sentido da lei pertinente a materia, sendo 

util izadas doutr inas, a Constituigao, artigos e relatorios sobre o tema. 

A televisao e um instrumento de comunicagao, nesse sentido a pesquisa 

comegara fazendo consideragoes sobre a comunicagao social e a forma como ela 

vem disposta na Constituigao atraves de principios. O capitulo inicial tambem ira 

fazer referencias a historia da televisao no Brasil, enfat izando em seguida os 

mecanismos que esta utiliza na influencia da sociedade. 

Para se compreender o que e uma televisao publica sera reservado um 

proximo capitulo, no qual contera os modelos e sistemas de televisao disponiveis no 

mercado. Veremos que a TV Publica caminha em paralelo com mais duas outras 

especies que e a TV aberta e a TV segmentada, ou seja, a TV a cabo. 

Por f im o terceiro e ultimo capitulo, sera dedicado exclusivamente a Empresa 

Brasil de Comunicagao - EBC. A historia da criagao da EBC, a maneira como vem 

disposta no ordenamento juridico alem de suas peculiaridades (principios, objetivos, 

administragao, etc.) farao parte desse topico. 



CAP iTULO 1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA TELEVISAO BRASILE IRA 

Nao vamos direto ao que interessa, aqui no caso, a Televisao Publica, mais 

especif icamente a Empresa Brasil de Comunicagao. Antes e necessario fazer 

a lgumas conceituagoes, sobre a Comunicagao Social e os principios constitucionais 

que tratam desse tema. Logo apos e possivel encontrar um breve historico da 

televisao brasileira, bem como as influencias que esse veiculo de comunicagao tern 

provocado na nossa sociedade. 

1.1 A Comunicagao Social 

O ano de 2007 e o ano da televisao brasileira. Duas pequenas revolugoes 

estao para acontecer ate o termino dele, que e a Televisao Digital e a Empresa 

Brasil de Comunicagao, em outras palavras, a TV Publica do Governo Federal. Esse 

trabalho limita-se a segunda, nao deixando de comentar sobre a primeira. 

A televisao e mais uma invengao do homem, no sentido de ultrapassar as 

barreiras da comunicagao entre pessoas. Talvez nao a mais importante nesse 

tempo, e sim a mais presente ja que ao longo de sua existencia tern acompanhado e 

feito parte da maioria dos acontecimentos da humanidade. 

E inerente ao homem a necessidade de transmitir seus sentimentos e ideias 

aos outros, e e atraves do processo da comunicagao que essa interagao social se 

faz possivel. Nota-se, com o decorrer da historia, a insatisfagao do individuo, que 

busca sempre aprimorar os meios de comunicagao, t ranspondo barreiras f is icas, 

dando maior rapidez e alcance as informagoes. 

Na l inguagem de Pinto Ferreira (1995, p. 109) a comunicagao e o conjunto de 

conhecimentos relacionados com os metodos, processos e tecnicas util izados para 

transmitir e receber mensagens entre os homens e os grupos sociais. 

A comunicagao e um instrumento indispensavel a evolugao da sociedade, no 

qual sem ela a mente nao desenvolveria a condigao humana, permanecendo num 

estado inerte, entre animal e humano como bem expoe Charles H. Cooley {in 

C ARD OSO, 1980, p. 169). 
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As formas de comunicagao sao inumeras e tem-se multipl icado e 

universal izado no mundo contemporaneo. A primeira e a l inguagem falada, sinais 

convencionais, e depois a l inguagem escrita, s imbolos e instrumentos tecnicos 

especial izados (radio, telegrafo, telefone, televisao, sistemas de satelites e outros). 

(FERREIRA, 1995, p. 209). 

O homem moderno se encontra indissoluvelmente ligado ao processo 

informativo. A informagao hoje recebida por uma pessoa em apenas um dia 

corresponde a anos de informagao recebida pelo homem na Idade Media. Atraves 

das telecomunicagoes a humanidade constitui hoje a ideia macluhaniana de "aldeia 

global". A transmissao unificada ao vivo de um evento de grande relevancia pelos 

canais de televisao para todo o mundo e um exemplo dessa aldeia. 

Na medida em que o avango tecnologico permite essa inacreditavel rapidez e 

massif icagao dos meios de comunicagao, estes passam e necessitam ter uma 

relevancia juridica antes nao reconhecida. E o que acontece aqui no Brasil, onde a 

Constituigao Federal traz um capitulo especial intitulado "Da Comunicagao Social", 

com os principios basicos da comunicagao dispostos no Art. 220: 

Art. 220. A manifestagao do pensamento, a criagao, a expressao e a 
informagao, sob qualquer forma, processo ou veiculo nao sofrerao qualquer 
restrigao, observado o disposto nesta Constituigao. 
§ 1° - Nenhuma lei contera dispositivo que possa constituir embarago a 
plena liberdade de informagao jornalistica em qualquer veiculo de 
comunicagao social, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 2° - E vedada toda e qualquer censura de natureza politica, ideologica e 
artistica. 
[•••] 
§ 5° - Os meios de comunicagao social nao podem, direta ou indiretamente, 
ser objeto de monopolio ou oligopolio. 
§ 6° - A publicagao de veiculo impresso de comunicagao independe de 
licenga de autoridade. 

Infel izmente, esses principios, nem sempre sao seguidos, como se pode 

observar no monopol io da imprensa brasileira, na qual os principals orgaos 

responsaveis por quase toda a audiencia, sao de propriedade de pouquissimas 

famil ias, sendo que algumas compostas por pessoas influentes no cenario politico 

do Pais. 

A informagao nao e a simples manifestagao do pensamento, ela tern a 

"fungao social" (SILVA, 1999, p. 250) de espalhar o conhecimento humano, podendo 

por em ordem a sociedade, ou seja, amoldando-a quanto ao saber, tornando os 

individuos mais proximos uns dos outros, propiciando a tomada de decisoes alem do 



13 

compart i lhamento do saber entre eles. Ela deve ser neutra e imparcial, cabendo ao 

seu receptor a interpretagao, seja para um lado, seja para o outro. E nesse contexto 

que emerge o Direito de Informagao que tern a seguinte conceituagao: 

E o sub-ramo do direito civil, com assento constitucional, que regula a 
informagao publica de fatos, dados ou qualidades referentes a pessoa, sua 
voz ou sua imagem, a coisa, a servigo ou a produto, para um numero 
indeterminado e potencialmente grande de pessoas, de modo a poder influir 
no comportamento humano e a contribuir na sua capacidade de 
discernimento e de escolha, tanto para assuntos de interesse publico, como 
para assuntos de interesse privado, mas com expressao coletiva. 
(CARVALHO, 1999, p. 144) 

E importante fazer mengao aos principios desse Direito de Informagao, ja que 

os mesmos podem e devem ser aplicados sobre qualquer instrumento de 

informagao. Sao eles: l iberdade, coletivizagao, interesse publico, verdade, pluralismo 

e responsabi l idade. 

A l iberdade da informagao e "controlada", principalmente em relagao as 

empresas de radio e televisao, ja que se trata de um servigo publico concedido, 

permitido ou autorizado, (CF, Art. 223). Cabe a essas empresas preencher alguns 

requisitos no que diz respeito a qual idade da programagao e a condigao pessoal dos 

seus proprietaries. Afora esses criterios diminutivos da l iberdade, a empresa tern 

pleno direito de escolha quanto ao conteudo das informagoes que quer transmitir, 

bem como os criterios tecnicos e jornalist icos adotados. 

Em se tratando de informagao publica, seu processo e coletivo, ou seja, so 

existe em fungao e para a sociedade. Assim, qualquer conflito pertinente ao direito 

de informagao so pode ser resolvido levando em conta o principio da coletivizagao. 

"Quando, por exemplo, um jornal ofende a honra alheia indevidamente, nao e so o 

direito do ofendido que esta sendo violado, mas o direito de toda a coletividade de 

ter uma imprensa seria em cujas noticias possa confiar." (CARVALHO, 1999, p. 

158). 

A informagao existe para atender a um interesse publico, tendo ela o dever da 

verdade e de transparencia. Deve tambem ser plural, ou seja, dar espago as 

possiveis versoes, especialmente das pessoas supostamente envolvidas ou 

prejudicadas pela sua narragao, para que elas possam exercer imediatamente seu 

direito de defesa ou resposta. 
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A realidade da TV brasileira esta longe de seguir os principios do Direito de 

Informagao. Vimos todos os dias o desrespeito a l iberdade, verdade e transparencia 

e principalmente a pluralidade da informagao. 

Fugir a esse modelo de informagao e um dos desafios da nova Empresa 

Brasil de Comunicagao, criada pela Medida Provisoria n° 398, de 10 de outubro de 

2007. Ela se propoe a mudar o cenario dos canais televisivos brasileiros e diz ser 

uma televisao democrat ica, que aspira ter audiencia pela sua qual idade de 

programagao e respeito a cidadania, garantindo os direitos culturais dos brasileiros. 

Apesar de todos esses preceitos que a nova TV pretende escalar, nao deixa de 

causar a boa parcela da populagao certo temor e duvida sobre se na pratica ira 

funcionar dessa forma, alem da preocupagao quanto ao gasto de dinheiro publico, 

que em tese deveria estar sendo aplicado em outras areas sociais. 

1.2 Breve historico da televisao brasileira 

Estamos as vesperas da chegada da TV Publica Federal e da TV Digital. 

Foruns, seminarios, e noticias estao debatendo sugestoes e solugoes para um 

melhor enquadramento desses modelos a nossa sociedade. Apesar dos dois 

assuntos serem atuais, nao se pode deixar de lado a historia da televisao ao longo 

desses tempos, para compreender o porque e como chegamos ate aqui. 

A televisao brasileira surge no inicio do segundo Governo Vargas, em 1950, 

como mais uma das extravagancias de Assis Chateaubr iand, dono dos Diarios e 

Emissoras Associados. O pais nao possuia na epoca um quadro socioeconomico 

favoravel a implantagao da TV, ja que 8 0 % da populagao era agricola, onde nem a 

energia eletrica havia chegado, sendo o radio o grande veiculo de comunicagao do 

pais. 

A vida cultural se concentrava no Rio de Janeiro, onde em hoteis como o 

famoso Copacabana Palace, eram importados shows e musicais internacionais. 

Mesmo assim a classe media dos anos cinquenta necessitava de novas formas de 

entretenimento, e sonhava com a nova tecnologia que era a televisao, sendo 

est imulada pelos jornais, da ideia de ter o cinema nas suas proprias casas. 
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Nesse contexto foi inaugurada em 18 de setembro de 1950, em Sao Paulo, a 

TV Tupi-Difusora, propriedade de Chateaubriand. Um ano depois foi implantada a 

segunda emissora do Pais, a TV Tupi do Rio de Janeiro, tambem do mesmo dono e 

a segunda televisao paulista, a Radio Televisao Paulista. Em 1953 e inaugurada a 

TV Record no Rio. 

E possivel estabelecer dois periodos distintos no desenvolv imento da 

televisao brasileira. O primeiro que vai de 1950 ate 1964 e o segundo, pos 64. A 

primeira etapa foi marcada pelo oligopolio do Grupo Diarios Associados, que 

concentrou ate 1959 a televisao no eixo Rio - Sao Paulo. De 1959 ate 1964, a 

televisao foi expandida para as demais regioes: no Sul, com a TV Piratini de Porto 

Alegre; no Brasil Central, em Brasilia e no Nordeste em Salvador, Recife e Fortaleza. 

Os equipamentos para a estruturacao dessas emissoras foram todos 

adquiridos nos Estados Unidos, bem como o modelo de comercial izagao da 

televisao, o suporte tecnico e a manutencao, demonstrando uma clara subordinacao 

da industria cultural brasileira em relacao a esse pais. 

No inicio a televisao brasileira se caracterizou pela improvisacao, 

reaproveitando o corpo tecnico e artistico do radio na sua programagao, 

principalmente nos programas humorist icos e musicais que, nesse periodo faziam 

muito sucesso. 

Desde a sua entrada no Brasil, a televisao influenciou o comportamento das 

pessoas individualmente e da sociedade brasileira de forma coletiva. As pessoas se 

reuniam em grupos em torno dos poucos aparelhos de televisao para acompanhar 

os programas de auditorio e os noticiarios locais. 

Com o advento do regime militar em 1964, a televisao brasileira comega a 

ganhar a forma e o peso especif ico que mantem hoje. Nessa fase a industria 

nacional estava em crescimento, e havia varias emissoras nas principals regioes do 

pais. A maioria das famil ias ja possuia um aparelho de televisao nas suas 

residencias, pois estava cada vez mais facil a aquisigao com sua fabricagao 

nacional. 

A televisao ganhou o lugar mais nobre da casa, a sala de visitas, a qual era 

admirada e endeusada por todos. Uma nova rotina estava instalada na sociedade 

familiar, aonde as pessoas iam perdendo o habito de conversar e discutir seus 

problemas. Tudo passa a girar em torno da TV, da simples refeigao a briga pela 

opgao de canal ou programa que cada um quer assistir. 
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O periodo militar coincide com o surgimento e consol idagao da Globo em 

1965, como o principal grupo televisivo. A famil ia Marinho, proprietaria do jornal O 

Globo, fez um acordo com o grupo americano Time/Life em 1962, atraves de dois 

contratos, onde um deles constituia uma conta de participagao, forma essa 

encontrada para burlar a legislagao, ja que a Constituigao de 1946 proibia a entrada 

de capital estrangeiro em sociedade c o n c e s s i o n a l de televisao. 

O Grupo Diarios Associados que estava em processo de falencia, denunciou 

o piano da Rede Globo em tres pontos: busca de uma lucratividade maior, mobilizar 

a opiniao publica de forma favoravel a ditadura militar e formar uma cabega de ponte 

para a entrada do capital estrangeiro no setor das comunicagoes no Brasil. 

(TORVES, 2007, p. 36). 

Foi instalada uma CPI para apurar o caso, que ao inves de cassar a 

concessao da Globo, determinou que a mesma regularizasse sua situagao no prazo 

de 90 dias. 

O governo militar investiu alto na infra-estrutura das telecomunicagoes no 

pais, tendo um interesse estrategico na integragao nacional. Como tambem, exerceu 

forte controle sobre o sistema televisivo, nao so atraves da censura implacavel nos 

programas, mas tambem sob a forma de pressao politica e economica em relagao 

as principals redes do pais, lembrando que a distribuigao das concessoes para o 

funcionamento das TVs e uma prerrogativa do Estado brasileira, que o governo 

militar e os seguintes, uti l izaram "generosamente", de acordo com seus interesses. 

No governo do segundo presidente militar, Costa e Silva, e decretado o Ato 

Institucional numero cinco, o AI-5, em dezembro de 1968. Um verdadeiro descaso 

acontece no pais sob o crivo da lei, ja que os direitos polit icos, os habeas-corpus 

podiam ser cassados, assim como a substituigao do governo nos estados e 

municipios era permitida a qualquer momento. 

Com a morte de Costa e Silva antes do termino de seu mandato, assume o 

governo uma Junta Militar composta por tres ministros, que editou uma nova 

Constituigao em 1969. Tempo depois, foi decretada a Lei de Seguranga Nacional, a 

qual no seu Art. 14 oficializa a censura: "E proibido divulgar, por qualquer meio de 

comunicagao social, noticia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro t runcado ou 

deturpado, de modo a indispor o povo com as autoridades consti tuidas." (SILVA, 

apud TORVES, 2007, p. 40). 
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Emilio Garrastazu Medici, o terceiro presidente militar, assume em outubro de 

1969, num periodo de ditadura mais ferrenha. Torna-se um dos governos mais 

populistas aproveitando a campanha do tr icampeonato de futebol, para usar slogans 

como "Brasil, ame ou deixe-o", e as musicas "Eu te amo meu Brasil" e "Pra frente 

Brasil", ate hoje executadas em anos de Copa mundial. 

Importantes movimentos culturais aconteciam na TV, a exemplo dos festivals 

de musica, organizados pela Globo e Record, a partir de 1965. Durante dez anos, 

muitos dos mais importantes e melhores nomes da nossa musica foram revelados e 

apreciados, mesmo sob a forga da censura em relacao as letras das cangoes. 

Em 1975, o Brasil vivia o inicio da abertura polit ica, contudo um fato marcante 

para o telejornal ismo aconteceu, que foi a morte de Vladimir Herzog, diretor de 

jornal ismo da TV Cultura de Sao Paulo. 

De 1985, com o retorno dos civis ao governo, ate a promulgagao da 

Constituigao de 1988, as emissoras passaram a exibir f i lmes, anteriormente 

proibidos e as novelas diarias uti l izaram o erot ismo e a sensual idade para aumentar 

a audiencia. 

A televisao mostrava o sonho e a ilusao de uma vida melhor nas grandes 
cidades, das grandes oportunidades e os padroes de consumo a serem 
atingidos nas grandes metropoles. Nesse periodo, comecou um processo 
sem igual de migragao do campo para a cidade e a formagao de bolsoes de 
miseraveis nas periferias dos grandes centros. (TORVES, 2007, p. 44) 

A Constituigao de 1988 estabeleceu o f im da censura, sendo implantado o 

sistema de classificagao etaria, entre outras regras dispostas no Capitulo da 

Comunicagao Social. A proibigao de monopolio ou de oligopolio nas comunicagoes 

esta disposta no paragrafo 5° do Art. 220. No artigo 2 2 1 , estao f ixadas normas para 

a produgao e a programagao de radio e de televisao. Esse artigo expressa tambem 

as f inalidades da programagao que devem primar por objetivos educativos, 

art ist icos, culturais e informativos, buscando o est imulo a produgao independente e 

a valorizagao da cultura nacional e regional. O artigo 222 dispoe que so brasileiros 

natos ou naturalizados ha mais de dez anos, podem ser proprietaries de veiculos de 

comunicagao. Ja o artigo 223 trata de outorga e de renovagao de concessao de 

canais de radio e de televisao, determinando que a aprovagao deve ser do 

Congresso Nacional, e o cancelamento, antes do prazo de dez anos, para radio e 

quinze, para televisao, depende de decisao judicial. 
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Em 30 de dezembro de 1991, foi aprovada a Lei n° 8.399 que regulamenta o 

Conselho de Comunicagao Social, na forma do Art. 224 da Constituigao Federal. 

Contudo, a instalagao do Conselho somente aconteceu em 2002, como orgao 

auxiliar do Congresso, atraves de acordo que aprovou a entrada do capital 

estrangeiro nos veiculos de comunicagao. 

Outro fator que influenciou o sistema de comunicagoes do pais foi a 

aprovagao da Lei 8.977, em Janeiro de 1995, que regulamenta a TV a cabo trazendo 

varios avangos. Ela criou a obrigatoriedade de canais locais para exibigao de 

conteudos produzidos autonomamente, a lem de dar permissao aos canais 

comunitar ios para operarem. Um ano depois foi criada a A g e n d a Nacional de 

Telecomunicagoes (ANATEL), para regular os servigos da area. 

A partir de 1999, o Brasil passou a discutir e a estudar a mudanga do sistema 

analogico de televisao para o sistema digital, que pretende funcionar a partir de 

dezembro de 2007. Sobre a historia da TV Publica no Brasil, e reservada uma parte 

especial neste trabalho. 

1.3 A influencia da programagao da TV na sociedade brasileira 

No Brasil, o principal eletrodomestico depois do fogao, e a televisao. As 

pessoas, principalmente as criangas, f icam em media quatro horas por dia diante de 

um canal. A lem de entreter, a televisao, tern influenciado no comportamento, 

polit ico, cultural, moral, etico e ate religioso dos telespectadores. Nesse sentido a 

professora Tania Zagury (in CARMONA, 2003, p. 95) diz que: 

Os valores transmitidos pela midia tern tal ascendencia sobre as novas 
geragoes, que chegam a concorrer com os da familia, religiao e escola. E, 
pois, lamentavel que tal influencia nao exerca positivamente, para reforcar 
os valores essenciais da humanidade, como solidariedade, a justiga e o 
respeito ao outro. 

Os canais comerciais estao interessados na maior audiencia para poder 

vender os produtos de seus anunciantes, e nao na formagao positiva do individuo. 

Para alcangar seu objetivo, muitas vezes eles apelam para o lado fragil do ser 

humano, seja atraves de programas sensacionalistas sobre violencia, baixarias, seja 

pelo glamour e ostentagao das novelas. 
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Nao e so pelo tempo que o brasileira fica em frente a TV que ela vai 

influenciar, mas e principalmente pela forma como ela representa o mundo, de forma 

editada, f ragmentada, construido de acordo com um determinado angulo. A grande 

maioria dos telespectadores nao possui uma visao critica do que e transmit ido, para 

saber o que foi suprimido ou alterado, fazendo do que ve uma verdade imutavel. 

Constata-se, com frequencia, que a informagao fragmentada, selecionada e 
editada tern sido incorporada como conhecimento. No entanto, essa 
informagao particularizada nao pode ser compreendida como totalidade. A 
totalidade so e acessivel atraves do conhecimento, pois este desperta o 
senso critico e pode levar a uma realidade que esta mascarada por todos 
estes fragmentos que chegam cotidianamente pelos meios de comunicagao, 
especialmente a televisao. (TORVES, 2007, p. 60). 

Muitos dos programas televisivos, como novelas, f i lmes, e ate mesmo os 

programas sensacionalistas de auditorio, usam da fragil idade sentimental de seus 

telespectadores, onde muitos se identif icam emocionalmente com o que ve, esse 

fenomeno e conhecido como catarse, palavra grega que significa o processo de dar 

vazao as emogoes. 

Outra influencia considerada negativa da televisao se concentra nos setores 

marginal izados, est igmatizados e minoritarios da sociedade. A discriminacao racial, 

nas novelas e nit ida, onde aos afro-brasileiros sao dados os papeis de domest icos, 

policiais ou bandidos. A forma como a mulher e vista na TV, tambem, tern causado 

incomodo, pois geralmente ha uma exploracao da figura feminina, pela sexual idade 

do corpo como mercadoria. Entretanto a classe que sente mais a discriminagao e a 

participante do movimento gay, que sempre se ve ridicularizada, principalmente em 

programas humorist icos. 

O artigo 220, § 3°, II da Constituigao dispoe que a lei federal deve estabelecer 

os criterios aptos a impedir que os meios de comunicagao deteriorem os valores 

famil iares e individuals. Deve estabelecer, tambem, mecanismos legais viaveis para 

que a famil ia e a pessoa nao sejam corroidas por programas ou programagoes de 

radio e TV imorais ou indignificantes. Esse e um disposit ivo de dificil aplicagao, visto 

que sendo a agressao feita ao individuo ou a famil ia, pela violagao de valores eticos, 

a defesa se torna complicada ja que a imoralidade ja foi exposta. Nesse caso pode o 

juiz entender que o telespectador poderia ter mudado de canal para buscar outros 

programas. 
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A forma de influencia da televisao se da atraves de varios mecanismos, seja 

atraves das novelas, do entretenimento, seja dos telejornais. A seguir e possivel 

encontrar pequenos comentar ios sobre esses mecanismos: 

1.3.1 Novelas 

A primeira novela exibida no Brasil t inha um titulo bastante sugestivo em 

relacao ao que a TV tern representado ao longo da historia, "Sua vida me pertence", 

que foi ao ar em 1951 pela TV Tupi . Rapidamente elas cai ram no gosto nacional, 

assim como o futebol e o samba, sendo elas desde 1967, a maior audiencia da 

televisao brasileira, no tao chamado horario nobre que vai das 18 horas ate as 22hs. 

As novelas, enquanto produtos da industria cultural tern a mesma fungao dos 

folhetins no seculo XIX. "Os folhetins apareceram numa epoca em que a imprensa 

necessitava de leitores, e a oferta de um produto, como o folhet im, veio suprir essa 

necessidade, pois a uma maior t i ragem correspondia uma queda no prego do 

exemplar vendido." (CAPARELLI , apud TORVES, 2007, p. 45). Sao responsaveis 

pela padronizagao dos comportamentos e da moda, deixando em prejuizo as 

culturas e os valores das regioes fora do eixo Rio-Sao Paulo. Tern tido influencia 

tambem sobre o consumo e habitos al imentares, atraves de suas propagandas 

subl iminares que fazem parte dos cenarios. Ela e um verdadeiro instrumento de 

unificagao cultural. 

Pode-se dizer que as novelas fogem ao principio constitucional do art. 2 2 1 , II 

no qual dispoe que as emissoras devem objetivar na sua programagao o 

conhecimento e a promogao da cultura nacional e regional, colaborando assim com 

a preservagao da diversidade cultural. 

1.3.2 Musica 

A influencia da televisao na musica tambem e quantitativa, tratada do ponto 

de vista de vendagens de discos. Um autor ou interprete que tenha sua musica 
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como parte de uma trilha sonora de novela, sobe imediatamente para as paradas de 

sucessos, e comega a fazer parte do cenario da TV, como, por exemplo, nos 

programas de auditorio. E todo um circulo vicioso, dir iamos assim, provocado pela 

televisao. E importante salientar que uma musica incluida em novela, propaganda, 

abertura de programas entre outros, engendra direitos autorais. 

1.3.3 Literatura 

Ao contrario de outros paises, como os europeus, o Brasil nao pode ser 

considerado um pais literario, principalmente depois do advento do cinema e da 

televisao. E a chamada geragao da imagem, onde a excegao e buscar a informagao 

impressa. De qualquer forma a televisao tern dado sua pequena contribuigao aos 

livros, quando resolve transmitir series ou novelas baseadas em alguma obra 

literaria. Observa-se como exemplo, o livro "Memorial de Maria Moura", de Raquel 

de Queiroz, que aumentou sua vendas surpreendentemente apos ser exibido em 

forma de serie na TV Globo. 

1.3.4 Cinema 

Durante a ditadura militar, o cinema brasileira nao teve espago na televisao. 

Era o periodo do Cinema Novo preconizado por Glauber Rocha, que tinha como 

slogan "uma camera na mao e uma ideia na cabega". Os fi lmes eram voltados a 

realidade brasileira, geralmente sobre o subdesenvolvimento da epoca, e por isso 

mesmo a censura tinha um olhar desconfiado sobre eles e a televisao, para nao char 

problemas com os censores, exibia enlatados americanos, como se percebe ate 

hoje. 

Apesar do crescimento da industria cinematografica brasileira, em termos de 

qual idade tecnica dos f i lmes, essa e pouco valorizada. Nos canais abertos e 

comerciais, raramente exibe um fi lme nacional, a nao ser que seja bancado pela 
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emissora, como e o caso da Rede Globo e seus "classicos" f i lmes, de Xuxa e dos 

Trapalhoes. 

1.3.5 Propaganda 

E a tao falada Merchandising, "que, na otica da Rede Globo, equivocada, 

enxerga o social apenas pelo angulo individual, desconectada da realidade, do 

sistema de produgao e descontextual izada. Tudo passa a ser mercadoria." (RAMOS, 

apud, TORVES, 2007, p. 52) 

O § 4° do art. 220 da Constituigao dispoe que a propaganda comercial de 

tabaco, bebidas alcoolicas, agrotoxicos, medicamentos e terapias estara sujeita a 

restrigoes legais, e contera, sempre que necessario, advertencia sobre os malef icios 

decorrentes de seu uso. 

Toda propaganda que promova produtos nocivos a saude e ao meio ambiente 

deve ser suprimida ou direcionada para horarios da madrugada, nao se excluindo a 

propria propaganda de cigarros e bebidas, que geram dependencia pela nocividade 

a saude fisica e mental de muitos consumidores. 

1.3.6 Entretenimento 

O esporte, em especial o futebol, e um dos principals meios de entreter da 

televisao. Em tempo de Jogos Ol impicos ou Copa do Mundo, os canais f icam 

totalmente direcionados a esses eventos. 

Outro evento transmit ido pela TV e o carnaval. As escolas de samba no Rio, o 

frevo de Recife, o axe da Bahia, todos apropriados pelo Governo, pelas empresas 

turist icas, iniciativa privada e principalmente sob o aval da televisao. Em detr imento 

dessa unificagao cultural, muitas outras expressoes culturais que nao fazem parte 

desse circuito, vao se perdendo no tempo. 
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1.3.7 Telejornais 

Os telejornais tern um importante papel, em relacao a informagao. Levando 

em conta que 9 5 % da populagao brasileira tern TV em casa, e que essa mesma 

maioria quase nao le jornais ou revistas impressas, chegando a noticia so atraves da 

televisao. 

Contra os principios do Direito de Informagao que vimos acima, os telejornais 

transmit idos pela TV comercial so mostram um lado da moeda da noticia, formando 

muitas vezes a opiniao publica deturpada. 

Os telejornais tern total influencia no cenario politico do pais, lembre-se o 

exemplo da campanha presidencial de Collor de Mello, que foi a primeira a ser 

totalmente acompanhada pela televisao. Collor foi tornado personal idade, eleito e 

derrubado pela televisao. Foi nessa epoca, que o pais se deu conta, do quanto, esse 

veiculo de comunicagao e poderoso, e o chamado "quarto poder". 

O art. 220 da Constituigao Federal el imina qualquer tipo de restrigao aos 

meios de comunicagao. O paragrafo 1° de tal disposit ivo traz que as leis nao podem 

conter qualquer disposit ivo que constitua embarago a plena l iberdade de informagao 

jornal ist ica. Entretanto, essa l iberdade deve manter-se dentro de alguns preceitos 

contidos no art. 5° da CF, expressamente referidos. 

O inciso IV do art. 5° determina que "e livre a manifestagao de pensamento, 

sendo vedado o anonimato". O inciso V preceitua: "E assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, alem da indenizagao por dano material, moral ou a 

imagem". O inciso X diz que "sao inviolaveis a int imidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizagao pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violagao". O inciso XII estabelece: "E livre o exercicio de 

qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as qualif icagoes profissionais que a 

lei estabelece". Enfim e este o comando do inciso XIV: "E assegurado a todos o 

acesso a informagao e resguardado o sigilo da fonte, quando necessario ao 

exercicio profissional". 

Por consequencia a vedagao constitucional e no sentido de que o legislador 

ordinario formule lei que constitua embarago a plena l iberdade de informagao 

jornalist ica em qualquer veiculo de comunicagao social. Os preceitos mencionados 
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no art. 5° sao auto-aplicaveis e nenhuma regra pode contradita-los. Conforme a 

orientacao constitucional deve ser disciplinada a lei da imprensa escrita ou falada. 

Depois desse breve resgate da historia social da televisao brasileira, o 

proximo capitulo, ira classificar os modelos de televisao no Brasil ressaltando as 

caracterist icas da televisao publica. 



CAPITULO 2. S ISTEMAS E MODELOS DE TELEVISAO 

O presente capitulo tern como objetivo classif icar os modelos e os sistemas 

de televisao que sao desenvolvidos, assim como aprofundar as caracterist icas da 

televisao publica, destacando as categorias fundamentals, para poder, atraves 

delas, fazer uma analise e chegar uma possivel identif icagao do que e ser publica e 

o que nao e. 

2.1 TV Aberta 

Ao contrario do que ocorreu na Europa, onde o primeiro modelo de televisao 

foi o publico, a TV aberta inaugurou o sistema de televisao no Brasil, tendo como 

base o norte-americano, ou seja, a televisao comercial . A TV aberta esta dividida em 

televisao comercial e a televisao educativa. 

2 .1 .1 . Televisao Comercial 

A televisao comercial opera atraves de concessao publica, mas se comporta 

como uma empresa privada, sem nenhum compromisso publico e tern como unica 

f inalidade a lucratividade. 

Quanto maior o numero de telespectadores, mais valorizado sera o espago 

publicitario da televisao, ou seja, o telespectador e visto como mero consumidor, 

onde e indiretamente vendido. 

O sistema de monopolio da televisao brasileira, nao so possui um poder 

comercial forte, mas tambem um poder polit ico e social, que influencia 

consideravelmente a sociedade. Isso vai de encontro com o § 5° do art. 220 da 

Constituigao que impoe regra para fortalecer a l iberdade de imprensa, qual seja, que 

os meios de comunicagao social nao podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 

monopol io ou oligopolio. 
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Nao ha nada demais em comercializar anuncios, contudo a televisao 

comercial precisa enxergar que o consumidor e acima de tudo um cidadao, nao 

podendo seguir apenas a logica do mercado. 

Seria importante, tambem, que a televisao comercial fosse mais democrat ica 

dando voz as minorias e tratando de temas que sao relegados na programagao por 

serem menos lucrativos e sem apelos massivos homogeneos. 

2.1.2 Televisao Educativa E^Um^VS^SOVSA 
U U T E C A S £ T O R / A L 

Em 1966 foi criado o Fundo de Financiamento da Televisao Educativa, 

FUNTEVE, dest inado a fomentar o Sistema Nacional de Televisao Educativa. O Art. 

13 do Decreto 236 de 1967 define a TV Educativa da seguinte forma: "A televisao 

educativa se destinara a divulgacao de programas educacionais, mediante a 

transmissao de aulas, de conferencias, de palestras e de debates". 

A publicidade comercial foi proibida desde o inicio nas TVs Educativas, e sua 

operagao era normatizada, de acordo a manter a hierarquia da Uniao, depois dos 

Estados, dos Territorios, dos Municipios, das Universidades e das Fundagoes com 

estatutos adequados as regras do Codigo Brasileiro de Comunicagao. 

A primeira emissora educativa a entrar no ar foi a TV Universitaria de 

Pernambuco, em 1967. Em seguida, entre 1967 e 74, surgiram nove emissoras 

educativas, todas elas com uma programagao voltada a educagao. A TV Cultura de 

Sao Paulo foi a primeira a se afastar desta linha tv-aula e a buscar como eixo de sua 

programagao a cultura. 

As duas teves educativas mais importantes do pais sao: a TVE do Rio, Canal 

2, vinculada ao Governo Federal, criada em 1967, mas que somente entrou no ar 

em 1973 e a TV Cultura de Sao Paulo, inaugurada em 15 de junho de 1969, 

vinculada ao Governo do estado de Sao Paulo. 

A Constituigao Brasileira define o sistema de TV Educativa como publico e 

estatal. As teves educativas estariam enquadradas como publicas, contudo todas 

sao sustentadas pelos estados da federagao e podem ser classif icadas como 

estatais. 
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Em 1999, foi fundada a Associacao Brasileira de Emissoras Publicas, 

Educativas e Culturais - ABEPEC - e criada a Rede Publica de Televisao, servindo 

de espago para discussoes sobre Televisao Publica, como tambem de 

exper imentacao para os programas das emissoras estatais dentro da Rede, 

"construindo a possibi l idade de viabilizar emissoras publicas e, ao mesmo tempo, 

exercer uma pressao politica diante da opressao que sofrem dos governos 

estaduais" (TORVES, 2007, p. 92). 

2.2. TV Segmentada 

No Brasil temos a TV a Cabo ou TV paga, caracterizada por sua programagao 

segmentada que so pode ser acessada mediante pagamento de assinatura mensal . 

As operadoras a cabo disponibi l izam inumeros canais de esportes, de noticias, de 

documentar ios, de shows e de f i lmes, alem dos canais de eventos e de servigos, 

mais os canais das teves abertas. 

Em 3 de junho de 1991 , foi editada a portaria 5 1 , instituindo o Servigo 

Especial de TV a Cabo. Houve 106 concessoes a poucas empresas, como ocorre 

nas teves abertas, cujas autorizagoes estao apenas nas maos de seis famil ias, 

proprietarias das redes nacionais. 

No final de 1991, surgiu o Forum Nacional pela Democrat izagao das 

Comunicagoes - FNDC - formado por entidades da sociedade civil que 

reivindicavam que o servigo e de interesse publico e nao servigo especial de 

telecomunicagoes, como o Governo caracterizava. A partir dessa reagao, as 106 

licengas foram paral isadas. 

Depois de um consenso, foi votado e aprovado em 6 de Janeiro de 1995 a Lei 

n° 8.977, f icando conhecida como Lei do Cabo, sendo considerada uma das mais 

avangadas do mundo, nessa materia, trazendo os conceitos de rede unica, de rede 

publica e da participagao da sociedade. 

A Lei do Cabo tambem estabelece o seguinte: que o servigo deve ser operado 

atraves de concessao publica, distribuindo sinais de televisao proprios ou de 

terceiros por redes; que a programadora pode tanto produzir e ou fornecer 

programas; que toda responsabil idade de transporte e das concessionaries de 
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telecomunicacoes e, por f im, que as redes locais de distr ibuicao pertencem as 

operadoras. 

Existem tres tipos de canais disponiveis no cabo: os basicos onde estao as 

geradoras abertas, as teves educativas, comunitar ias, legislativas e universitarias; os 

canais de prestagao eventual de servigo; e os de prestagao permanente de servigo 

que fo rmam o conjunto fixo. 

2.2.1 TV Universitaria 

A primeira TV Universitaria foi implantada em Santa Maria, no Rio Grande do 

Sul , em 25 de julho de 1995, a TV Campus. Esse modelo de TV tern como 

caracterist ica a segmentagao e a regionalizagao. E mantida por Universidades e por 

Instituigoes de Ensino Superior, dessa forma sao privadas, mas devem operar com o 

espirito publico, onde e proibido comercial izar sua programagao, mas nao se presta 

a ser tele-aula como as teves educativas. 

2.2.2 TV Comunitar ia 

Novamente no Sul do pais, em Porto Alegre, e que foi ao ar o primeiro canal 

de TV Comunitar ia, no dia 1° de agosto de 1996. Esse modelo de televisao e um 

servigo privado, dotado de estatuto publico, que pressupoe requisitos de pertinencia 

cultural e produgao local com uma programagao que segue os principios de 

preservagao dos horarios de livre acesso da comunidade. 

E preciso que a TV Comunitar ia seja coordenada por ent idades localizadas na 

area de prestagao de servigo, observando o carater democrat ico, igualitario e 

pluralista, fomentando a participagao dos cidadaos na vida publica, tomando conta 

da fragmentagao da audiencia em grupos de interesses pa r t i cu l a r s , privi legiando a 

diversidade. 
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2.2.3 Canais Institucionais 

Os Canais Institucionais sao os dest inados as instituigoes de carater publico, 

mais precisamente os canais dos legislatives. O primeiro Canal deste modelo a 

entrar em funcionamento foi o do Senado em julho de 1996. 

2.2.4 Canal Futura 

Este e um modelo de canal educat ive so que privado, que nasceu com a TV 

a Cabo, em 22 de setembro de 1997. Ele pertence a Fundagao Roberto Marinho, e e 

sustentado atraves de varios investidores de outras fundacoes, em especial. 

2.3. TV Publica 

Muita gente ainda confunde televisao publica com televisao estatal ou 

governamental , embora a Constituigao tenha reservado espago para cada uma 

delas como se observa no Art. 223: "Compete ao Poder Executivo outorgar e 

renovar concessao, permissao e autorizagao para o servigo de radiodifusao sonora e 

de sons e imagens, observado o principio da complementar idade dos sistemas 

privado, publico e estatal." 

Esse modelo de televisao tern uma maior abrangencia em relagao as teves 

educativas estatais. Sua programagao baseia-se em cinco agoes criadoras 

integradas e complementares: educagao, cultura, arte, informagao e entretenimento. 

Nao tern f inal idade lucrativa e busca definir sua programagao a partir dos interesses 

da sociedade, com o objetivo de formar o cidadao. 

A televisao publica nasceu na Europa, apos a II Guerra Mundial, com a 

missao de recuperar a unidade nacional incentivando a reconstrugao das 

identidades nacionais. Ela cresceu de forma elitista, onde os intelectuais e os 

artistas t inham total influencia. Anos antes os Estados Unidos cria a televisao de 
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servigo publico, educativa e local. Ja na America Latina, ela nasce estatal, servindo 

de instrumento ideologico dos governos na epoca ditatorial e, ainda hoje, nao 

conseguindo desvenci lhar do estado. 

Para conceituar a televisao publica temos que levar em consideragao cinco 

eixos fundamentals: democracia, cidadania, visibil idade dos atores sociais, 

l inguagem audiovisual e os generos e os discursos que esta televisao deve ter e 

experimentar. 

A perspectiva de uma TV Publica e que ela seja autonoma, tanto em relagao 

ao governo, como de todos os outros poderes consti tuidos. Sua programagao deve 

ser baseada na comunicagao plural, de qual idade, e sempre voltada para a 

cidadania. 

E inegavel a influencia que a televisao tern sobre a sociedade, principalmente 

os canais de maior audiencia. Infelizmente a televisao publica brasileira nao participa 

desse circuito, tendo ainda uma programagao atrasada que nao acompanha as 

transformagoes sociais. 

O Estado reconheceu o poder da midia e vem tomando algumas medidas, 

como o controle atraves da regulamentagao, que nunca funciona na pratica, e a 

orientagao, a partir do dominio de licitagoes ou a concessao de licengas de 

radiodifusao, televisao e telefonia. 

Varios movimentos tern ocorrido no sentido de exigir maior transparencia nas 

concessoes de licengas, a exemplo da campanha "Quern financia a baixaria e contra 

a cidadania" e "Concessoes de Radio e TV: Quern Manda e Voce". A campanha 

"Quern financia a baixaria e contra a cidadania" alerta a sociedade a ficar atenta aos 

processos de outorga e renovagao das concessoes publicas. Oficialmente, os 

criterios para tais aprovagoes sao de natureza tecnologica (qualidade dos sinais de 

audio e v ideo) e f inanceira (se a concessionaria tera condigao de manter a emissora 

de TV funcionando por 15 anos e de radio por 10 anos). 

"Quern f inancia a baixaria e contra a cidadania" defende como principal 

criterio para as outorgas e renovagoes das concessoes publicas a democrat izagao 

dos meios e uma programagao de TV educativa, art ist ica, cultural e informativa. Que 

esta promova a cultura nacional e regional; que estimule a produgao independente e 

a regionalizagao da produgao cultural, e que respeite os valores eticos e sociais da 

pessoa e da famil ia. 
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Informar a sociedade sobre o sistema de renovacao das concessoes, o 

fortalecimento da ideia de realizacao da Conferencia Nacional de Comunicagao e a 

demonstragao da influencia que tern a comunicagao como bem publico, foram 

alguns dos ganhos com a campanha "Concessoes de Radio e TV: Quern Manda e 

Voce". O ato promovido pela CUT e pela Coordenagao dos Movimentos Sociais 

(CMS) foi realizado em 16 estados e apoiado por varias ent idades, entre elas o 

Forum Nacional pela Democrat izagao da Comunicagao (FNDC). Para o 

Coordenador-geral do FNDC, Celso Augusto Schroder, a manifestagao e a 

reivindicagao sao muito importantes, pelas suas dimensoes simbolicas, nao 

envolvendo apenas renovar ou nao as concessoes, mas principalmente discutir junto 

a sociedade as contrapart idas sociais. 

Outras reflexoes sobre a televisao merecem destaque, a exemplo do 

programa "Observatorio da Imprensa" que esta no ar ha cinco anos na TVE do Rio 

de Janeiro, uma experiencia unica no mundo que faz um debate critico sobre o 

comportamento da midia. 

Anal isando os modelos de televisao publica dos Estados Unidos, Alemanha e 

Inglaterra, percebemos o quanto temos que caminhar ate chegar a algo parecido 

aqui no Brasil. Segundo o jornalista Lucio Mesquita, diretor para as Americas do 

Servigo Mundial da BBC, o modelo de televisao publica que a emissora acredita e 

aquele que: 

[...] fornece programas, servicos e conteudos que sirvam ao publico como 
um todo - e nao apenas segmentos do publico - com isengao, qualidade e 
referenda, uma meta a ser almejada por todas as emissoras publicas ou 
privadas. (MESQUITA in CARMONA, 2003, p. 39) 

O orgamento anual da BBC e de 2,5 bilhoes de euros, proveniente da taxa 

paga por todo o cidadao que possui um aparelho de televisao colorida, como 

tambem da prestagao de servigos para terceiros e da venda de produtos, alem da 

ajuda do Ministerio do Exterior Britanico que sustenta o servigo internacional que 

transmite sua programagao em 43 l inguas para o exterior. A televisao alema 

tambem segue esse modelo. Para Uwe Rosenbaum, Diretor de Programagao da 

SWR/Sudwestrundfunk, sistema publico de TV e Radio da Alemanha, duas devem 

ser as caracterist icas essenciais de uma emissora publica: "[...] a qual idade dos 

seus programas e uma delas. Mas considero que, acima disso, esta a nogao do 
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publico e a participacao do publico na emissora" (ROSEMBAUM in CARMONA, 

2003, p. 53). 

O sistema de televisao publica nos Estados Unidos se sustenta com as 

verbas do governo, o pagamento dos telespectadores, as campanhas de doacoes 

voluntarias e os programas f inanciados por empresas que colocam seus logotipos 

no inicio e no final de cada programa. Mas a particularidade la esta na separagao 

entre produgao, programagao e geragao de conteudos. Esta descentral izagao e 

importante para a regionalizagao e oportunidade de espago aos produtores 

independentes que tenham qualidade e credibi l idade. 

A forma de sobrevivencia das televisoes publicas desses paises serve de 

formula que pode ser adaptada a Empresa Brasil de Comunicagao - EBC, levando 

em conta as condigoes da sociedade. 

A TV Publica em relagao a televisao comercial deve divergir em muitos 

pontos, ate porque nao vende audiencia e sim qual idade e conteudo. Contudo os 

anuncios e comerciais sao uma importante fonte de receita que podem ser 

explorados pela televisao publica, desde que de forma correta. 

Gabriel Priolli, jornal ista, professor e diretor da PUC Sao Paulo, entende que e 

necessario uma legislagao que defina com clareza a questao do anuncio comercial , 

pois atualmente e proibida. Entende ainda que TV Publica e toda aquela que atende 

o interesse publico, "porque existem alguns canais privados que, [...], prestam 

servigo de grande interesse publico, no campo educativo e cultural" (PRIOLLI in 

CARMONA, 2003, p. 109). 

Segundo Nelson Hoineff, jornalista, professor universitario e critico de 

televisao, duas variaveis devem ser consideradas para alterar o quadro da TV 

Publica: quanto aos recursos e o papel dela em relagao a TV aberta, e ao publico 

consumidor, o que e bem complexo, baseado em dois compromissos: autonomia e 

qual idade. (HOINEFF in CARMONA, 2003, p. 43) 

Diego Portales Cifuentes, pesquisador chileno, defende sete objetivos para a 

valorizagao da televisao publica junto ao publico e ao sistema midiatico. "O ponto de 

partida de qualquer estrategia de longo prazo para a construgao da televisao publica 

e a geragao de um estatuto juridico que proporcione autonomia com relagao ao 

governo em exercicio" (CIFUENTES in R INCON, 2002, p.119). 

Outro objetivo diz respeito a programagao jornalistica que deve contemplar 

toda a diversidade de visoes importantes que fazem parte da sociedade, 
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diferenciando assim, a televisao publica da televisao governamental e da televisao 

privada. "A tela de uma televisao publica autonoma deve ser fiel ao principio do 

pluralismo" (CIFUENTES in R INCON, 2002, p. 148). 

A televisao publica deve ter o ponto de vista dos cidadaos, "[...] do ser 

humano comum, com suas necessidades e inquietagoes do meio" (CIFUENTES in 

RINCON, 2002, p. 149). 

Deve ainda ter o "perfil programatico proprio para audiencias macigas" 

(CIFUENTES in R INCON, 2002, p. 149), dando enfase a produgao nacional. A 

televisao publica nao pode abrir mao das audiencias em favor da televisao privada e 

dentro de suas condigoes podera definir seu perfil voltado para informagao, 

documentar ios, espetaculos e produgao dramatica. 

"O destino da televisao publica e buscar o rompimento dos padroes 

estabelecidos pela televisao privada, dentro das margens que a sua economia 

permita" (CIFUENTES in R INCON, 2002, p. 150). Atraves da criatividade e da 

inovagao fazendo programas que gerem identidade e lealdade emocional do publico 

com a emissora com qualidade e etica, a televisao publica pode ser um bom 

contraponto a televisao privada. 

"Os publicos privilegiam aquilo que Ihes pertencem" (CIFUENTES in R INCON, 

2002, p. 151). O telespectador quer se ver e e atraves da descentral izagao da 

televisao publica que isso e possivel, em contradigao a televisao privada que sempre 

centraliza sua programagao. 

"A viabil idade do projeto de televisao publica autonoma, pluralista, com estilo 

civico, perfil programatico proprio para audiencias macigas, inovadora e 

descentral izada, repousa no autof inanciamento" (CIFUENTES in R INCON, 2002, p. 

151-152). A exemplo de outras teves publicas e privadas, a televisao publica 

brasileira deve procurar uma maneira de se auto-sustentar, so assim ela pode 

imunizar suas caracterist icas. 

Para analise da Empresa Brasil de Comunicagao - EBC no proximo capitulo, 

vamos levar em conta todas as definigoes e problemas apontados pelos diversos 

estudiosos e pessoas que atuam tanto no Brasil como na America Latina, na Europa 

e nos Estados Unidos. 



CAPITULO 3. EMPRESA BRASIL DE COMUNICAQAO - EBC 

Finalmente chegamos ao foco principal deste trabalho: a Empresa Brasil de 

Comunicagao. Vamos analisar seu processo de criagao que culminou na elaboragao 

da Medida Provisoria n° 398 de 10 de outubro de 2007, bem como os principals 

topicos dessa medida, quais sejam: principios, objetivos, administragao e conselho 

curador, diretrizes e responsabi l idades, f inanciamento e estrutura. O capitulo traz 

tambem pequeno comentar io sobre a EBC no contexto consti tucional. 

3 .1 . Breve historico da Empresa Brasil de Comunicagao 

No dia 10 de outubro de 2007, o presidente Luiz Inacio Lula da Silva publicou 

a Medida Provisoria n° 398, que determina a criagao da Empresa Brasil de 

Comunicagao (EBC) a partir da fusao da Radiobras e da TVE Brasil. 

A missao da nova empresa sera a de gerenciar uma rede de emissoras 

publicas em todo o Pais a partir da TV Brasil, primeiro canal publico em nivel 

nacional, garantindo uma produgao diferente da ja feita pelas TVs comerciais e 

capaz de "desenvolver a consciencia critica do cidadao, mediante programagao 

educativa, artistica, cultural, informativa, cientif ica e promotora de cidadania", como 

inscrito no texto. 

A novidade chegou ao Congresso Nacional entre crit icas, aplausos e 

desconfiangas de parlamentares e de movimentos da sociedade civil organizada. 

Um dos pontos de divergencia tern sido a opgao do governo de implantar a TV por 

MP e nao por um projeto de lei passivel de maior discussao nas casas legislativas. 

A lem disso, o f inanciamento majoritariamente estatal tern feito muita gente apelidar a 

futura TV Brasil de "TV Lula" e afirmar que ela sera util izada como instrumento 

polit ico, desvir tuando-se de sua missao publica. 

O novo canal esta previsto para ir ar no dia 2 de dezembro de 2007 com uma 

grade que deve misturar programas da TVE e das TVs operadas pela Radiobras. 

Parece apressado, mas desde o inicio do mandato o presidente defendeu a criagao 

de uma emissora com esse perfil. O processo se acelerou a partir de margo de 
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2007, com a nomeagao do jornalista Franklin Martins para o cargo de secretario de 

Comunicagao Social, e se consol idou em setembro com o anuncio de que a 

jornalista Tereza Cruvinel assumiria a presidencia da empresa. 

Parte do projeto em tramitagao teve or igem em maio de 2007, no I Forum 

Nacional de TVs publicas, que reuniu entidades das TVs educativas, legislativas, 

universitarias e da sociedade civil. Do evento, organizado pelo Ministerio da Cultura, 

surgiu a Carta de Brasil ia, um documento com propostas de diretrizes de atuagao 

para a futura TV Brasil. A criagao da rede publica foi defendida de acordo com o 

artigo 223 da Constituigao Brasileira de 1988, que preve complementar idade dos 

sistemas privado, publico e estatal na televisao. 

O I Forum Nacional de TVs Publicas teve como objetivo promover ampla 

discussao sobre a TV Publica e seus desafios no cenario da comunicagao social 

contemporanea. Em sua primeira fase preparatoria, o processo permitiu a 

elaboragao do mais completo diagnostico dos diversos segmentos do campo publico 

de televisao, cuja sintese foi reunida na publicagao do Volume 1 do Caderno de 

Debates - Diagnostico do Campo Publico de Televisao. 

Na segunda etapa foram criados 08 Grupos Temat icos de Trabalho para 

aprofundar a discussao em torno do diagnostico produzido. O resultado desta etapa 

e expresso nos relatorios finais dos GTs, que estao disponibi l izados na publicagao 

do Volume 2 do Caderno de Debates - Relatorios dos Grupos Temat icos de 

Trabalho. Este documento reuniu as condigoes ideais para a qualif icagao da ultima 

etapa do processo, auxil iando a preparagao dos delegados para a participagao nas 

plenarias finais do I Forum Nacional de TVs Publicas, que foram realizadas de 8 a 

11 de maio de 2007, em Brasil ia. 

O debate inicial do Forum Nacional de TVs Publicas, organizado pelo 

Ministerio da Cultura, Radiobras e TVE Brasil, com apoio do gabinete da Presidencia 

da Republica e da Casa Civil, indica a possibil idade de construgao de um sistema 

publico de comunicagao, que possa reunir as emissoras universitarias, comunitarias, 

legislativas e as l igadas a governos estaduais e ao federal . 

Segundo o coordenador-execut ivo do Forum, Mario Borgneth, em materia 

publicada no site do Ministerio da Cultura (http://www.cuitura.gov.br), as primeiras 

discussoes do forum com entidades representativas do setor, mostra que ha uma 

"perspectiva" de unidade na comunicagao publica. 

http://www.cuitura.gov.br


36 

A primeira coisa que fica patente no diagnostico de todos os segmentos 
(TVs educativas e culturais abertas, TVs comunitarias e legislativas) e que 
todos concorrem para um mesmo objetivo de prestar um servigo a partir da 
televisao que promova educagao, cultura a formagao cidada do publico e da 
sociedade. 

A partir do Forum Nacional de TV's Publicas os pa r t i c i pa tes redigiram um 

Manifesto pela TV Publica Independente e democrat ica assinado em Brasilia em 11 

de maio de 2007. Esse manifesto afirma claramente as caracterist icas de uma 

verdadeira TV Publica bem como recomendam que a nova rede publica organizada 

pelo Governo Federal deve ampliar e fortalecer, de maneira horizontal, as redes ja 

existentes. Refere-se tambem ao processo de migracao digital no qual a TV Publica 

deve se destacar pelo est imulo a produgao de conteudos digitals interativos e 

inovadores. 

3.2. A EBC no contexto constitucional 

A maioria dos disposit ivos da Medida Provisoria que cria a Empresa Brasil de 

Comunicagao tern como base o Art. 221 da Constituigao Federal que e dedicado a 

programagao das emissoras de radio e televisao. Este artigo estabelece varios 

principios com o objetivo de guiar os canais de televisao e de radio, para a 

preservagao da sociedade do ponto de vista cultural, moral, etico e da cidadania. 

Art. 221. A produgao e a programagao das emissoras de radio e televisao 
atenderao aos seguintes principios: 
I - preferencia a finalidades educativas, artisticas, culturais e informativas; 
II - promogao da cultura nacional e regional e estimulo a produgao 
independente que objetive sua divulgagao; 
III - regionalizagao da produgao cultural, artistica e jornalistica, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; 
IV - respeito aos valores eticos e sociais da pessoa e da familia. 

As programagoes devem ter preferencia a quatro f inal idades essenciais. A 

primeira se trata da educagao, f inal idade esta essencial para a construgao de um 

pais ja que e a base de um futuro melhor. Infelizmente no Brasil os donos de radio e 

TV nao incluem em suas programagoes esse objetivo. 

A segunda f inal idade e a artistica e aqui vale citar comentar io feito por Ives 

Gandra Martins (BASTOS, 1998, p. 842): 
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Lamentavelmente, ou o gosto artistico do brasileiro e muito baixo ou, 
deliberadamente, as emissoras de radio e televisao consideram artistico 
qualquer tipo de 'enlatado' estrangeiro e nacional, a guisa de atender ao 
desiderato constitucional. 

As manifestagoes culturais tambem devem estar sempre presentes nas 

programagoes de radio e televisao. A cultura e sinonimo de civil izagao e e atraves 

dela que se pode entender os varios processos de desenvolv imento social. 

Por f im, as emissoras tern a missao de informar colocando a sociedade no 

patamar das noticias. Deve essa informagao, como foi exposto no Capitulo 1 desse 

trabalho, seguir alguns principios: l iberdade, coletivizagao interesse publico, 

verdade, pluralismo e responsabil idade. 

O inciso II do art. 221 tambem acentua o papel educativo-cultural das 

televisoes e radios, bem como o do est imulo a produgao independente objetivando 

sua divulgagao. 

Nao podem ficar as emissoras de televisao produzindo apenas, nas suas 

sedes os programas que levem ao ar, mas sim incorporar e visar a produgao 

independente feita por terceiros e divulga-las. Toda a produgao independente que 

vise divulgar a cultura social e regional deve ser estimulada como forma de 

fortalecimento da consciencia nacional. 

Na programagao deve haver preferencia, tambem, pela regionalizagao da 

produgao cultural, artistica e jornalist ica cabendo, entretanto, a lei a determinagao 

dos percentuais que tangem a esse objetivo. 

A partir da descentral izagao da produgao das emissoras, a sociedade 

brasileira pode assistir programas produzidos em outras regioes valorizando e 

fortalecendo, assim, a cultura e a diversidade cultural do pais. 

O inciso IV do art. 221 trata do respeito aos valores eticos e sociais da pessoa 

e da famil ia. Nao e o que se observa no atual cenario televisivo brasileiro, como bem 

dispoe Ives Gandra Martins (BASTOS, 1998, p. 852): 

As programagoes diarias desrespeitam todos os valores eticos - nem 
sabem seus produtores o que e etico nas programagoes - e sociais, tanto 
da pessoa quanto da familia. Portanto, tentar corrigir tal distorgao exige 
coragem civica por parte dos governantes, visto que p receio de ficar mal 
com a midia dificulta a defesa dos valores sociais e familiares. 
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Nao ha no direito positivo a conceituacao de TV publica, excegao feita ao 

principio programatico da complementar idade que esta no artigo 223 da 

Constituigao. Esse principio diz respeito a atuagao do Poder Executivo que apenas 

complementary a atuagao dos setores privado, publico e estatal. E esse tambem um 

dos principios da EBC, presentes no Art. 2°, I da Medida Provisoria. 

3.3. A medida provisoria da EBC 

Apos um processo democrat ico que envolveu estudos, debates, um forum 

nacional que reuniu grande parte do setor e a sociedade civil organizada em torno 

do assunto a EBC, ou apenas a nova TV publica nacional - TV Brasil - teve seu 

"esqueleto" desenhado e editado na forma de medida provisoria. 

A nova empresa vai separar a comunicagao institucional da comunicagao 

publica em dois canais. Os programas de governo serao produzidos e transmit idos 

pelo canal NBr, que ja exerce essa fungao atualmente. Ja o novo canal vai unir os 

canais publicos TV Nacional, que hoje pertence a Radiobras, e TVE do Rio, da 

Associagao de Comunicagao Educativa Roquette Pinto - Acerp. A nova estrutura 

tambem vai abrigar uma rede de radios e um site de noticias, a A g e n d a Brasil. 

A empresa sera uma Sociedade Anonima de capital fechado representada por 

agoes com prazo de duragao indeterminada e seus funcionarios serao contratados 

mediante concurso, mas seguirao o regime trabalhista da CLT. 

A empresa podera ter acionistas minoritarios, mas 5 1 % do capital deverao 

pertencer a Uniao e sua sede sera no Rio de Janeiro, com escritorio geral em 

Brasil ia, podendo instalar escritorios, dependencias e centros de produgao e 

radiodifusao em qualquer local. 

A EBC e resultado de mais de um ano de discussoes e estudos acerca da 

rede publica de televisao no Brasil, um processo que deveria culminar em projeto de 

lei para ser encaminhado ao Legislativo. 

A decisao pela MP provocou a indignagao de alguns parlamentares, que 

quali f icaram o encaminhamento como uma atitude autoritaria. O motivo principal 

alegado pelo governo para fazer uso de uma MP e a urgencia em fixar a estrutura de 

pessoal. (http://www.fndc.org.br/) WCG-CAMPUS I f f i f l j l 

BiBLioTE£A§it81laE 

http://www.fndc.org.br/
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Medida provisoria e um instrumento criado pela Constituigao Federal de 1988 

(no titulo IV, art. 62) para ser util izado em caso de relevancia e urgencia. "O 

Presidente da Republica podera adotar medidas provisorias, com forga de lei, 

devendo submete-las de imediato ao Congresso Nacional", diz o texto constitucional. 

A vantagem do uso das medidas provisorias e que o Executivo pode 

desenvolver suas atribuigoes, fungoes e competencias sem ficar na dependencia do 

Legislativo. Isso existe em todo mundo, com variagao de um pais para outro na 

forma de sua aplicagao, prazo, forma; em quais questoes pode haver a elaboragao 

de uma medida. 

Para o Forum Nacional pela Democrat izagao da Comunicagao - FNDC 

(http://www.fndc.org.br/), uma lacuna forte no projeto e a ausencia de elementos que 

vinculem a TV publica as possibil idades de convergencia de midias com 

proximidade da TV digital e tambem a falta de horizontalidade na composigao da 

Rede Publica Nacional. O coordenador-geral do Forum, Carlos Augusto Schroder diz 

que: 

O que ha agora nao e a criagao de um sistema ou de uma rede, mas a 
jungao de duas empresas que vao formar uma cabega de rede organizada, 
na qual as emissoras regionais vao se vinculando como uma espinha de 
peixe. Isso e legitimo e tern reciprocidade no modelo da BBC de Londres. 
Mas nos parecia que um sistema horizontal seria mais coerente, dando 
privilegio ao desenvolvimento de conteudos regionais. 
(http://www.fndc.org.br/) 

Apesar das crit icas e das ressalvas, o momento e de apoio a criagao da TV 

publica por parte das entidades que discutem a comunicagao no pais. Laurindo Leal 

Filho, professor de Comunicagao Social da Universidade de Sao Paulo - USP e 

apresentador do programa VerTV exibido pela TV Camara acha que nao se "pode 

condenar a iniciativa de uma forma total, porque e um avango para a TV brasileira 

ter uma rede nao-comercial nacional" (http://www.fndc.org.br/). 

A programagao da nova TV publica criada pelo governo federal estara no ar 

depois de realizado um periodo de consultas populares de no min imo seis meses, 

em que o cidadao vai poder opinar sobre o que gostaria de assistir. Ate la, a 

emissora vai transmitir os programas atualmente veiculados pelas TVs publicas ja 

existentes. 

http://www.fndc.org.br/
http://www.fndc.org.br/
http://www.fndc.org.br/
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3 .3 .1 . Principios 

Os principios da EBC sao, em maioria, decorrentes da Constituigao Federal, 

como se pode observar no texto do Art. 2° da Medida Provisoria n° 398/07 que cria a 

empresa: 

Art. 2°. A prestagao dos servigos de radiodifusao publica por orgaos do 
Poder Executivo ou mediante outorga a entidades de sua administragao 
indireta devera observar os seguintes principios: 
I - complementaridade entre os sistemas privado, publico e estatal; 
II - promogao do acesso a informagao por meio da pluralidade de fontes de 
produgao e distribuigao do conteudo; 
III - produgao e programagao com finalidades educativas, artisticas, 
culturais, cientificas e informativas; 
IV - promogao da cultura nacional, estimulo a produgao regional e a 
produgao independente; 
V - autonomia em relagao ao Governo Federal para definir produgao, 
programagao e distribuigao de conteudo no sistema publico de radiodifusao; 
e 
VI - participagao da sociedade civil no controle da aplicagao dos principios 
do sistema publico de radiodifusao, respeitando-se a pluralidade da 
sociedade brasileira. 

A Empresa Brasil de Comunicagao (e todo o servigo de radiodifusao publica 

prestado no Pais) tera como diretrizes a complementagao ao sistema privado; 

promogao do acesso a informagao por meio da pluralidade de fontes de produgao e 

distribuigao do conteudo; a produgao e a programagao com finalidades educativas, 

art ist icas, culturais, cientif icas e informativas; promogao da cultura nacional, com 

est imulo a produgao regional e a produgao independente. Todos estes preceitos 

estao previstos na Constituigao a qualquer radiodifusor, pr incipalmente nos artigos 

221 e 223 comentados em topico anterior. 

Sao principios ainda da nova empresa: atuagao de forma autonoma em 

relagao ao Governo Federal para definir produgao, programagao e distribuigao de 

conteudo no sistema publico de radiodifusao e ter a participagao da sociedade civil 

no controle da aplicagao dos principios do sistema publico de radiodifusao, 

respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira. 
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3.3.2. Objetivos 

Os objetivos da rede publica de radiodifusao explorados pelo Poder Executivo 

ou mediante outorga a ent idades de sua administracao indireta estao no art. 3° da 

MP, sao eles: 

I - oferecer mecanismos para debate publico acerca de temas de relevancia 
nacional e internacional; 
II - desenvolver a consciencia critica do cidadao, mediante programacao 
educativa, artistica, cultural, informativa, cientifica e promotora de cidadania; 
III - fomentar a construcao da cidadania, a consolidacao da democracia e a 
participagao na sociedade, garantindo o direito a informagao do cidadao; 
IV - cooperar com os processos educacionais e de formagao do cidadao; 
V - apoiar processos de inclusao social e socializagao da produgao de 
conhecimento por intermedio do oferecimento de espagos para exibigao de 
conteudos produzidos pelos diversos grupos sociais e regionais; 
VI - buscar excelencia em conteudos e linguagens e desenvolver formatos 
criativos e inovadores, constituindo-se em centro de inovagao e formagao 
de talentos; 
VII - direcionar sua produgao e programagao pelas finalidades educativas, 
artisticas, culturais, informativas, cientificas e promotoras da cidadania, sem 
com isso retirar seu carater competitivo na busca do interesse do maior 
numero de ouvintes ou telespectadores; e 
VIII - promover parcerias e fomentar produgao audiovisual nacional, 
contribuindo para a expansao de sua produgao e difusao. 

A nova emissora deve produzir programagao com fins educativo, artistico e 

cultural; estimular a produgao regional e independente. Devera respeitar a 

pluralidade da sociedade e desenvolver a consciencia critica do cidadao, alem de 

promover parcerias a fomentar a produgao audiovisual nacional. 

No programa "Observatorio da Imprensa" exibido no dia 16 de outubro pela 

TVE a presidente da futura TV Brasil, Tereza Cruvinel disse que pretende fortalecer 

a diversidade cultural na nova grade e que esta sera montada com a participagao 

das emissoras estaduais que se f i l iarem. O tempo inicial de produgao regional seria 

de quatro horas. A TV Brasil tambem pretende estimular a produgao independente 

atraves do aproveitamento dos incentivos federals ja existentes, como a Lei 

Rouanet, e trabalhara para estes produtos f icarem mais visiveis. Para evitar 

possiveis que favorecimentos a grupos, serao adotados criterios, atraves de editais, 

e as propostas serao avaliadas pela qualidade e prego. 

Em relagao ao jornal ismo e aos demais conteudos do canal o diferencial sera 

o investimento na compreensao dos fatos, na tradugao da noticia, disse a presidente 
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Tereza Cruvinel que afirmou ainda: "Vamos fazer a noticia com mais tempo para que 

ela possa cumprir a sua finalidade de informar. O direito de informagao e outro, e do 

cidadao. Cumpre-nos fazer uma noticia que sirva mais ao direito de informar do que 

de espetacularizar". 

Contudo, de nada adianta esses objetivos se a TV publica nao tiver audiencia. 

E evidente a preferencia do brasileiro pelas TVs comerciais, sendo assim, o novo 

canal deve buscar formas de atrair o telespectador, seja atraves da informagao 

plural, ou da produgao dramatica, seja atraves dos espetaculos entre outros. 

3.3.3. Administragao e conselho curador 

A administragao da TV publica sera realizada pela diretoria executiva, cujo 

diretor executivo e o diretor geral serao nomeados pelo presidente da Republ ica. 

Outros seis membros serao nomeados por um Conselho Adminis t rat ive composto 

por uma pessoa indicada pelo ministro da Secretaria de Comunicagao Social, pelo 

diretor presidente da empresa, por um conselheiro indicado pelo ministro do 

Planejamento, um conselheiro indicado pelo ministro das Comunicagoes e um ultimo 

indicado conforme o estatuto da empresa. 

Ja o Conselho Curador da EBC tera 20 membros, sendo quatro ministros de 

Estado, um representante dos funcionarios e quinze representantes da sociedade 

civil, indicados na forma do Estatuto, segundo criterios de "representagao regional, 

diversidade cultural e pluralidade de experiencias profissionais", como disposto no 

Art. 15 da MP. Os primeiros conselheiros da sociedade civil serao escolhidos pelo 

presidente da Republica, podendo ser demit idos por ele mediante provocagao de 

tres quintos do proprio conselho. 

Os primeiros conselheiros da sociedade civil terao mandatos de dois e quatro 

anos, para que a renovagao do conselho nao acontega de uma unica vez. 

Posteriormente, os mandatos serao de quatro anos. Ainda nao esta definida a forma 

de indicagao dos conselheiros da sociedade civil apos o termino do primeiro 

mandato. O estatuto da EBC, que sera publicado por decreto do Poder Executivo, 

deve determinar a realizagao de uma consulta publica para definir como sera feita a 

renovagao das vagas da sociedade civil no Conselho Curador. 
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De acordo com o texto publicado no Diario Oficial, cabera ao Conselho 

Curador aprovar as diretrizes educativas, art ist icas, culturais e informativas 

integrantes da politica de comunicagao propostas pela diretoria; zelar pelo 

cumprimento dos principios e objetivos previstos na medida provisoria; opinar sobre 

materias relacionadas ao cumprimento dos principios e objetivos previstos na 

medida provisoria; aprovar a linha editorial de produgao e programagao proposta 

pela diretoria executiva e manifestar-se sobre sua aplicagao pratica; e deliberar, por 

maioria absoluta, sobre imputagao de voto de desconfianga aos membros da 

diretoria "no que diz respeito ao cumprimento dos principios e objetivos desta 

medida provisoria". 

Pode-se dizer que a forma como esta estruturada a administragao o conselho 

curador da EBC, vai de encontro aos objetivos de uma televisao publica autonoma e 

independente do governo, ja que a maioria dos membros e indicada direta ou 

indiretamente pelo presidente da republica. 

3.3.4. Diretrizes e responsabi l idades 

A EBC devera implantar e operar as emissoras e explorar os servigos de 

radiodifusao publica sonora e de sons e imagens do Governo Federal; implantar e 

operar as suas proprias redes de repetigao e retransmissao de radiodifusao; 

estabelecer cooperagao e colaboragao com entidades publicas ou privadas que 

explorem servigos de comunicagao ou radiodifusao publica, mediante convenios ou 

outros ajustes, com vistas a formagao da Rede Nacional de Comunicagao Publica. 

Deve ainda produzir e difundir programagao informativa, educativa, artistica, 

cultural, cientif ica, de cidadania e de recreagao; promover e estimular a formagao e 

o treinamento de pessoal especial izado, necessario as atividades de radiodifusao, 

comunicagao e servigos conexos; prestar servigos no campo de radiodifusao, 

comunicagao e servigos conexos, inclusive para transmissao de atos e materias do 

Governo Federal; distribuir a publicidade legal dos orgaos e ent idades da 

administragao federal ; exercer outras atividades afins, que Ihe forem atr ibuidas pela 

Secretaria de Comunicagao Social da Presidencia da Republica ou pelo Conselho 

Curador. 
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3.3.5. Financiamento 

A MP no artigo 11 preve uma diversidade de fontes de f inanciamento para a 

EBC. Sao elas: dotagoes orgamentarias; exploragao dos servigos de radiodifusao 

publica; prestagao de servigos a entes publicos ou privados, da distribuigao de 

conteudo, modelos de programagao, l icenciamento de marcas e produtos e outras 

atividades inerentes a comunicagao; doagoes, legados, subvengoes e outros 

recursos que Ihe forem destinados por pessoas f isicas ou jur idicas de direito publico 

ou privado; publicidade institucional de entidades de direito publico e de direito 

privado, a titulo de apoio cultural, incluindo o patrocinio de programas, eventos e 

projetos; publicidade institucional de entidades de direito publico e de direito privado, 

voltada a programas, eventos e projetos de util idade publica, de promogao da 

cidadania, de responsabil idade social ou ambiental ; distribuigao da publicidade legal 

dos orgaos e entidades da administragao publica federal , por mecanismos de 

incentivo fiscal; acordos e convenios que realizar com entidades nacionais e 

internacionais, publicas ou privadas; e qualquer outra renda. So nao e admit ida a 

veiculagao de anuncios de produtos e servigos. 

Em 2008, o orgamento previsto para a EBC sera de R$ 350 milhoes para 

suporte e operagao dos servigos de radiodifusao publica. O patrimonio inicial sera 

formado pela capitalizagao e incorporagao de bens moveis e imoveis da Empresa 

Brasileira de Comunicagao (Radiobras) e da Associagao de Comunicagao Educativa 

Roquette Pinto (Acerp). 

O interessante seria que a EBC procurasse mecanismos de se auto-sustentar 

evitando a influencia e a total dependencia do capital governamental . 

3.3.6. Estrutura 

Os atuais funcionarios da Radiobras serao transferidos para a nova empresa. 

Mas qualquer outro funcionario tera que ser contratado mediante concurso publico. 

Ate que o quadro de pessoal f ique completo, o governo podera contratar, pelo 
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periodo maximo de 36 meses, os profissionais e tecnicos necessarios para a 

consol idagao dessa rede publica. 

No caso da TVE a questao e mais compl icada. Como ha um contrato de 

gestao entre a Uniao e a Acerp, este contrato sera repactuado para se adaptar a 

MP. Tambem serao revertidos para a EBC os bens permitidos, cedidos ou 

transferidos para a Acerp pela Uniao. 

Inicialmente, a TV Brasil vai transmitir quatro horas diarias de programagao 

independente e regional. No futuro, a ideia e que 4 0 % dos programas sejam 

independentes e 40%, regionais. Parcerias com TVs universitarias e educativas 

tambem estao previstas. 

Somente o tempo podera confirmar a independencia e o exito da EBC ja que 

seu modelo institucional esta baseado no formato de TVs publicas bem-sucedidas 

em outros paises, que buscam o controle da sociedade sobre a diretoria executiva. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Esse estudo foi motivado tanto pelas inquietacoes do dia-a-dia, na condicao 

de telespectadora assidua da televisao, quanto pela discussao e curiosidade critica 

sobre se a Empresa Brasil de Comunicagao sera mesmo uma televisao publica e ate 

que ponto ela poderia contribuir na melhoria do sistema televisivo brasileiro. 

Para iniciar essa tarefa, se fez necessario voltar mais de cinquenta anos no 

tempo e procurar resgatar o desenvolvimento social da televisao no Brasil , fazendo 

uma analise socio-historica, considerando a conjuntura politica e economica desse 

periodo. Constatamos que a televisao brasileira nasceu privada e por inspiragao de 

um visionario que teve a coragem de implantar este veiculo no pais, apelando para a 

improvisagao, ja que nao houve nenhum tipo de preparo para a sua operagao. 

O Governo, desde o inicio, nao desenvolveu nenhum tipo de politica de 

comunicagao, embora seja publica a concessao de canais, a f iscalizagao e o 

controle dos meios. A realidade e que este servigo publico foi privatizado, e a 

regulagao ficou por conta do proprio mercado. Diante desse quadro, com o avango 

da tecnologia e da globalizagao, a sociedade passou a se preocupar com temas 

que, durante longos anos, f icou fora da agenda nacional, como a qual idade dos 

conteudos, a democrat izagao da comunicagao e importancia da televisao publica, 

como forma de equilibrar o poderio da televisao privada, oligopolista e que nao 

contempla as minorias e os excluidos. 

Observou-se que a televisao sempre influenciou a sociedade 

consideravelmente, seja nas relagoes culturais e informativas, seja no modo de vida 

na famil ia ou em sociedade. Muitas vezes essa influencia se da de forma negativa 

como e o caso do tratamento dado as minorias sociais. 

A legislagao que trata da televisao no Brasil e derivada do capitulo V da 

Constituigao Federal que trata da Comunicagao Social. Viu-se que os principios 

contidos na carta constituinte vao desde a l iberdade de informagao ate as diretrizes 

que as emissoras de telecomunicagoes devem seguir nas suas programagoes. 

Baseado nesses principios constitucionais foi que o governo federal editou a Medida 

Provisoria criadora da Empresa Brasil de Comunicagao (EBC), em outras palavras a 

Televisao Publica do governo. 
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O fato de a EBC ter sido criada atraves de uma Medida Provisoria abriu leque 

para varias discussoes, ja que nao se observou o carater urgente que um dispositivo 

como esse deve apresentar. De qualquer maneira sao louvaveis os principios e os 

objetivos desta empresa, ja que partem da Constituigao e valor izam a diversidade 

cultural, a etica e a cidadania. 

No que tange a administragao e o conselho curador da EBC esse se 

apresenta controvert ido, pois grande parte dos seus componentes e indicada pelo 

presidente da republica e nao pela sociedade civil. Dessa forma nao se pode 

acreditar que a EBC esteja distante da ideologia governamental , tao pouco consiga 

caminhar independente desta. 

Outro aspecto que leva a dependencia da EBC ao governo e o fato do seu 

f inanciamento prover do proprio. Nao e possivel conceber uma empresa que 

caminhe contra os ideais do seu dono. 

Com a apuragao e analise teorica dos dados, acredita-se que a EBC, embora 

se autodenomine "televisao publica", deve operar institucionalmente como estatal, 

com desvios constantes, politicos e ideologicos, como uma emissora governamental . 

Por f im resta a nos brasileiros esperarmos que a nova emissora venha ao ar e 

desde entao possamos exigir que esta atenda a toda sociedade sem distingao, e 

nao sirva apenas de mais um instrumento de divulgagao do governo. 
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A N E X O 1 MEDIDA PROVISORIA N° 398, DE 10 DE O U T U B R O DE 2007 

Institui os principios e objetivos dos servigos de radiodifusao publica 
explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua 
administragao indireta, autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa 
Brasil de Comunicagao - EBC, e da outras providencias 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que Ihe confere o art. 

62 da Constituigao, adota a seguinte Medida Provisoria, com forga de Lei: 

Art. 1 2 Os servigos de radiodifusao publica explorados pelo Poder Executivo 

ou mediante outorga a entidades de sua administragao indireta, no ambito federal , 

serao prestados conforme as disposigoes desta Medida Provisoria. 

Art. 2 - A prestagao dos servigos de radiodifusao publica por orgaos do Poder 

Executivo ou mediante outorga a entidades de sua administragao indireta devera 

observar os seguintes principios: 

1 - complementar idade entre os sistemas privado, publico e estatal; 

II - promogao do acesso a informagao por meio da pluralidade de fontes de 

produgao e distribuigao do conteudo; 

III - produgao e programagao com finalidades educativas, artisticas, culturais, 

cientif icas e informativas; 

IV - promogao da cultura nacional, est imulo a produgao regional e a produgao 

independente; 

V - autonomia em relagao ao Governo Federal para definir produgao, 

programagao e distribuigao de conteudo no sistema publico de radiodifusao; e 

VI - participagao da sociedade civil no controle da aplicagao dos principios do 

sistema publico de radiodifusao, respeitando-se a pluralidade da sociedade 

brasileira. 

Art. 3° Const i tuem objetivos dos servigos de radiodifusao publica explorados 

pelo Poder Executivo ou mediante outorga a entidades de sua administragao 

indireta: 

I - oferecer mecanismos para debate publico acerca de temas de relevancia 

nacional e internacional; 
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II - desenvolver a consciencia critica do cidadao, mediante programagao 

educativa, artistica, cultural, informativa, cientif ica e promotora de cidadania; 

III - fomentar a construgao da cidadania, a consol idagao da democracia e a 

participagao na sociedade, garantindo o direito a informagao do cidadao; 

IV - cooperar com os processos educacionais e de formagao do cidadao; 

V - apoiar processos de inclusao social e socializagao da produgao de 

conhecimento por intermedio do oferecimento de espagos para exibigao de 

conteudos produzidos pelos diversos grupos sociais e regionais; 

VI - buscar excelencia em conteudos e l inguagens e desenvolver formatos 

criativos e inovadores, constituindo-se em centro de inovagao e formagao de 

talentos; 

VII - direcionar sua produgao e programagao pelas f inal idades educativas, 

art ist icas, culturais, informativas, cientif icas e promotoras da cidadania, sem com 

isso retirar seu carater competit ivo na busca do interesse do maior numero de 

ouvintes ou telespectadores; e 

VIII - promover parcerias e fomentar produgao audiovisual nacional, 

contr ibuindo para a expansao de sua produgao e difusao. 

Art. A- Os servigos de radiodifusao publica outorgados a entidades da 

administragao indireta do Poder Executivo serao prestados pela empresa publica de 

que trata o art. 5 s , e poderao ser difundidos e reproduzidos por suas afi l iadas, 

associadas, repetidoras e retransmissoras do sistema publico de radiodifusao, e 

outras entidades publicas ou privadas parceiras, na forma do inciso III do art. 8 2 . 

Art. 5 2 Fica o Poder Executivo autorizado a char a empresa publica 

denominada Empresa Brasil de Comunicagao - EBC, vinculada a Secretaria de 

Comunicagao Social da Presidencia da Republica. 

Art. 6 2 A EBC tern por f inal idade a prestagao de servigos de radiodifusao 

publica e servigos conexos, observados os principios e objetivos estabelecidos nesta 

Medida Provisoria. 

Paragrafo unico. A EBC, com prazo de duragao indeterminado, tera sede e 

foro na cidade do Rio de Janeiro e escritorio central na cidade de Brasil ia, podendo 

instalar escritorios, dependencias e centros de produgao e radiodifusao em qualquer 

local. 
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Art. 7- A Uniao integralizara o capital social da EBC e promovera a 

constituigao inicial de seu patrimonio por meio de capital izacao e da incorporagao de 

bens moveis ou imoveis. 

Art. 8 Q Compete a EBC: 

I - implantar e operar as emissoras e explorar os servigos de radiodifusao 

publica sonora e de sons e imagens do Governo Federal; 

II - implantar e operar as suas proprias redes de Repetigao e Retransmissao 

de Radiodifusao, explorando os respectivos servigos; 

III - estabelecer cooperagao e colaboragao com ent idades publicas ou 

privadas que explorem servigos de comunicagao ou radiodifusao publica, mediante 

convenios ou outros ajustes, com vistas a formagao da Rede Nacional de 

Comunicagao Publica; 

IV - produzir e difundir programagao informativa, educativa, art ist ica, cultural, 

cientif ica, de cidadania e de recreagao; 

V - promover e estimular a formagao e o treinamento de pessoal 

especial izado, necessario as atividades de radiodifusao, comunicagao e servigos 

conexos; 

VI - prestar servigos no campo de radiodifusao, comunicagao e servigos 

conexos, inclusive para transmissao de atos e materias do Governo Federal; 

VII - distribuir a publicidade legal dos orgaos e ent idades da administragao 

federal , a excegao daquela veiculada pelos orgaos oficiais da Uniao; e 

VIII - exercer outras atividades afins, que Ihe forem atr ibuidas pela Secretaria 

de Comunicagao Social da Presidencia da Republica ou pelo Conselho Curador da 

EBC. 

§ 1 Q Para fins do disposto no inciso VII do caput , entende-se como 

publicidade legal a publicagao de avisos, balangos, relatorios e outros a que os 

orgaos e entidades da administragao publica federal estejam obrigados por forga de 

lei ou regulamento. 

§ 2- E dispensada a licitagao para a: 

I - celebragao dos ajustes mencionados no inciso III, que poderao ser 

f i rmados por ate dez anos, renovaveis por iguais periodos; 

II - contratagao da EBC por orgaos e entidades da administragao publica, com 

vistas a realizagao de atividades relacionadas ao seu objeto, desde que o prego 

contratado seja compativel com o de mercado. 
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Art. 9 2 A EBC sera organizada sob a forma de sociedade anonima de capital 

fechado e tera seu capital representado por acoes ordinarias nominativas, das quais 

pelo menos cinquenta e um por cento serao de titularidade da Uniao. 

§ 1 2 A integralizagao do capital da EBC sera realizada com recursos oriundos 

de dotagoes consignadas no orgamento da Uniao, dest inadas ao suporte e operagao 

dos servigos de radiodifusao publica, mediante a incorporagao do patrimonio da 

RADIOBRAS - Empresa Brasileira de Comunicagao S.A., criada pela Lei n° 6 .301, 

de 15 de dezembro de 1975, e da incorporagao de bens moveis e imoveis 

decorrentes do disposto no art. 26. 

§ 2- Sera admitida no restante do capital da EBC a participagao de ent idades 

da administragao indireta federal, bem como de Estados, do Distrito Federal e de 

Municipios, ou de entidades de sua administragao indireta. 

§ 3 2 A participagao de que trata o § 2 - podera ser realizada mediante a 

transferencia, para o patrimonio da EBC, de bens representatives dos acervos de 

estagoes de radiodifusao de sua propriedade ou de outros bens necessarios e uteis 

ao seu funcionamento. 

Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda designara o representante da 

Uniao nos atos constitutivos da EBC, dentre os membros da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. 

Paragrafo unico. O Estatuto da EBC sera publicado por decreto do Poder 

Executivo e seus atos constitutivos serao arquivados no Registro do Comercio. 

Art. 1 1 . Os recursos da EBC serao consti tuidos da receita proveniente: 

I - de dotagoes orgamentarias; 

II - da exploragao dos servigos de radiodifusao publica; 

I I I - d e prestagao de servigos a entes publicos ou privados, da distribuigao de 

conteudo, modelos de programagao, licenciamento de marcas e produtos e outras 

atividades inerentes a comunicagao; 

IV - de doagoes, legados, subvengoes e outros recursos que Ihe forem 

destinados por pessoas f isicas ou juridicas de direito publico ou privado; 

V - de publicidade institucional de entidades de direito publico e de direito 

privado, a titulo de apoio cultural, admit indo-se o patrocinio de programas, eventos e 

projetos; 
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VI - de publicidade institucional de entidades de direito publico e de direito 

privado, voltada a programas, eventos e projetos de utii idade publica, de promogao 

da cidadania, de responsabil idade social ou ambiental ; 

V I I - d a distribuigao da publicidade legal dos orgaos e ent idades da 

administragao publica federal, segundo o disposto no § 1 - do art. 8 2 ; 

VIII - de recursos obtidos nos sistemas instituidos pelas Leis n o s 8.313, de 23 

de dezembro de 1991, 8.685, de 20 de iulho de 1993. e 11.437, de 28 de dezembro 

de 2006; 

IX - de recursos provenientes de acordos e convenios que realizar com 

ent idades nacionais e internacionais, publicas ou privadas; 

X - de rendimentos de aplicagoes f inanceiras que realizar; e 

XI - de rendas provenientes de outras fontes. 

§ 1 Q E vedada, nas hipoteses dos incisos V e VI , a veiculagao de anuncios de 

produtos e servigos. 

§ 2- Para os fins do inciso VI I , fica a EBC equiparada as agendas a que se 

refere a Lei n° 4.680, de 18 de iunho de 1965. 

Art. 12. A EBC sera administrada por um Conselho de Administragao e por 

uma Diretoria Executiva, e na sua composigao contara ainda com um Conselho 

Fiscal e um Conselho Curador. 

Art. 13. O Conselho de Administragao, cujos membros serao nomeados pelo 

Presidente da Republica, sera constituido: 

I - de um Presidente, indicado pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 

Comunicagao Social da Presidencia da Republica; 

II - do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva; 

I I I - d e um Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 

Orgamento e Gestao; 

IV - de um Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado das Comunicagoes; 

e 

V - de um Conselheiro, indicado conforme o Estatuto. 

§ 1 - 0 Conselho de Administragao reunir-se-a, ordinariamente, a cada mes e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por dois tergos 

dos seus membros. 

§ 2 - As decisoes do Conselho de Administragao serao tomadas por maioria 

simples, cabendo ao Presidente o voto de qual idade, em caso de empate. 
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§ 3 - 0 quorum de deliberagao e o de maioria absoluta de seus membros. 

Art. 14. O Conselho Fiscal sera constituido por tres membros, e respectivos 

suplentes, designados pelo Presidente da Republica. 

§ 1 - 0 Conselho Fiscal contara com um representante do Tesouro Nacional, 

garant indo-se, ainda, a participagao dos acionistas minoritarios, nos termos do 

Estatuto. 

§ 2- Os conselheiros exercerao suas atribuigoes pelo prazo de quatro anos, 

vedada a recondugao. 

§ 3 2 O Conselho Fiscal reunir-se-a, ordinariamente, a cada dois meses e 

sempre que convocado pelo Conselho de Administragao. 

§ 4 2 As decisoes do Conselho Fiscal serao tomadas por maioria simples, 

cabendo ao Presidente o voto de qual idade, em caso de empate. 

§ 5 2 As reunioes do Conselho Fiscal so terao carater deliberativo se contarem 

com a presenga do Presidente e de pelo menos um membro. 

Art. 15. O Conselho Curador, orgao de natureza consult iva e deliberativa da 

EBC, sera integrado por vinte membros, designados pelo Presidente da Republica. 

§ 1 2 Os titulares do Conselho Curador serao escolhidos dentre brasileiros 

natos ou naturalizados ha mais de dez anos, de reputagao ilibada e reconhecido 

espirito publico, da seguinte forma: 

I - quatro Ministros de Estado; 

II - um representante dos funcionarios, escolhido na forma do Estatuto; 

III - quinze representantes da sociedade civil, indicados na forma do Estatuto, 

segundo criterios de representagao regional, diversidade cultural e pluralidade de 

experiencias profissionais. 

§ 2- E vedada a indicagao ao Conselho Curador de: 

I - pessoa que tenha vinculo de parentesco ate terceiro grau com membro da 

Diretoria Executiva; 

II - agente publico detentor de cargo eletivo ou investido exclusivamente em 

cargo em comissao de livre provimento da Uniao, Estados, Distrito Federal ou 

Municipios, a excegao dos referidos nos incisos I e II do § 1 - ; 

§ 3 2 O mandato do Conselheiro referido no inciso II do § 1 2 sera de dois 

anos, vedada a sua recondugao. 

§ 4 - 0 mandato dos titulares do Conselho Curador referidos no inciso III do § 

1 2 sera de quatro anos, renovavel por uma unica vez. 
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§ 5 2 Os primeiros conselheiros referidos no inciso III do § 1 - serao escolhidos 

e designados pelo Presidente da Republica para mandatos de dois e quatro anos, 

na forma do Estatuto. 

§ 6- As determinacoes expedidas pelo Conselho Curador, no exercicio de 

suas atribuicoes, sao de observancia cogente pelos orgaos de administragao. 

§ 7 - 0 Conselho Curador devera se reunir, ordinariamente, a cada dois 

meses e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por 

dois tergos de seus membros. 

§ 8- Participarao das reunioes do Conselho Curador, sem direito a voto, o 

Diretor-Presidente e o Diretor-Geral da EBC. 

§ 9- Os membros do Conselho Curador referidos nos incisos II e III do § 1 Q 

perderao o mandato nas hipoteses de renuncia, processo judicial com decisao 

definit iva, ou na hipotese de ausencia injustificada a tres sessoes do Colegiado, 

durante o periodo de doze meses. 

§ 10. Os membros do Conselho Curador referidos no inciso III do § 1° 

tambem perderao o mandato por decisao do Presidente da Republ ica, mediante a 

provocagao de tres quintos dos seus membros. 

Art. 16. A participagao dos integrantes do Conselho Curador referidos no 

inciso III do § 1 2 do art. 15, as suas reunioes, sera remunerada mediante p ro labore, 

nos termos do Estatuto, e suas despesas de deslocamento e estadia, para o 

exercicio de suas atribuigoes, serao suportadas pela EBC. 

Paragrafo unico. A remuneragao referida no c a p u t nao podera ultrapassar 

mensalmente dez por cento da remuneragao mensal percebida pelo Diretor-

Presidente. 

Art. 17. Compete ao Conselho Curador: 

I - aprovar as diretrizes educativas, art ist icas, culturais e informativas 

integrantes da politica de comunicagao propostas pela Diretoria Executiva da EBC; 

II - zelar pelo cumprimento dos principios e objetivos previstos nesta Medida 

Provisoria; 

III - opinar sobre materias relacionadas ao cumpr imento dos principios e 

objetivos previstos nesta Medida Provisoria; 

IV - aprovar a linha editorial de produgao e programagao proposta pela 

Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicagao pratica; 
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V - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto a imputacao de 

voto de desconfianca aos membros da Diretoria Executiva, no que diz respeito ao 

cumprimento dos principios e objetivos desta Medida Provisoria; e 

VI - eleger o seu Presidente, dentre seus membros. 

Paragrafo unico. Cabera, ainda, ao Conselho Curador acompanhar o 

processo de consulta publica, a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, 

para a renovagao de sua composigao, relativamente aos membros referidos no 

inciso III do § 1 - do art. 15. 

Art. 18. A condigao de membro do Conselho Curador, bem como dos orgaos 

de administragao da EBC, a responsabil idade editorial e as atividades de selegao e 

diregao da programagao veiculada sao privativas de brasileiros natos ou 

naturalizados ha mais de dez anos, nos termos do § 2° do art. 222 da Constituigao. 

Art. 19. A Diretoria Executiva sera composta de um Diretor-Presidente e um 

Diretor-Geral, nomeados pelo Presidente da Republ ica, e ate seis diretores, eleitos e 

destituiveis pelo Conselho de Administragao. 

§ 1 2 Os membros da Diretoria Executiva sao responsaveis pelos atos 

praticados em desconformidade com a lei, com o Estatuto da EBC e com as 

diretrizes institucionais emanadas pelo Conselho de Administragao. 

§ 2- O mandato do Diretor-Presidente sera de quatro anos. 

§ 2>- Os membros da Diretoria Executiva serao desti tuidos nas hipoteses 

legais ou se receberem dois votos de desconfianga do Conselho Curador, no 

periodo de doze meses, emit idos com intersticio minimo de trinta dias entre ambos. 

§ A- As atribuigoes dos membros da Diretoria Executiva serao definidas pelo 

Estatuto. 

Art. 20. Observadas as ressalvas desta Medida Provisoria e da legislagao de 

comunicagao social, a EBC sera regida pela legislagao referente as sociedades por 

agoes. 

Art. 2 1 . O regime juridico do pessoal da EBC sera o da Consol idagao das 

Leis do Trabalho e respectiva legislagao complementar. 

Art. 22. A contratagao de pessoal permanente da EBC far-se-a por meio de 

concurso publico de provas ou de provas e t i tulos, observadas as normas 

especif icas editadas pelo Conselho de Administragao. 
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§ 1 Q A EBC sucedera a RADIOBRAS nos seus direitos e obrigagoes, e 

absorvera, mediante sucessao trabalhista, os empregados integrantes do seu 

quadro de pessoal. 

§ 2- Para fins de implantagao, fica a EBC equiparada as pessoas jur idicas 

referidas no art. 1° da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com vistas a 

contratagao de pessoal tecnico e administrativo por tempo determinado. 

§ 3 2 Considera-se como necessidade temporaria de excepcional interesse 

publico, para os efeitos da Lei n° 8.745, de 1993, a contratagao de pessoal tecnico e 

administrativo por tempo determinado, imprescindivel ao funcionamento inicial da 

EBC. 

§ 4 - As contratagoes a que se refere o § 2- observarao o disposto no capu t 

do art. 3°, no art. 6°, no inciso II do art. 7° e nos arts. 9° e 12 da Lei n° 8.745, de 

1993, e nao poderao exceder o prazo de trinta e seis meses, a contar da data da 

instalagao da EBC. 

§ 5 2 Durante os primeiros noventa dias a contar da constituigao da EBC, 

podera ser contratado, nos termos dos §§ 2 - e 3 2 , mediante analise de c u r r i c u l u m 

v i tae, e nos quantitativos aprovados pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 

Comunicagao Social, pessoal tecnico e administrativo para atendimento de 

necessidade temporaria de excepcional interesse publico, pelo prazo improrrogavel 

de trinta e seis meses. 

Art. 23. Fica a EBC autorizada a patrocinar ent idade fechada de previdencia 

privada, nos termos da legislagao vigente. 

Art. 24. As outorgas do servigo de radiodifusao exploradas pela RADIOBRAS 

serao transferidas diretamente a EBC, cabendo ao Ministerio das Comunicagoes, 

em conjunto com a EBC, as providencias cabiveis para formalizagao desta 

disposigao. 

Art. 25. A EBC tera regulamento simplif icado para contratagao de servigos e 

aquisigao de bens, editado por decreto, observados os principios constitucionais da 

publicidade, impessoal idade, moral idade, economicidade e eficiencia. 

Art. 26. O contrato de gestao f i rmado entre a Uniao e a Associagao de 

Comunicagao Educativa Roquette Pinto - ACERP, nos termos da Lei n° 9.637, de 15 

de maio de 1998, sera objeto de repactuagao, com vistas ao cumprimento do 

disposto nesta Medida Provisoria, no prazo de ate noventa dias a contar da sua 

publicagao. 
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§ 1 Q Ate a data do seu encerramento, o contrato de gestao f irmado entre a 

Uniao e a ACERP tera seu objeto reduzido para adequar-se as disposigoes desta 

Medida Provisoria, garantida a liquidagao das obrigagoes previamente assumidas 

pela ACERP. 

§ 2- O Poder Executivo podera, mediante decreto, transpor, remanejar, 

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotagoes orgamentarias aprovadas na 

Lei Orgamentaria de 2007 para o cumprimento do contrato de gestao referido no § 1 Q 

em decorrencia do disposto nesta Medida Provisoria, mantida a estrutura 

programatica, expressa por categoria de programagao, conforme definida no art. 5°, 

§ 1°, da Lei n° 11.439, de 29 de dezembro de 2006, inclusive os t i tulos, descritores, 

metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orgamentaria, 

grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modal idades de aplicagao e 

identif icadores de uso e de resultado primario, mantidos os valores das 

programagoes aprovadas na Lei Orcamentar ia de 2007 ou em seus creditos 

adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificagao funcional. 

§ 3 Q Reverterao a EBC os bens permit idos, cedidos ou transferidos para a 

A C E R P pela Uniao para os fins do cumprimento do contrato de gestao referido no 

caput . 

§ 4 - Em decorrencia do disposto neste artigo, serao incorporados ao 

patrimonio da Uniao e transferidos para a EBC o patr imonio, os legados e as 

doagoes dest inados a ACERP sujeitos ao disposto na al inea " i " do inciso I do art. 2° 

da Lei n° 9.637, de 1998. 

Art. 27. A EBC podera contratar, em carater excepcional e segundo criterios 

f ixados pelo Conselho de Administragao, especialistas para a execugao de trabalhos 

nas areas artistica, audiovisual e jornalist ica, por projetos ou prazos l imitados, sendo 

inexigivel a licitagao quando configurada a hipotese referida no capu t do art. 25 da 

Lei n° 8.666, de 21 de iunho de 1993. 

Art. 28. A RADIOBRAS sera incorporada a EBC apos sua regular 

constituigao, nos termos do art. 5 2 desta Medida Provisoria. 

Paragrafo unico. Os bens e equipamentos integrantes do acervo da 

RADIOBRAS serao transferidos e incorporados ao patrimonio da EBC. 

Art. 29. As prestadoras de servigos de TV a Cabo (CATV), de distribuigao de 

sinais de televisao e de audio por assinatura via satelite (DTH), de distribuigao de 

sinais mult iponto multicanal (MMDS), televisao por assinatura (TVA), bem como as 
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prestadoras de outros servigos afins, independentemente da tecnologia empregada, 

que vierem a ser discipl inados pela A g e n d a Nacional de Telecomunicagoes - Anatel , 

deverao tornar disponivel , gratui tamente, dois canais dest inados ao Poder Executivo 

Federal, a serem operados pela EBC, um deles para o estabelecimento da Rede 

Nacional de Comunicagao Publica e o outro para a t ransmissao de atos e materias 

de interesse do Governo Federal. 

Paragrafo unico. Cabera a Anatel regulamentar a forma do disposto no capu t 

as atuais e futuras outorgas, sem prejuizo de sua aplicagao imediata. 

Art. 30. Esta Medida Provisoria entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasil ia, 10 de outubro de 2007; 186- da Independencia e 119- da 

Republ ica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
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