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Eleições 2018 

Carta-compromisso em defesa da Democracia e por uma Comuni-

cação Democrática no Brasil 

 
Aos candidatos e às candidatas à Presidência da República, Congresso Nacional, governos e legisla-

tivos estaduais.  
 

"A ideia de uma mídia livre, independente, plural e diversificada passa a se fixar como o ideal a ser alcan-

çado para que o direito à liberdade de buscar, difundir e receber informações possa ser realizado em sua 

plenitude. (…) A regulação da mídia caminha, portanto, pari passo com a garantia e promoção da liberdade 

de expressão. Na verdade, regular a mídia deve sempre ter o como objetivo último proteger e aprofundar 

aquele direito fundamental”.  

(Trecho de relatório da UNESCO sobre ambiente regulatório da comunicação no Brasil)1  

 

Há 30 anos, o Brasil comemorava a aprovação de um documento que simbolizava o encerramento 

de um ciclo autoritário da história, que acenava com um futuro de esperança, baseado no reconhe-

cimento de direitos fundamentais para o povo e de valorização da nação como espaço de soberania, 

desenvolvimento e integração. A Constituição de 1988 trazia em suas diretrizes imensas oportuni-

dades e desafios para que as instituições e a sociedade iniciassem a construção de um Estado De-

mocrático de Direito. 

 

A partir daquele ano, colocou-se em movimento uma engrenagem complexa para dotar o país de 

força econômica, política e social para concretizar a vontade do povo que se expressava naquele 

conjunto de normas que estavam escritas na Constituição. 

 

Av                                                                                             

                                                                   de renda,           do emprego, 

acesso aos direi                                 e moradi                             e social, 

e pela garantia das liber                                                               para todos 

e todas, com liberdade de ex        para abrigar a pluralidade de ideias e a diversidade cultural e 

informati                          o. 

 

Nesse processo, uma das reformas democráticas estruturais do Estado brasileiro que ficaram sem 

resposta foi a da comunicação. O país seguiu convivendo com um cenário de concentração privada 

                                                 
1 Trecho retirdado do livro: “O ambiente regulatório para a radiodifusão: Uma pesquisa de melhores práticas para os 

atores-chave brasileiros”, de Toby Mendel e Eve Salomon. Série Debates Comunicação e Informação, n. 7, Fevereiro 

de 2011, UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.  
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dos meios de comunicação (tanto na radiodifusão, quanto nos veículos impressos e, também, nas 

telecomunicações), e sem legislações especificas para efetivar as previsões constitucionais, entre as 

quais: a proibição do monopólio e oligopólio; a obrigação de veiculação na radiodifusão de conteú-

do regional; a complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. 

 

  o                                                                        dos canais de radio-

      o. Ao contrário, permanecem flagrantes irregularidades como deputados, senadores, governa-

dores e familiares diretos            rios de canais de rádio                                         

                  nico                                                nas regras para a conces-

    dos canais. Vale ressaltar, tam                                                               e 

TV, ou ocupando espaço na programação a partir do arrendamento de horários, prática irregular 

para uma concessão pública. 

 

Os poucos avanços obtidos no terreno da comunicação foram conquistados pela luta do movimento 

pela democratização da comunicação. Vale citar a criação, em 2008, da Empresa Brasil de Comuni-

cação (EBC), a primeira experiência de construção de uma empresa pública de comunicação no 

país. Outra foi a aprovação da Lei de       o de Acesso Condicionado, Lei 12.485/2011, com dis-

positivos de           prod     nacional, regional e independente nas tevês por assinatura. E, em 

2013, a aprovação do Marco Civil da Internet e mais recentemente a aprovação da Lei de Dados 

Pessoais. 

 

Afora essas conquistas pontuais, o Brasil segue sem um arcabouço mínimo de regras republicanas 

para balizar a ação do Estado, como no caso da                                                      

                                  pluralidade e diversidade. 

 

Mas, se há uma dívida histórica com a agenda de uma comunicação mais democrática — sempre 

interditada pelos donos dos meios de comunicação que convenientemente impediam o debate públi-

co sobre o tema, acusando qualquer iniciativa ou discussão em torno da regulação como censura — 

a partir de 2016 o pouco que se conquistou passou a ser sistematicamente desmontado com o afas-

tamento da presidenta Dilma Rousseff do exercício da Presidência da República. O impeachment 

sem crime de responsabilidade foi, na verdade, um golpe midiático-jurídico-parlamentar que signi-

ficou uma profunda ruptura democrática para o país, atentou contra o Estado Democrático de Direi-

to e abriu o caminho para uma escalada autoritária no Brasil. 

 

E os governos autoritários não são aliados da liberdade de expressão e do direito à comunicação. Ao 

contrário. Para se imporem e implementarem sua agenda regressiva eles precisam impedir a crítica, 

o contraditório e a livre expressão. Eles precisam silenciar seus opositores. As práticas de cercea-

mento à liberdade de expressão encontraram um ambiente propício para se multiplicar após a che-

gada de Michel Temer ao poder, com histórias de censura que se capilarizaram em todas as regiões, 

em cidades grandes e pequenas, praticadas pelos mais diferentes atores.  

mailto:secretaria@fndc.com.br
mailto:secretaria@fndc.com.br
mailto:administrativo@fndc.org.br
http://www.fndc.com.br/


 

 

 

 

 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

FNDC 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Secretaria Executiva 

Setor Comercial Sul, Quadra 6 – Ed. Presidente, sala 206, nº141 – CEP: 70.327-900 – Brasília (DF) secreta-

ria@fndc.org.br / administrativo@fndc.org.br – www.fndc.org.br 

+5561 3224-8038 / 3223-3652 

 

 

Passamos por uma intervenção na Empresa Brasil de Comunicação, com destituição do presidente e 

cassação do Conselho Curador, por mudanças em leis e portarias para beneficiar radiodifusores 

irregulares, políticas públicas de ampliação da diversidade foram interrompidas e uma perseguição 

política e ideológica a manifestações políticas, culturais e artísticas passou a dar o tom das ações do 

governo e das empresas. 

 

Ao lado disso, as possibilidades que a internet trouxe, ao permitir o surgimento de uma ampla gama 

de sites e blogs que deram voz a setores historicamente silenciados pela mídia hegemônica, também 

vão se reduzindo. Isso porque novos monopólios digitais (Facebook, Google, Amazon, Apple, Mi-

crosoft) vão se transformando nos novos intermediários da comunicação e, por mecanismos opacos 

passam e decidir que informação e conteúdo circula e tem visibilidade na internet.  

 

Neste ano, em que as eleições presidenciais serão um momento chave da luta pelo resgate da demo-

cracia, é preciso que os candidatos e candidatas à Presidência da República, ao Senado e ao Con-

gresso Nacional, que defendem o Estado Democrático de Direito, se comprometam com propostas 

efetivas de políticas públicas para democratizar a comunicação, para universalizar o acesso à inter-

net e impedir a total privatização e desnacionalização das Telecomunicações. Precisam se compro-

meter com a defesa de uma Internet livre, resistindo às ofensivas contra ela e buscando avançar em 

agendas como a da proteção de dados pessoais, promoção da diversidade online e combate à con-

centração das grandes plataformas.  

 

Por tudo o que foi exposto, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, associação 

civil sem fins lucrativos fundada em 1991              mais de 500 entidades brasileiras na cons-

trução da luta em defesa do direito à comunicação e da liberdade de expres     oferece aos candida-

tos e candidatas propostas que baseiam-se num amplo e plural debate público realizados nos Fóruns 

de TVs, rádios e comunicação públicas realizados nos últimos anos, na 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação, nos 20 pontos para uma Comunicação Democrática, no Projeto de Lei de Iniciativa 

Popular da Mídia Democrática, nas discussões que envolveram milhares de ativistas no Net Mundi-

al, no processo de elaboração do Marco Civil da Internet, no debate sobre o Projeto de Lei de Prote-

ção de Dados Pessoais, nos Encontros Nacionais pelo Direito à Comunicação organizados pelo Fó-

rum Nacional pela Democratização da Comunicação e tantos outros espaços de elaboração e debate 

que têm o mesmo objetivo: construir uma comunicação mais democrática no Brasil, porque sem 

isso é impossível estruturar uma sociedade de fato democrática. 

 

Debate sobre uma nova lei geral de comunicações para o Brasil 

 

1 — O primeiro e mais importante compromisso é o de construir um amplo debate público sobre a 

atualização do marco legal das comunicações no Brasil, que acabe com o emaranhado de regras 
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anacrônicas e sem aplicação, que estabeleça normas baseadas num cenário de convergência de pla-

taformas e tenha como pressuposto básico a diversidade e a pluralidade de vozes. 

2 — Recriar o Ministério das Comunicações. 

3 — Convocar e mobilizar a 2ª Conferência Nacional de Comunicação 

 

Radiodifusão: 

 

1 — Respeitar o dispositivo constitucional que determina a complementariedade entre o sistema 

público, privado e estatal, reservando 33% da capacidade de espectro destinados à televisão 

terrestre e rádio a cada sistema, sendo que, no caso do sistema público, pelo menos 50% deles para 

os serviços prestados por entes de caráter associativo-comunitário. 

2 — O processo de outorga deve ser pautado pelos princípios de transparência e publicidade, e ser 

precedido de audiências públicas, que podem ser realizadas na localidade objeto da outorga. 

3 — O processo de renovação das outorgas, que ocorrerão em 2022, deve observar o cumprimento 

à preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; a promoção da cultura 

nacional e regional, estímulo à produção independente e respeito aos demais princípios constitucio-

nais concernentes ao tema. Também devem ser objeto de audiências e consultas públicas. 

4 — Recuperar o caráter público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC): 

a) Restituindo a independência de gestão e editorial a partir do reestabelecimento do Conselho 

Curador, nos termos do que preconizava a Lei 11.652/2007; 

b) Definindo critérios participativos e transparentes para a definição do Diretor Presidente da EBC 

c) Desvinculando a Empresa Brasil de Comunicação da Secretária de Comunicação Social da Pre-

sidência da República; 

d)                                                                     de forma transparente 

e parti                                                                          definidos pelo con-

junto de emissoras, de acordo com as necessidades de cada se                          

        e de forma que es                                                                     ou 

TV. 

5 — Retomar o processo de editais para a solicitação dos Canais da Cidadania, com a elaboração de 

um Plano Nacional de Outorgas (PNO) para esses canais. 

6 — Anistia para os radiodifusores comunitários. 

7 — Acelerar o processo de concessão de outorgas para a radiodifusão comunitária, estabelecendo 

um novo PNO em debate com as entidades do setor. 

8 — Garantir mecanismos de sustentabilidade financeira para as rádios comunitárias 

 

Telecomunicação e Internet 

 

1— Desenvolver políticas de universalização do acesso á internet no Brasil. 

2 — Impedir a privatização da infraestrutura das telecomunicações (PLC 79/16), e do novo satélite 

geoestacionário. 
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3 — Definir que a prestação do serviço de internet Banda Larga passe ser, nos termos da LGT, um 

serviço essencial, de interesse coletivo e, portanto, não podendo ser ofertado apenas em regime pri-

vado, e que precisa ser objetivo de regras como universalidade, continuidade e modicidade tarifária. 

4 — Recuperar o papel da Telebras como empresa pública, de caráter estratégico, para atuar não 

apenas no atacado, mas também no varejo, onde não houver interesse econômico das empresas pri-

vadas. 

5 — Fomentar a atuação dos pequenos provedores de acesso à internet, que são responsáveis pela 

conectividade de muitos municípios e regiões de menor densidade populacional e menor poder a-

quisitivo. 

6 — Garantir o caráter multissetorial do Comitê Gestor da Internet e a importância das políticas de 

participação popular no CGI; 

7 — Defender a neutralidade de rede nos termos do Artigo 9º do Marco Civil da Internet. 

8 — Defender a manutenção do Artigo 19 do Marco Civil da Internet como mecanismo legal para 

garantir a inimputabilidade da rede e garantia da liberdade de expressão. 

9 — Garantir a aplicação da Lei de Proteção de Dados Pessoais, com a criação de uma Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais independente e autônoma para acompanhar e fiscalizar o 

respeito à lei. 

 

Fortalecer a comunicação alternativa, comunitária, popular e as mídias livres 

 

4 — Criar políticas públicas de fomento ao midialivrismo e à mídia alternativa, com editais de in-

centivo, programas de diversidade e criação de fundos públicos para subsidiar a atividade de comu-

nicação. 

5 — Criar uma política de descentralização das verbas publicitárias governamentais. Incluir nos 

critérios para a destinação destes recursos fatores como incentivo à diversidade e pluralidade, res-

peito aos direitos humanos. 

 

                        –                                             no Brasil 

 

                                    tica 

                                                  deve contar com: um Conselho Nacional de 

Comuni                      rep                                 e dos diferentes setores da so-

                                                            e apontados por seus pares), com pa-

                                                                                do setor;          

                                                                      e infraestrutura, subordina-

                                                                                             

                                  e o Minis      das Comu                                      
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                        e forma de escolha de seus membros. Esses Conselhos nos estados e mu-

                                      delib                                          local. Deve 

tam                                                                                 precedida 

de etapas es                                                                                   o. 

Este sistema deve pro                                                            –           

                                                                                                 

                                o Federal). 

 

2. Par          social 

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                                    

                                              Devem ser estabelecidos outros canais efetivos e a-

          (em termos de tempo, custo e con                                        de            

                                         com o arti                       Federal, a sociedade de-

                                                    que con                                           

                                 ou de ouvidorias, procuradorias ou promotorias especiais criadas 

para este fim. 

 

                                          

                                        ao transporte do sinal, qualquer que seja o meio, plataforma 

ou tecnologia, deve ser independ                                               audiovisual ele-

         com li                                                                                   

                                                                dos, fomenta a diversi           

                                                                                    social deve-

                                            independentemente da plataforma, considerando as 

especificidades de cada uma dessas plataformas na apli                         

 

4. Garantia de redes abertas e neutras 

                                                                                                    

de obri                                          e financeira de cada age               Os opera-

                                                                                                 

                                                                                                   

                   sem nenh                                                                       

                              garantindo a neutralidade de rede. O uso da infraestrutura deve ser 

                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                                   

                       disso, deve se                                              e roteamento 
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entre seu equipamento e qualquer outro, de forma a facilitar as redes cooperativas e permitir a redis-

                          

 

                                essenciais 

         os de c                                                                                  

                                                                                                 

                                                              os s                                 

                                                                                               su-

                                                                 os independentemente de locali-

            fica ou c                                                      tanto de infraestrutu-

                                            sem inter                                              

                  pagos), neutralidade de rede, pluralidade e diversi                              

                                                                  pres                            

                                                                                                  

de forma a estim                                    o melhor formato, por exemplo, para garantir 

banda larga barata, de qualidade e para todos. 

 

                                                        tecnologia nacional 

            e tecnologias das redes e termin                                                    

                                                                                                   o. 

                                                    blica, permitem novos desenvolvimentos sem 

favorecimento ou discri                                        o cobram royalties para imple-

                                                                                               

                                   que condicionem o                                    o de pa-

                                                                                                    

                                                     e compra de componentes, produtos e apli-

cativos sustentados nesse tipo de tecnologia. 

 

                                                                                  blico 

de comu        

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                 blico ou associa-

tivo, geridas de maneira participativa, a partir da possibilidade d                      a suas estru-

                                                                                                  

                                                                                                 

sejam restritos, sejam estas entidades de finalidade lucrati           O sistema estatal deve compre-

                                                                                                

                                      Para cada um dos sistemas, devem ser                          
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           o asseguradas cotas nas infraestruturas de redes dedicadas ao transporte de sinal dos 

                        s                              de forma a atingir a complementaridade pre-

                      Federal. 

 

                                                                                               

                                                                   de fomento – em especial pelo 

incremento da Con                                                                              

                                            tica –                                     em articu-

      c                                       e com suas entidades associativas, com a consti-

                                                                                o de toda a co-

                                                                             blico da Empresa Bra-

                                                                             rio nacional, demo-

                                                   popular nos seus processos deci                  

das fontes fi                                                                    ao governo. A pro-

                                                              e estatais deve ser promovida por 

meio de parcerias com entidades e grupos da sociedade civil. 

 

8. For                                          

                                                                                         de for-

ma a reco                                                                               e TVs de 

finalidade socio                              comunidade, sem fins lucrativos, abrangendo comuni-

dades territoriais, etnolin           tradicionais, culturais ou de interesse. Por ter um papel funda-

                                                                por sinais abertos para toda a po-

                                                                                            pon-

                            rias de sua cobertura, po                            por localidade, ga-

rantido o respe                                        de fre         que levem em conta as neces-

                                                                                          de sus-

                                                     do independente e au                    

                                                                            A lei deve prever me-

                                                                                              

                     fundamental o f                                                           

                                                                                              

                                   o. 

 

                             e pluralidade nas outorgas 

                                            os audiovisuais, em qualquer plataforma, devem ga-

                                                    a pluralidade e diversidade informativa e cultu-

                                          nas licita                complementaridade entre os siste-

                                                                    devem ser adequados aos dife-

rentes sistemas e estar claramente definidos em lei, com qualquer recusa sendo expressamente justi-
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ficada.     deve haver brechas para transformar as outorgas em moedas de troca de favores po-

                                                                                                   

                                                     garantida a                               

                                                                devem ser realizados de forma au-

                                                      do cumprimento das obri                

          o – especialm                          daquelas previstas no artigo 221 da Consti-

               –                                                                     -               

                            diretas ou indiretas dos canais, bem como impedir o arrendamento total 

ou parci                                                         

 

                                           

                                                                                              

              precis                                                                               

                                         horizontal (entre empresas que oferecem o mesmo ser-

                                                         de forma a regulamenta                  

                              be mono                     diretos e indiretos. Devem ser contem-

                                                                                                  

                            m de l                                                                

                                 especialmente culturais e esporti                 diretas ou indire-

tas entre programadores de canais e operadores de rede devem ser impedidas. O setor deve ser mo-

                                                                           anticompetitivas. 

 

                                         

                                                                                           de man-

dato pos                                                                                        

                                                                                           o terceiro 

grau, inclusive. Medidas complementares devem ser adotadas para evitar o controle indireto das 

emissoras. 

 

                                                                                   progra-

      independente 

                                                    Federal, com a garantia de co                o 

                                                                 e naturalmente. Esses mecanis-

mos se justifi                                                                       ao mercado 

                                                                                                    

                                                                                               

                                                                             regional dos recur-
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            que, ao mesmo tempo, combat                                                      

          

 

                                  -                                                              

          

                      mecanismos para assegurar que os meios de comunica     a) garantam es-

                                                                                              sexu-

                                                                                                 

                        na sociedade, promovendo a visibilidade de grupos historicamente ex-

                             para mani                                                        

                    m disso, o novo marco regula                                       o midi-

 tica a quaisquer segmentos sociais que queiram dar visibilida                              

                                                                         

 

                                                                      s de direitos humanos 

                               Americana de Direitos Humanos, a lei deve proibir toda propa-

                                                                                                    

                               hosti                                                            

                                                                                                    

                            das demais pessoas. Assim, o novo marco deve garantir mecanis       

                          que represen              de direitos humanos ou preconceito contra 

quaisquer grupos, em especial os oprimidos e mar            –                                 

                          ncia –                    n                                             

                                                                                               

                                                                                                   

                                             e sufoque a diversidade. 

 

                                                        e aos adolescentes 

                                                                e aos adolescentes no que se refe-

     m      que se justificam pela vulnerabilidade deste segmento. Estes mecanismos devem contar 

com os se                                                     Indicativa existente para a TV aber-

                                               especialmente a                                    

                                                                                                 

                                                                                          de 

qualidade voltada p                                -                   nacional e local;              

                                                                                    ticas; d) proi-

                                                12 anos. Todas essas medidas devem ter como refe-

                                                                                               

              internacionais relativas ao tema. 
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                                        que objetivem a diversidade de pontos de vista e o 

tratamen                                  stico 

                                                                         blica deve estar sujeito a 

prin                                                            e a diversidade                       

                                                                                       Esses prin-

         o funda                                                   mas precisam ser detalhada-

                                                                                 nem restringir o 

essencial papel dos meios de comu                        do poder. 

 

                   da publicidade 

                                                                  publicidade e proibidos os pro-

                                                                                       Federal, a 

publicidade de ta                                                             medicamentos e tera-

            estar sujeita a normas especia                                               rios de pro-

                    -                                                   -           com a defi-

                                                                                      s      Pro-

                               devem ser regulamen                                              e 

garantia dos direitos dos consumidores. 

 

                                                                   para a publicidade oficial 

Dev                                                                                              

                                                                                                   

                                                                                               

                                                                                                

                                                                                    A distri-

bu     das verbas governamentais deve ser transpa                                            

                                                                                                     

                                       o –          privado e estatal. 

 

                                            

                                                                                                 

                                                                            b) incentivo a es-

        blicos e insti                                                                        

                            distri                    audiovisuais brasileiras para as escolas e e-

                                                                                              

                                         como ouvi                                        

 

20. Acessibilidade comunicacional 

                                                             existentes com o objetivo de garan-

tir a aces                                                                                     o, 
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legenda oculta (clo                                                         Esses recursos de-

                          no guia                                                             

                                                                                                 

                                                                                       s e igual-

                                                                                             -   

                                                    redes soci                                         

                                                                       oficiais. 

 

                                                  O SOCIAL ELE-

   NICA 

    TULO 1 –                                     OS 

 

         -                                                                 , de forma a 

                                                                   Federal. 

 

Artigo 2 – Para efeito desta lei, considera-se: 

                                                                                     o que possibi-

litam a entr                                                                                    

                 

a) fluxo de sinais predominantemente no sentido da emissora, prestadora ou operadora para o usu-

      

                               gerado pelo us       e 

                                                                              seja como grade de 

progra                                                          o. 

                                                                     s                 efetuadas por 

transmis                                                                            de sons e ima-

                                                       geral. 

                                    atividades de comunic                                     

                                                                                                  o 

regular de progra                        geral. 

                                                   televisi                                        a 

radiodifu                                                                                         

do sinal para os aparelhos receptores terminais; 

                                                distribui               dos sinais contendo pro-

                                                                                            

        detentora de outorga para essas atividades; 

                                                de direito privado                                 

                                                                             ria de sinal a ser 

transmitido, difun                  pelo operador de rede; 
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                           -                                              de finalidade sociocultu-

                         comunidade, sem fins lucrativos, abrangendo comunidades territoriais, etno-

              tradicionais, culturais ou de interesse. 

                                      de direito privado            cujas outorgas para realizar ati-

                                                                                                 

de ocupar pelo me                                                           stica e jornalista 

regional. 

                                                                     nacional que transmitam pre-

dominan                    organizada e gerada por uma dessas emissoras a ser identificada co-

                                         e limites deter                                        o. 

                                                         –                                   

                                                                com mais de 10 emissoras ou re-

cebem mais de 20% da                                 nacional ou local. 

                                                                                                          

totalmen                                                localizadas as sedes das emissora       

                                                                                              o. 

                                                                                                 o 

televisiva que utiliza protocolo de internet                                         o ou distri-

                    o. 

     -                                                                                      s esta-

belecidas na lei 12.485/2011. 

 

         –                                          nica: 

I –                                                                                                  

                                              de qualquer natureza, qualquer pessoa natural que 

disponha de aparelho recepto                          o televisiva terrestre; 

II –                                         definido pela Lei 12.485/2011; 

III –               ao qual tem acesso aberto ou condicionado, qualquer pessoa natural que dispo-

nha de aparelho receptor conec                                                    

IV –                                                                                        de 

qualquer natureza, qualquer pessoa natural que disponha de aparelho receptor de sinais de radiodi-

    o de sons trans                                                    

     -                                                                             os de telecomu-

                                                                

§ 2o - Os s                                                          e exclusivamente de acesso aber-

to. 

 

                                        NICA 

 

Artigo 4 –                                      -  -                             e 
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objetivos: 

a) garan                          das normas constitucionais, em especial os artigos 5o, 21, 22 e os 

artigos 220 a 224; 

                                                                                                  

                          

c) promo                                                                          

            e fomento da cultura nacional em sua diversidade e pluralidade; 

                                           -                              sexual, classe social, e-

       religio                                                 e o 

                                                                         a quaisquer desses atri-

butos, em especial o racismo, o machismo e a homofobia; 

f) garantia da compleme                                                                  

                                                      entre os agentes privados do setor; 

                                 rios; 

                       no setor; 

                                                 e adolescentes de forma integral e especial, assegu-

     -                                                                                    

                                        precoce, conforme estabel                                  

Federal; 

                                                                       

                                                                                                    

                   os de co                             

                                                                blicas; 

                                                                                            blico; 

o) garantia da acessibilidade plena aos                                             s pessoas com 

defici       

                                                                        o. 

§ 1° -        -                                                    do Estatuto da Igualdade Raci-

al e de                                     ria. 

§ 2° -        -                                                          do Pacto Internacional 

sobre Di                                                                                   de 

Diversidade Cul                                                                               

                          rio. 

 

         –                                                                e dividem nos seguintes 

sistemas1: 

                                                                             -              geridas 

de ma                                                                      a suas estruturas dirigen-

                                                  desde que su                                  

            de atos dos pode                                         
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II. Sistema privado: abrange as emissoras de propriedade de entidades privadas em que a natureza 

institucio                          sejam restritos,                                                  

     

                                                                                                    

                                                                                     blicas vincula-

                                                                                                 

                                  

     -                                                                                              

    o reser                                                                                    

                            -        rio. 

     -                                                                                          

                mantidas ou                             cheguem a pelo menos 80% dos muni-

       brasileiros. 

     -                                                                                     deve-

                                             curador composto em sua maio                       

                                                                                          deve par-

                                             gicas da emissora e acompanhar seu desempenho, ze-

lando, entre outras coisas, pela                                          e autonomia nas deci-

     editoriais. 

 

         –                                                      com o objetivo de apoiar a sus-

tentabili                                       a ser composto por: 

I. 25%                                                                                           

                                federal e estadual; 

                                                                      mico (CIDE), de 3% sobre 

a receita obtida com publicidade veiculada nas emissoras privadas; 

IV. pagamento pelas outorgas por parte das emissoras privadas; 

                                    dicas; 

VI. outras receitas. 

   nico –                                           emissoras                                

de nature              -        ria. 

 

       –                                  RIOS DE OUTORGAS 

 

         –                                                                                   por 

meio de um operador de rede. 

§    -                                                      das emissoras nos canais a ele outor-

                                                                                 a casa dos usu-

                     cnicas adequadas, bem                                                        

                                                                                           rias. 
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     -                                                                 -                        

das e                                                          

§ 3o –                                                                                          

                                                pios: 

I –                    de 10                                          

II –                                                               financeiro dos contratos; 

III –                                                                          rea e deses-

         concentr                   em uma mesma empresa ou conglomerado empresarial de 

direito privado; 

   –                             de qualquer natureza entre emissoras e operadores de rede; 

V –                                           e consequentes con         a empresas concessio-

                                                                       detenham poder significativo 

em seus mercados correspondentes. 

 

         –                                                                                       

                                                                                                    

                                                  de complementaridade entre os sistemas emis-

                                                                            o. 

 

Artigo 9 –                                                                                      a 

emisso                                                               entre os sistemas e obedecen-

do a                   pios: 

                  para a pluralidade e diversidade na oferta, considerando o conjunto do sistema; 

                                                                      privado e estatal;  

                                cul                          de empregos diretos; 

                                                                                                     

produzida por produtoras brasileiras independentes. 

     -                                        de                                                 

                      

     -                                                      definidos em seus cadernos de encar-

gos. 

     -                 prever um plano de outorgas para cada localidade, garantida a complemen-

                                                 de emissoras locais e emissoras associadas em 

redes. 

     -                                                                                            

                          blicas, que podem ser realizadas na localidade objeto da outorga. 

 

          –                         das outorgas deve observar ainda: 

                                                                     culturais e 

informativas; 
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              da cultur                                           independente e respeito aos de-

mais prin       constitucionais concernentes ao tema; 

                             e objetivos estabelecidos no artigo 4o desta lei; 

                               contratuais                                                    

                                                                                          e da 

Consti       Federal; 

                                                       da prestadora de serv     

                                                                                 e amplamente di-

vulgadas. 

 

Artigo 11 –                                                              vedada: 

          o onerosa ou o arrendamento das prestad                                

                                                                     

                                                                                      diretas para a 

prestado                              audiovisual2. 

 

          –                                                                                     

            financeira sobre elas. 

   nico –                                                                                 ser de-

volvi                                                financeira. 

 

          –                             das outorgas: 

§ 1o - Pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das emissoras de radiodifu-

    sonora e de sons e imagens        pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou na-

                                                                         das atividades e estabele-

                              o. 

§ 2o - A responsabilidade editorial e as atividad                                                 

    priva                                               mais de dez anos, em qualquer meio de co-

          social. 

     -                                                                    da                      

                                                                 por pessoa que gozar de imunida-

de parlamentar ou de foro privilegiado ou de seus parentes em primeiro grau. 

     -                                          ou                                                    

                    

 

       –                                                         

OU OLI         

 

         –                                   controlar diretamente mais do que cinco emisso-

r                 nacional4. 
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          –                                                                               

                                                                                               

        na mesma localidade5. 

 

A         –                                                                               social 

ele                                                                                                  

                                                                              de controle com em-

presas nestas con        

§ 1o –                                                                                     

                                                                                                

                                                                                     ou tiragem. 

§ 2o –                                                                                        de 

acesso condicionado. 

 

Artigo 17 –                                                                  dia anual de partici-

                                                                                                 

              con                    e mercados relevantes definidos em regulamento. 

 

          –                                                                                anti-

competi                                                                          social ele-

         podendo, para isso, promover                                                          

             entre emissoras; 

            das emissoras ou programadoras com as produtoras; 

             dos operadores de rede com as emissoras ou programadoras; 

            dos fabric                                                 e emissoras ou programa-

doras; 

                                                                  e anunciantes; 

                                                                                       blico; 

                                                                                               

                               

 

CAP. 5 –                                                

DIVERSIDADE6 

 

          –                       da d                                               terrestre de-

      res                                

                                                                                               

                                                                                                  

                  nobre. 
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                                                                                        o 

regional. 

 

          –                                                             rio n         nimo de 10% 

de pro                                                                                         

                                  rea de mercado da emissora. 

          –                                              ou redes con                           

                                                  seguinte regras7: 

I) Assegurar, como direito de antena, 1 hora por semestre para cada um de 15 grupos sociais rele-

vantes, de                   regulador por meio de edital com           transparentes e que estimu-

                                    

                                                                     que represente os mais 

diversos setores da sociedade. 

 

          –                           terrestre d                                        na defi-

                                o: 

I –                                                            brasileiro; 

II –                                                                             nos termos da 

regulamen    o. 

   nico –                                                                                de pro-

                                                                  religiosa, respeitando os prin-

       de pluralidade, d                                                                           o 

                                             desta lei e outras leis relacionadas. 

 

          -                                      em cada localidade devem ser reservadas a emis-

                                             brasileiro. 

 

          –                                                                    respeitar os prin-

       e objetivos definidos no artigo 4. 

     -   vedada qualquer tipo de censura                                                              

                                                                      o. 

     -                     o de8: 

I. propaganda a favor da guerra; 

                     nacional, racial ou religi                                                 hosti-

                                                       ilegal similar contra qualquer pessoa ou gru-

                                                                                       sexual, reli-

      linguagem ou origem nacional. 

     -                                                                                          
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que afete                                                                                       

      do que: 

                                          -                                                      

                                     o ou                                           ncia relativa a 

esses atributos, ressalva                                                                   ou as o-

bras de dramaturgia; 

II. viole a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, ressalvados os casos de pre-

                        blico; 

                                 que, de alguma forma, redundem em constrangimento ou humi-

        

                                                   feitas por terceiros em programas jorn          e as 

obras de dramaturgia; 

                                          ncia; 

                                                                                   eleitoral e reser-

                      ticos; 

 

Artigo 25 – O direito de respo                                                                     

                                                                                                    

                                                                           ou er                  

                                                                                 ou ofensa. O pe-

                                                                                                

                                                                     -lo administrativamente. 

 

          –                                                  -                          aos direi-

                 e adolescentes, para fins de que se garantem: 

               do sis                                                                       observando 

os dife                      do Brasil; 

                                                                                                    

infantil e infanto-                   nacional e local; 

                                                                                   

                                                                                               

     ticas; 

                                                                               12 anos.  

 

          –            comercial deve estar claramente identificado como tal no 

                                                                          o. 

§ 1o – Ent    -                                            veiculado em troca de vantagens co-

                                                                                         de produ-

tos, programas de televendas, testemunhais ou qualquer similar. 
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§ 2o –                                                                                        

                                     nica10. 

§ 3o –                                                                      acima de 0,5° Gay 

Lussac ou d                                                                                     

                                                                                                    

                    divul                               

 

Art       -                                  nica devem garantir a acessibilidade de pessoas com 

defici                                                              garantindo recursos de audio-

        o, legen                                                                    o. 

 

CAP. 6 –         OS REGULADORES E ORGANISMOS AFINS 

 

          –                                                                                   

                                                                                                  

                                e objetivos definidos no artigo 4o e acompanhar e avaliar a exe-

                                            do setor. 

     -                                                                                 

                                          blicas do setor; 

                                                                                       III. Nomear o 

Defen                                                   o                                           

                                                                                

                                                                              em conformidade 

com os objetivos definidos nesta lei; 

                                                                    

                                                                                           e 

imparcia                       das verbas; 

VII. Acompanhar e avaliar a execu                                                               

                                                                                

§ 2o –                                                                                      a 

segu                   

                                                                                 um do Minis-

                                                                             um da Secretaria de 

Direitos Humanos, um da Anatel e um da Ancine; 

                                                                            dos Deputados e um 

do Con                     Social; 

                                                                      

IV. 4 representantes dos prestadores dos s                                          

V. 4 representantes das entidades profissionais ou sindicais dos trabalhadores; 
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                  no setor; 

                                                                                     

                                                                                            popu-

      LGBT e juventude; 

                                        , que passa a compor o Conselho depois de ser nomeado 

por este. 

        -                                                                                       

         pares, a partir de processo definido em regulamento. 

 

          –                                                                                  social 

ele                         os: 

     -                                                                                           

                   

§ 2o - A Anatel, a quem compete: 

                                                     aos operadores de rede, conforme plano nacio-

                        terrestres; 

                                                                                             cnicas rela-

                                                                                                  

                                           

                                                                     es pertinentes; 

§ 3o - A Ancine, a quem compete: 

 -                                                                       dio ou outros prestadores 

de ser                                                                  o linear. 

  -                                                                                          os de co-

                                                                                              fiscali-

                

   -                                                   o             es pertinentes; 

§ 4o –                                                                 os atos de outorga e reno-

                                                                 o sonora e de sons e imagens. 

§ 5o - Compete a todos os                                                 blicas proteger, promo-

ver e garan                                                                             

 

          –                                         como objetivo receber e canalizar as consultas, 

recla                                                 o13. 

   nico –                                                  

                                         de terceiros, administrativa, judicial e extrajudicialmente. 

II.                                                                                     ou ques-

tionar a legalidade ou razoabilidade das existentes; 
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recebidas; 

                                 sobre os temas afins. 

 

          –                                                                                      

                                                                                    s determi-

                     federal. 

 

          –                               

     -                                                                         definidas em regu-

                                                          sua pro       o. 

     -                                                                           novas regras, ob-

                                                                  o da lei. 
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