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RESUMO 

 

A presente dissertação investiga o segmento das TVs Legislativas estaduais no Brasil, 

estabelecendo como objeto específico a análise do tipo de tecnologia disponibilizada para o 

acesso à programação, os modelos de gestão e o perfil de programação dessas emissoras. A 

pesquisa se detém sobre a estrutura e organização dessas TVs, entendendo-as como parte de um 

complexo sistema de comunicação pública, que teve o seu desenvolvimento histórico marcado 

por uma condição de complementaridade marginal frente à opção do Estado brasileiro em 

privilegiar a iniciativa privada na exploração do serviço de radiodifusão. Com menos de 20 anos 

de existência no país, as TVs Legislativas têm se constituído como importantes instrumentos de 

aproximação e diálogo dos parlamentos com a sociedade, além de representarem um avanço na 

perspectiva da democratização dos meios de comunicação, especialmente por possibilitar 

conteúdos distintos dos veiculados na mídia comercial. Além disso, especialmente no que diz 

respeito às instâncias de gestão, as TVs Legislativas estaduais ainda se configuram como 

espaços de propriedade das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, em que a garantia da 

participação social, elemento determinante para o cumprimento do seu papel de accountability e 

a sua condição de veículo do campo público de comunicação, ainda se revela como um desafio 

necessário. Isso se agrava com a ausência de uma legislação que estabeleça as condições de 

funcionamento, gestão e utilização dessas TVs, sejam elas federais, estaduais ou municipais, o 

que dificulta as possibilidades de acompanhamento e controle por parte da sociedade. 

 

 

 

Palavras-chave: Estado; Comunicação Pública; TVs Legislativas estaduais; Economia Política 

da Comunicação; Accountability. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this presente essay is to investigate the segment of State’s Legislative 

Televisions in Brazil, establishing as specific object of study the analysis of the technology 

offered to acess the schedule, models of management and the schedule profile of these broadcast 

TVs. The research focuses on the structure and organization of the TVs, extending them as a 

part of a complex public communication system which had its historic development imprinted 

by a minor complementary condition facing the brazilian State’s attempt to privilege the private 

initiative’s exploitation of the broadcasting service. The Legislative TVs in Brazil were created 

less than 20 years ago and have been one of the most important instruments used by the 

parliament in approximation and dialogue with society. It, furthermore, represents an 

improvement of the perspective of communication democracy’s systems, especially because it 

has distinct content in comparison to comercial media. The State’s Legislative TVs, specially 

mentioning the models of management, are also configured as space property of the Legislative 

Assembly Directors Table, where the guarantee of social participation – determinant for the 

accountability and its conditions as vehicle of public communication – is revealed as a 

necessary challenge. This aspect is intensified by the absence of a legislature to establish 

conditions for functionality, management and use of these TVs, either federal, state or 

municipal, becoming even more difficult to be supervised and controlled by society. 

 

 

Keywords: State; Public Communication; State’s Legislative Televisions; Policy Economy of 

Communication; Accountability. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como objetivo central construir um panorama das TVs 

Legislativas de âmbito estadual no Brasil, analisando-o sob a ótica da comunicação 

pública e da noção de accountability, a partir de três variáveis: tipo de tecnologia 

disponibilizada para o acesso do cidadão à programação; modelos de gestão; e perfil da 

programação das emissoras. 

As emissoras legislativas de televisão no Brasil têm como principal referência a 

Lei 8.977, que dispõe sobre o serviço de TV a cabo no país, fruto de embates em torno 

da regulamentação da televisão segmentada, que envolveram posições antagônicas 

defendidas por grupos empresariais de mídia, entidades setoriais da sociedade civil e 

parlamentares. Uma das conquistas da luta política do movimento social organizado na 

formulação da Lei do Cabo foi, justamente, o direito de acesso aos “canais básicos de 

utilização gratuita”, dentre os quais estão as TVs Legislativas, voltadas, de acordo com 

o artigo 23 dessa lei, “para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente 

a transmissão ao vivo das sessões”. 

Ainda que seja uma experiência recente no sistema de comunicação brasileiro, 

com menos de 20 anos, a TV Legislativa apresenta um crescimento considerável nos 

estados e municípios. De todos os 26 estados e o Distrito Federal, apenas quatro 

Assembleias Legislativas não possuem uma emissora própria de televisão. Nas Câmaras 

de Vereadores já são mais de 100, segundo dados da Associação Brasileira de Rádios e 

TVs Legislativas (ASTRAL). Câmara dos Deputados e Senado também possuem, cada 

casa parlamentar, uma emissora de televisão. 

Essa realidade atual das TVs Legislativas é parte de uma evolução histórica do 

segmento, marcada por três fases distintas e complementares: gestação, iniciada com a 

Lei do Cabo e a criação das primeiras emissoras pelo país, com distintas visões sobre 

quais papéis essas TVs poderiam desempenhar; expansão, a partir de 2003, com a 

criação da ASTRAL e a multiplicação do número de TVs das Assembleias Legislativas 

e Câmaras de Vereadores; e legitimação, fase caracterizada pela articulação das TVs 

Legislativas com as demais emissoras do chamado “campo público de comunicação” na 

reivindicação por políticas públicas. 

Neste trabalho foi desenvolvida a hipótese de que as TVs Legislativas têm se 
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constituído como importantes instrumentos de accountability, ao permitir à população o 

conhecimento das rotinas do Parlamento, aproximando a sociedade das ações 

parlamentares e contribuindo, assim, para minimizar o descompasso existente entre 

participação e representação política. Ainda assim, a dissertação mostrará que, 

especialmente no que diz respeito à gestão e aos conteúdos, são necessárias políticas 

que estimulem e garantam a ampliação da participação social nas TVs Legislativas. 

O ineditismo deste trabalho reside em analisar a estrutura e organização dessas 

TVs. Os estudos anteriores sobre as TVs Legislativas, todos bastante relevantes e com 

influência direta nesta dissertação, ressaltavam outros aspectos, como o impacto das 

TVs no comportamento dos parlamentares ou tinham foco em estudos de caso e análise 

das TVs de nível federal, como a TV Câmara e a TV Senado. Aqui, o que se pretende é 

analisar o segmento das TVs Legislativas estaduais enquanto parte de um complexo 

sistema de comunicação pública, sendo, portanto, o essencial a construção de um 

panorama da estrutura dessas emissoras. 

Justamente por analisar a estrutura das TVs das 26 Assembleias Legislativas e da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, o trabalho de pesquisa se revelou um desafio 

permanente, visto que as informações necessárias ao seu desenvolvimento dificilmente 

estavam disponíveis em materiais já publicados. No decorrer da pesquisa ficou evidente 

que, inclusive, muitas das Assembleias Legislativas também careciam de dados 

relativos às próprias emissoras de televisão, o que, certamente, contribuiu para a 

permanência de algumas lacunas nesta dissertação. 

Dessa forma, o presente trabalho se apresenta também como uma tentativa de 

sistematização de informações sobre a história, a organização, a gestão e a programação 

das TVs Legislativas estaduais do Brasil que, posteriormente, podem estimular novas 

pesquisas e trabalhos na área, de modo a aprofundar o diagnóstico sobre esse segmento 

de televisão no país. 

Como eixo teórico-metodológico, esta dissertação se insere nos estudos da 

Economia Política da Comunicação, referencial que se caracteriza pelo “estudo das 

relações sociais, em especial das relações de poder, que constituem a produção, 

distribuição e consumo de recursos, incluindo os recursos da comunicação” (MOSCO, 

1996, p. 98).  
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Na Economia Política da Comunicação, a análise prioriza não o conteúdo em si 

das mensagens e de seus efeitos na sociedade, embora não desprezem essa dimensão, 

mas a explicação sobre como se estrutura a organização da produção, distribuição e 

acesso aos recursos envolvidos nas atividades culturais e informativas. Nos estudos do 

campo, os meios de comunicação são analisados não apenas como lócus de produção e 

difusão de ideologia, mas também como agentes produtores de bens culturais e 

informativos em concorrência pela realização de suas mercadorias. 

Mosco (1996) identifica quatro características centrais que marcam os estudos da 

Economia Política da Comunicação: o entendimento dialético dos fenômenos como 

partes de um todo estruturado a partir das relações sociais e das contradições que 

fundam e reproduzem o capitalismo; a dimensão histórica, relacionada à delimitação 

dos objetos dentro do desenvolvimento das relações sociais, afastando-se de uma 

perspectiva funcionalista, que desconsidera a história; a adoção de uma postura ativa, e 

não contemplativa, no que diz respeito à produção de conhecimento e à análise da 

realidade; e a práxis, entendida como a unidade entre análise e ação dos estudiosos do 

campo, algo que pode ser verificado no envolvimento de vários dos pesquisadores da 

Economia Política da Comunicação na disputa pelos rumos dos sistema de mídia dos 

seus países. 

Com esta dissertação não é diferente, especialmente no que diz respeito à 

característica da práxis citada por Mosco. Por isso, esse trabalho busca também fornecer 

elementos, propostas e sugestões para os debates atuais relativos às TVs Legislativas no 

Brasil, especialmente sobre migração para a TV aberta, constituição da Rede Legislativa 

de TV Digital, participação social na gestão das emissoras e perfis de programação. 

Para a consecução dos objetivos desta dissertação, uma série de instrumentos e 

procedimentos metodológicos foi adotada, sendo o primeiro uma pesquisa bibliográfica, 

com revisão de literatura, em temáticas relacionadas às funções e as re-configurações da 

comunicação no capitalismo contemporâneo, às Indústrias Culturais, aos papéis do 

Estado na comunicação e à trajetória econômica e política da televisão brasileira. Em 

seqüência, a pesquisa esteve centrada na bibliografia relativa às TVs Legislativas em 

âmbito mundial, com destaque para a América Latina, aos antecedentes históricos de 

comunicação do Poder Legislativo no país e na leitura de trabalhos sobre a Lei do Cabo 

e a criação das primeiras TVs Legislativas do Brasil, como a TV Assembleia de Minas 



 13 

Gerais, a TV Câmara e a TV Senado. Essa etapa contribuiu para o desenvolvimento e 

ampliação de conceitos, permitindo um maior esclarecimento sobre o problema de 

pesquisa. 

Em seguida, foram pesquisados documentos e fontes sobre a história das TVs de 

cada Assembleia Legislativa do país. Para isso, foram consultados os sites oficiais das 

Assembleias e TVs. Foi também estabelecido contato direto, via telefone e e-mail, com 

integrantes das direções das emissoras, além de diálogos com a diretoria da ASTRAL, 

que exerceu o papel de mediação com muitas das TVs. Além dos aspectos históricos das 

TVs Legislativas, essa etapa de pesquisa foi fundamental para o levantamento de dados 

sobre a gestão e a programação das emissoras. 

Desse modo, este trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro, “Estado, 

Meios de Comunicação e Capitalismo”, se debruça sobre a discussão do papel dos 

meios de comunicação de massa no processo de acumulação do capital e na reprodução 

do sistema, bem como as funções desempenhadas pelo Estado na Indústria Cultural. 

Nesse capítulo, será analisado o movimento do Estado no setor das comunicações que, 

dentre outros, atua como produtor, ao possuir o controle e a responsabilidade pela 

execução de serviços e pelo conteúdo de meios de comunicação. A compreensão dessa 

dinâmica do Estado pode se dar a partir da concepção de “Estado ampliado”, de 

Gramsci (1978), autor determinante nesse momento do trabalho. A contribuição de 

Bolaño (2000) sobre os papéis da comunicação no capitalismo também é central no 

primeiro capítulo dessa dissertação. Segundo o autor, no capitalismo, a informação e a 

cultura reproduzem a contradição igualdade-desigualdade que caracteriza a produção e 

apropriação da riqueza neste modo de produção, revelando o caráter classista da 

informação produzido sob a lógica do capital. 

Também no primeiro capítulo, é discutida a importância da Economia Política da 

Comunicação (EPC) para os estudos da dinâmica capitalista na comunicação. 

Características como a crescente concentração da propriedade e a desregulamentação no 

setor das comunicações, em escala mundial, reforçam a centralidade da EPC como eixo 

para a compreensão da dinâmica capitalista nos meios de comunicação.  

Por fim, primeiro o capítulo analisa trajetória dos agentes capitalistas no setor de 

comunicações e o modelo brasileiro de regulação do setor, em especial no momento de 
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formulação o Código Brasileiro de Telecomunicações, nas políticas setoriais no período 

do regime militar e nos debates relativos à elaboração do capítulo da Comunicação 

Social da Constituição Federal de 1988. A análise, sob os pontos de vista político e 

econômico, revela que o capital sempre exerceu forte influência na definição das 

políticas públicas de comunicação, com a permissão do Estado, relegando as emissoras 

do campo público de comunicação um papel secundário em relação à estruturação do 

modo de regulação setorial. 

O segundo capítulo, “As TVs Legislativas em perspectiva histórica”, trata 

inicialmente das experiências internacionais de TVs Legislativas, com maior destaque 

para os modelos dos Estados Unidos e da França, considerados referências nos 

principais trabalhos sobre o tema, e dos países da América Latina, justificado pela 

proximidade político-terriorial e pelo pioneirismo e influência brasileira no campo das 

emissoras legislativas na região. Na latinoamericana, ainda que as TVs Legislativas 

sejam uma experiência recente, o estabelecimento de mecanismos de comunicação 

permanente e direta com a população têm sido objeto de constantes preocupações de 

parlamentares dos países da região, que, em reuniões e fóruns internacionais, a exemplo 

da Assembleia Geral da Confederação Parlamentar das Américas, aprovam resoluções 

em prol da criação e do fortalecimento das TVs Legislativas. 

Também no segundo capítulo são apresentados os antecedentes históricos da 

comunicação por radiodifusão entre o Poder Legislativo e a sociedade, antes mesmo da 

criação das emissoras de TV, com foco no programa de rádio A Voz do Brasil, que, 

desde 1962, veicula informações do Poder Legislativo federal e os programas 

televisivos produzidos no período da Assembleia Nacional Constituinte. 

É ainda objeto de análise no segundo capítulo o processo de debates e formulação 

da Lei do Cabo, que prevê a destinação obrigatória de TVs Legislativas na grade de 

programação das operadoras de TV a cabo, e a evolução histórica das TVs Legislativas 

estaduais no país, passando pela criação da ASTRAL, pela articulação com as TVs do 

campo público de comunicação e o processo mais recente de transição das emissoras 

para a plataforma digital, especialmente a constituição da Rede Legislativa de TV 

Digital e a possibilidade de compartilhamento de conteúdo por meio da 

multiprogramação. 
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O terceiro capítulo discorre sobre as principais concepções acerca da 

comunicação pública pesquisadas no Brasil e em outros países, não tendo como objetivo 

a conclusão sobre o que vem a ser uma TV pública, mas sim apresentar um panorama 

sobre as diferentes tendências existentes na literatura sobre o tema, bem como a noção 

preponderante na sociedade civil, de forma a demonstrar a complexidade da 

conceituação única sobre o tema. 

A noção de accountability e o papel da comunicação pública em geral e, em 

especial, das TVs Legislativas como instrumentos de accountable são também 

apresentados no último capítulo da dissertação.  

Por fim, na tentativa de investigar a experiência da TV Legislativa brasileira, a 

partir das características tanto da comunicação pública quanto da noção de 

accountability, são detalhados os resultados das variáveis pesquisadas nas TVs 

Legislativas das 26 Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal. Essas variáveis são o tipo de tecnologia disponibilizada para o acesso do 

cidadão à programação (sendo quatro as possibilidades: via televisão a cabo, através da 

televisão aberta analógica, por meio da televisão aberta digital ou pela internet), o 

modelo de gestão (sendo observados nesse trabalho a forma de administração, o 

procedimento adotado para a ocupação do cargo de direção das TVs e a existência ou 

não de um conselho com participação da sociedade) e o perfil da programação das 

emissoras, a partir da análise da grade de cinco TVs Legislativas selecionadas durante a 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

1. ESTADO, MEIOS DE COMUNICAÇÃO E CAPITALISMO 
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Este capítulo está estruturado em três tópicos articulados. O primeiro se preocupa 

com a discussão acerca do papel dos meios de comunicação de massa no processo de 

acumulação do capital e na reprodução do sistema, bem como as funções 

desempenhadas pelo Estado na Indústria Cultural.  Para Bolaño (2000), em termos 

gerais, as contradições de classe se materializam na estrutura do Estado, com este 

atuando como mediador dos interesses em disputa, como forma de garantir a própria 

acumulação do capital. Também Gramsci (1978) explica esse papel do Estado de 

organizar as forças sociais em conflito no seu próprio interior, facilitando a acumulação 

do capital na esfera econômica. Essa função do Estado, no setor das comunicações, tem 

como consequência a concentração da propriedade, que provoca a consolidação e a 

emergência de um reduzido número de grandes empresas mundiais de comunicação. Ao 

mesmo tempo, o Estado não deixa de explorar também diretamente o sistema, ao 

possuir o controle e a responsabilidade pela execução de serviços e pelo conteúdo de 

meios de comunicação. 

A abordagem metodológica do trabalho será descrita na segunda seção deste 

capítulo. A opção foi pela Economia Política da Comunicação, como referencial teórico 

estabelecido no campo da Comunicação. Com a crescente integração dos meios de 

comunicação na estrutura mundial, essa perspectiva teórico-metodológica assume um 

papel fundamental, já que está interessada, essencialmente, no estudo das relações de 

poder que se expressam no sistema econômico, na cultura e nas suas interações. Na 

EPC, os meios de comunicação são analisados não apenas como lócus de produção e 

difusão de ideologia, mas também, como agentes produtores de bens culturais e 

informativos em concorrência. 

No terceiro tópico deste primeiro capítulo será analisada a trajetória econômica e 

política da televisão no Brasil, observando a dinâmica dos agentes capitalistas no setor e 

o modelo brasileiro de regulação. Importante frisar que a análise aqui não se propõe a 

abordar todos os períodos históricos da televisão brasileira, mas se deterá especialmente 

sobre o processo de formulação do Código Brasileiro de Telecomunicações, em 1962, o 

período militar, em que se consolida a indústria de televisão e o processo da 

Constituinte, que estabelece uma série de princípios para a radiodifusão. Veremos que o 

padrão universal de concentração da propriedade e a presença de poucos grandes grupos 

empresariais encontrou aqui um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Fatores 
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como a ausência de uniformidade e de aplicabilidade da legislação, combinada à relação 

dos capitais com atuação na comunicação com o poder político, foram e continuam 

sendo determinantes para o estabelecimento de oligopólios midiáticos. 

 

1.1 Indústria Cultural e as funções do Estado na comunicação capitalista 

Os meios de comunicação têm cumprido, de modo crescente, um papel 

determinante na estrutura econômica em nível mundial, bem como na mediação das 

relações sociais. Essa função preponderante assumida pelos meios de comunicação tem 

uma inflexão importante no momento da crise estrutural do capitalismo – a partir de 

meados da década de 1970 – em que importantes transformações ocorrem na 

organização do trabalho, com os modelos de produção flexíveis. Para Bolaño (2000), as 

tecnologias da informação e da comunicação cumprem nos processos produtivos a 

função de garantir a subsunção do trabalho intelectual. 

Trata-se de um processo em que a esfera econômica mantém uma posição 

predominante, subsumindo, no seu movimento, todas as outras, ao mesmo tempo em 

que fica claro que essa ‘determinação’ pelo econômico só se verifica na medida em que 

o capital consegue impor sua lógica de expansão ao conjunto de uma sociedade, o que 

não se dá sem lutas e resistências, que podem advir tanto da própria lógica contraditória 

do capital que, enquanto relação social, engloba um pólo dominado, quanto de fatores 

de ordem cultural alheios a essa lógica.  

Nesse contexto, há uma ampla subsunção do trabalho intelectual, paralela a uma 

intelectualização geral de todos os processos de trabalho, de modo que a relação entre 

trabalho manual e intelectual tende a alterar-se, o que está relacionado com as 

transformações profundas no modo de produção, com as tecnologias da comunicação e 

da informação adquirindo um protagonismo crucial.Atividades como as 

telecomunicações e a informática – em que se dá o processo de subsunção do trabalho 

intelectual – passam a ser peças-chave no centro mais dinâmico da globalização 

econômica.  

Com a virada neoliberal dos anos 1980 e 1990, novas formas e modelos de 

regulação e incremento da concorrência reposicionam o papel do Estado que, de uma 

linha intervencionista e de principal controlador dos ciclos econômicos, passa a atuar 
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como indutor do mercado, então, ente responsável por grande parte das atribuições antes 

desempenhadas pelo Estado. Não há uma eliminação do Estado, mas o seu 

reposicionamento como garantidor da hegemonia da classe dominante, numa situação 

de refluxo de poder de negociação da classe trabalhadora, o que tem impactos no modo 

de regulação e na estrutura de mercado dos países.  

Para a análise da atuação do Estado na Indústria Cultural neste trabalho, a 

contribuição de Bolaño (2000) é central. Segundo o autor, no capitalismo, a informação 

e a cultura reproduzem, a seu modo, a contradição igualdade-desigualdade que 

caracteriza a produção e apropriação da riqueza neste modo de produção, sendo a 

comunicação no processo produtivo capitalista hierarquizada, burocratizada e 

compatível com a estrutura de poder na empresa. 

Aqui transparece a desigualdade fundamental do sistema, mascarada pela 

igualdade formal aparente definida no nível da circulação mercantil. Ou seja, o caráter 

essencialmente classista da informação produzida sob a lógica do capital, se esconde 

sob uma aparência de igualdade, presente na ideologia da liberdade de expressão, que se 

traduz para a mídia em liberdade de acesso à informação de domínio público. Essa 

contradição entre a essência de uma informação de classe e sua aparência de informação 

de massa, segundo Bolaño (2000), está na própria gênese da Indústria Cultural e 

contribui para que os meios de comunicação de massa permitam o exercício da 

desigualdade no nível do processo produtivo.  

A essa forma diretamente ideológica da informação chamarei aqui de 

propaganda, por oposição à publicidade, que tem caráter também 

ideológico, mas diferente, indireto, relacionado à constituição de um 

modo de vida que é a base para a construção de uma cultura de 

massas especificamente capitalista (BOLAÑO, 2000, p. 51). 

Desta maneira, a Indústria Cultural deve realizar a informação como propaganda, 

para garantir a legitimação e os interesses gerais do sistema relativos à sua reprodução 

ideológica; e como publicidade, de modo a atender à necessidade de suporte à 

realização dos produtos dos capitais individuais no mercado massivo de bens de 

consumo. O próprio Bolaño (2000) ressalta, entretanto, que no nível empírico é difícil 

estabelecer de forma cabal a diferença entre as funções publicidade e propaganda 

mesmo porque essa indeterminação tem a função de acrescentar um 

elemento a mais de encobrimento das determinações essenciais do 

sistema, o que se reforça por meio da tendência nitidamente 
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verificável de aproximação, no que se refere à ação dos profissionais 

da área de publicidade e propaganda, dos procedimentos utilizados na 

produção de uma e outra (BOLAÑO, 2000, p. 54). 

Além da publicidade e da propaganda, a informação no processo de reprodução 

do sistema capitalista, segundo Bolaño (2000), cumpre a função programa, que advém 

de uma necessidade que a Indústria Cultural tem de responder às exigências do próprio 

público. Juntas, as três funções sedimentam terreno para a construção da hegemonia da 

classe dominante, necessária à reprodução do capital, seja em sua base econômica, seja 

em sua base ideológica.  

A contradição entre publicidade e propaganda não se confunde, mas se 

justapõe à contradição de interesses entre Estado e Capital com 

relação aos meios de comunicação de massa. Assim, pode-se dizer 

que, de modo geral o Estado, como capitalista coletivo ideal, preserva 

os interesses gerais da propaganda contra os interesses individuais não 

só da publicidade, mas também dos grupos políticos e de 

propagandistas que se digladiam por interesses estratégicos imediatos, 

até mesmo dentro do próprio aparelho de Estado (BOLAÑO, 2000, p. 

54). 

Mais adiante, complementa: 

(...) a propaganda estatal (ou governamental) serve-se dos circuitos 

mais amplos, destinados a atingir o público mais indiferenciado (o que 

evidentemente não elimina o fato de este atuar também em circuitos 

mais restritos, dirigindo-se a determinados grupos de formadores de 

opinião), ao passo que os circuitos da publicidade dependem das 

estratégias competitivas de cada capital individual, o que significa que 

no agregado, é preciso manter o maior número possível de circuitos de 

abrangência variada para que cada capital possa tomar a sua decisão 

estratégica num momento dado. Manifesta-se ai uma divergência de 

interesses entre Estado e capitais individuais no que se refere, por 

exemplo, à ampliação da área de atingimento dos meios de 

comunicação massivos. No caso dos sistemas privados de televisão, 

por exemplo, o interesse do Estado em cobrir o conjunto do território 

nacional pode conflitar com o interesse dos concessionários, para os 

quais o investimento necessário a esta ampliação pode não ser 

correspondido do ponto de vista do retorno publicitário (BOLAÑO, 

2000, p. 55). 

O Estado, por sua vez – guardião dos interesses do capital em geral - cumpre um 

papel determinante uma vez que é na sua estrutura que se materializam, como visto 

anteriormente, as contradições de classe e frações. Em outros termos, é no seu interior 

que se realiza a mediação dos interesses em disputa, garantindo a própria acumulação 

do capital. 
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A compreensão dessa dinâmica do Estado pode se dar a partir da concepção de 

“Estado ampliado”, de Antonio Gramsci. Segundo o autor (1978), o Estado é composto 

por dois níveis superestruturais: o que se pode chamar de “sociedade civil”, entendida 

como o conjunto dos organismos responsáveis pela elaboração ou difusão de ideologias 

(partidos políticos, sindicatos, organizações profissionais, sistema escolar, igrejas, 

meios de comunicação...), e a “sociedade política” (que Gramsci também chama de 

“Estado em sentido estrito” ou “Estado-coerção”), formada pelo conjunto de 

mecanismos através dos quais a classe dominante detém hegemonia sobre toda a 

sociedade.  

Nesta lógica, o Estado não seria confundido com os aparelhos de coerção do 

governo jurídico, mas compreenderia todo o espaço e processo de construção da direção 

da classe dominante na superestrutura. Ainda na análise de Gramsci (1978) essa 

supremacia se dá em meio a uma forte disputa de hegemonia na qual os interesses 

dominantes precisam construir compromissos institucionalizados junto aos interesses 

dos grupos dominados. Cabe ressaltar que por compromissos institucionalizados não se 

entende aqui um “comum acordo” entre as classes e forças antagônicas e conflitantes, 

mas a síntese de embates entre os grupos sociais em determinadas situações de 

correlação de forças. 

O Estado é concebido como organismo próprio de um grupo, 

destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse 

grupo. Mas este desenvolvimento e esta expansão são concebidos e 

apresentados como a força motriz de uma expansão universal, de um 

desenvolvimento de todas as energias nacionais. O grupo dominante 

coordena-se concretamente com os interesses gerais dos grupos 

subordinados, e a vida estatal é concebida como uma contínua 

formação e superação de equilíbrios instáveis (no âmbito da Leo) 

entre os interesses do grupo fundamental e os interesses do grupo 

subordinado; equilíbrios em que os interesses do grupo dominante 

prevalecem até um determinado ponto, excluindo o interesse 

econômico-corporativo estreito (GRAMSCI, 1978, p. 50). 

Desse modo, para Gramsci uma das funções do Estado é justamente construir este 

compromisso institucionalizado entre as classes dominantes e dominadas, contribuindo 

não apenas para coibir os “desvios” em sua dimensão coercitiva, mas também para 

coesionar os elementos antagônicos da produção capitalista e da apropriação privada da 

riqueza social.  

Assim, o Estado em Gramsci abrange toda a superestrutura como palco da 
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construção da direção da classe dominante, sendo, portanto, no Estado que se dá a 

disputa ideológica forjadora dos compromissos institucionalizados entre as classes. É 

importante entender a natureza conflituosa dos processos de produção dos referidos 

compromissos institucionalizados. Assim, no Estado as diversas ideologias operam e 

procuram espaço para sua disseminação de modo a promover deslocamentos na 

correlação de forças. Nesse sentido, o Estado assume um papel necessariamente 

pedagógico, visando criar novos tipos de civilização e a adequar a população às 

necessidades de reprodução do sistema. Como espaço de construção da ideologia 

dominante, o Estado é também um instrumento de produção e difusão dessas visões. 

O Estado, quando quer dar início a uma ação pouco popular, cria 

previamente a opinião pública adequada, isto é, organiza e centraliza 

certos elementos da sociedade civil (...) A opinião pública é o 

conteúdo político da vontade política pública, que poderia ser 

discordante. Essa é a razão principal pela qual existe a luta pelo 

monopólio dos órgãos de opinião pública: jornais, partidos, 

parlamento, de modo que uma única força modele a opinião e desse 

modo a vontade política nacional, dispersando os desacordos numa 

poeira individual e desorganizada (GRAMSCI, 1978, p. 73). 

A principal contribuição de Gramsci está em permitir localizar sob quais bases e 

que função geral cumprem na sociedade os instrumentos de produção e difusão de 

ideologia do Estado, entre os quais estão os veículos de mídia e as emissoras de 

televisão. Porém, se por um lado, o autor identifica a luta pelo monopólio dos aparelhos 

de produção capitalista, não localiza estes veículos entre a sociedade civil e a sociedade 

política. Pois, se é fato que estes entes são ligados diretamente ao “governo jurídico”, no 

âmbito da sociedade política, não é menos evidente que eles se constituem em aparelhos 

semelhantes aos aparelhos privados de hegemonia, os quais estão localizados na 

sociedade civil. 

Ao caracterizar o Estado em Gramsci por três elementos principais
1
, Portelli 

(1999) identifica que a divisão das instâncias de Gramsci não pode ser tomada de 

maneira estanque, mas sob um olhar dinâmico e móvel. Segundo o autor, a distinção 

entre a sociedade civil e a sociedade política não é, na verdade, organicamente 

completa, uma vez que a classe dominante “utiliza e combina uma e outra, no exercício 

                                                           

1
 Reúne a superestrutura do bloco histórico, tanto intelectual e moral, quanto política; seu equilíbrio 

interno entre esses dois elementos da superestrutura; enfim e, sobretudo, a unidade do Estado como 

decorrente de sua gestão por um grupo social que assegura a homogeneidade do bloco histórico: os 

“intelectuais”. 
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de sua hegemonia. Essa combinação, aliás, tende a ser substituída por uma ambivalência 

crescente dos órgãos da superestrutura” (Portelli 1999, p. 41). 

Ramos (2005) argumenta que não estava na previsão de Gramsci a expansão 

rápida e progressiva da imprensa, que se tornou um meio de comunicação de massa 

comercial, processo que culminou com a invenção do rádio e da televisão, que ainda são 

dominados pelo comercial e vinculados ao consumo capitalista e “por conteúdos de 

lazer escapista tão mais atraentes quanto fossem seus conteúdos ideologicamente 

alienantes” (Ramos, 2005, p. 63). Segundo o autor, os meios de comunicação se 

tornaram intelectual coletivo e orgânico da classe hegemônica, que estão presentes em 

níveis nacional, regional e mundial. 

Para o autor, ao se atualizar para os dias atuais a concepção gramsciana de 

aparelhos privados de hegemonia, que compõem a sociedade civil, poderá se encontrar 

nela uma hierarquia estabelecida, de acordo com a capacidade de projeção de poder. 

Dessa forma, os veículos de comunicação de massa são um dos principais meios para a 

ação política e a conquista dos compromissos institucionalizados. São estruturas por 

onde se estabelece um lócus de batalha para a conquista da hegemonia. Contudo, 

Gramsci também não antecipou que, para além de um “aparelho privado de 

hegemonia”, os meios de comunicação se tornariam, no capitalismo monopolista, 

núcleos decisivos da economia, ou seja, eles também se tornaram parte do momento 

estrutural. 

De acordo com Madrid (1982), diante dos antagonismos estruturais gerados pelo 

desenvolvimento desigual do modo de produção capitalista, a classe dominante, por 

meio dos aparelhos privados de Estado, regula e atenua tais contradições com o intuito 

de gerar e manter as condições de equilíbrio requeridas pela existência e pela 

reprodução do capital. Para o autor, os aparelhos de Estado tornam-se instâncias centrais 

para a conservação do equilíbrio da formação social, uma vez que se transformam em 

“elementos da maior importância para a reprodução conjuntural do sistema e em um dos 

reguladores constantes da relação base-superestrutura e do bloco histórico capitalista” 

(Madrid, 1982, p. 42).  

Nesse sentido, entende, assim como Ramos (2005) que os “meios de difusão 

coletiva” converteram-se nos instrumentos mais eficientes para se alcançar diariamente, 
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“de forma massiva e quase intangível, a articulação da base material da formação 

histórica com a superestrutura de organização e regulação social” (Madrid, 1982, p. 44). 

Madrid afirma ainda que a primazia dos meios de comunicação massivos na 

articulação e consolidação dos interesses da classe hegemônica deve-se, entre outros 

fatores, à sua inserção orgânica no processo de reprodução da formação capitalista. O 

autor explica que a prática simbólico-cultural permite a esses meios a aceleração do 

processo de circulação material das mercadorias, a inculcação da ideologia dominante e 

a contribuição para a reprodução da qualificação da força de trabalho nos moldes do 

mercado. 

Nesse sentido, os meios de comunicação são estruturas relevantes para a atividade 

formativa e educativa do Estado, cuja finalidade, segundo Gramsci (2007), é sempre 

criar novos e mais elevados tipos de civilização, ou ainda, de “adequar a ‘civilização’ e 

a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do contínuo 

desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar também 

fisicamente novos tipos de humanidade” (Gramsci, 2007, p. 23). 

Poulantzas (1980), por sua vez, considera o Estado não como um elemento 

externo de coerção e ajuste do sistema produtivo, mas como o próprio sistema 

organizado em um espaço que visa garantir e ordenar sua reprodução a partir da 

unificação da classe dominante ao longo das diversas fases do capitalismo. Este 

entendimento não deve sugerir uma visão instrumentalista do Estado, que o reduziria a 

uma simples ferramenta da classe dominante. Ao contrário, é na crítica a esta concepção 

que Poulantzas chega ao ponto fulcral de sua formulação: inscrever a luta de classes no 

centro motor da constituição e desenvolvimento do Estado. A articulação orgânica entre 

economia e política, de acordo com o autor, é derivada, em verdade, da posição 

estruturante das relações de produção ao longo do curso histórico do sistema capitalista. 

Nesse sentido, Poulantzas compreende o Estado como espaço-processo em que a 

contradição capital-trabalho fundante do capitalismo se manifesta no embate entre as 

classes dominantes e dominadas. 

Colocar o Estado capitalista em primeiro lugar quanto às relações de 

produção não significa constituir a partir disto o objeto teórico deste 

Estado. Objeto-tipo que no prosseguimento seria particularizado ou 

concretizado de uma maneira ou de outra segundo a luta de classes em 
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uma ou outra formação social. Uma teoria do Estado capitalista só 

pode ser elaborada ao se relacionar este Estado com a história das 

lutas políticas no capitalismo (POULANTZAS, 1980, p. 30). 

Assim como as relações de produção não podem ser vistas como um movimento 

mecânico e sem resistência de extração de mais valia da classe trabalhadora pela 

burguesia, o Estado não pode ser compreendido como espaço de suporte à imposição 

direta e não-tensionada da classe dominante sobre seus dominados. Com base nesta 

reflexão, Poulantzas define o Estado como “a condensação material de uma relação de 

forças entre classes e frações de classes” (Idem, p. 47). O autor alerta ainda que neste 

conceito o Estado não é apenas uma relação de forças, mas possui materialidade própria 

na forma de uma ‘ossatura institucional’ expressa em suas diversas instituições e 

aparelhos. A partir destes, o Estado organiza a classe dominante como síntese das 

disputas entre suas frações e destas com as classes dominadas. 

O Estado apresenta uma ossatura material própria que não pode de 

maneira alguma ser reduzida à simples dominação política. O aparelho 

de Estado, essa coisa de especial e por consequência temível, não se 

esgota no poder do Estado. Mas a dominação política está ela própria 

inscrita na materialidade institucional do Estado. Se o Estado não é 

integralmente produzido pelas classes dominantes, não o é também 

por elas monopolizado: o poder do Estado (o da burguesia no caso do 

Estado capitalista) está inscrito nesta materialidade. Nem todas ações 

do Estado se reduzem à dominação política, mas nem por isso são 

constitutivamente menos marcadas (POULANTZAS, 1980, p. 47). 

Aqui se estabelece um diálogo entre a formulação de Poulantzas e os estudos de 

Bolaño (2000), visto que o conjunto de disputas de classe se dá nos interior dos 

aparelhos que formam a ossatura material do Estado. Os aparelhos de Estado, segundo 

Poulantzas, são constituídos de maneira própria pela condensação material da relação 

entre classes e frações de classes. Mas possuem uma especificidade: ao mesmo tempo 

em que cumprem uma função especializada do Estado, assegurar a coesão social e a 

legitimação do sistema (propaganda), são também agentes em concorrência na Indústria 

Cultural. 

De acordo com Valente (2009), nesse momento se estabelece uma contradição, 

uma vez que, por ser um aparelho de Estado, o “Aparelho Midiático Público”, para 

utilizar os termos do próprio autor, não deveria se colocar nesta condição de competição 

em relação aos outros agentes nesta esfera. Esta contradição, segundo Valente, deve ser 

resolvida na questão do financiamento, que determina os limites do acesso aos recursos 
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disputados pelos diversos competidores na Indústria Cultural. 

Assim, a construção dos compromissos institucionalizados se dá não apenas no 

nível do conjunto da Indústria Cultural, mas também no interior dos Aparelhos 

Midiáticos Públicos, que estruturam a realização da função propaganda, no 

estabelecimento de compromissos entre o Estado (como representante dos interesses 

gerais da classe dominante) e os grupos subalternos, que asseguram a direção intelectual 

do grupo dirigente no “bloco de poder”. 

Como visto anteriormente, esse processo é marcado também por um 

reposicionamento do Estado que, para realizar a sua função propaganda, por um lado 

promove uma série de iniciativas de estímulo aos capitais privados (em especial nos 

papéis de produção, distribuição e provimento) e, por outro lado, assume a tarefa, ele 

próprio, de explorador dos serviços de radiodifusão. É justamente neste último tipo de 

ação do Estado que se localizam os meios de comunicação públicos, incluídas as TVs 

Legislativas. Neste caso, que é o que nos interessa mais de perto neste trabalho, o 

Estado possui o controle e assume a responsabilidade pela execução dos serviços e pelo 

seu conteúdo. 

Seguindo a linha teórica de Bolaño (2000), cabe analisar a função programa 

exercida como espaço para a legitimação dos modelos de comunicação, incluindo os 

legislativos. De acordo com o autor, todos os sistemas de comunicação, mais 

especificamente o sistema comercial, necessitam da função rograma para se legitimar. 

O que diferencia, portanto, esse modelo do modelo da comunicação pública não é 

apenas ele se legitimar prioritariamente pelo programa e os demais pela publicidade e 

pela propaganda. Todos os modelos usam em maior ou menor grau todas as formas que 

a informação adquire no capitalismo para promover o seu processo de legitimação. 

Desse modo, nesse trabalho, parte-se do pressuposto de que a comunicação 

legislativa cumpre uma função de legitimação semelhante à função programa do 

sistema comercial descrita por Bolaño (2000). Em síntese, ao passo que a função 

programa contribui para a legitimação do modelo comercial de comunicação, a 

prestação de serviço público atua no sentido de legitimar a comunicação realizada pelo 

Estado. 

Ainda assim, os veículos de comunicação legislativos tampouco abrem mão de 
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apresentar programas semelhantes aos do sistema comercial. Esses veículos buscam, em 

um processo claramente dialético, tanto se diferenciar dos veículos comerciais a partir 

da sua função por definição que seria a de prestação dos serviços públicos, quanto se 

aproximar desses mesmos veículos com a introdução nas suas grades de programas 

generalistas – como será visto no último capítulo - que se assemelham à função 

programa. 

 

1. 2 Televisão e a Economia Política da Comunicação 

No que diz respeito especificamente aos setores da comunicação, em consonância 

com as transformações do capitalismo, profundas mudanças ocorreram nos últimos 

anos, promovendo uma reestruturação dos seus mercados, com o reforço dos 

movimentos de privatização e desregulação que o setor atravessava em meados dos anos 

1980, facilitando mesmo às empresas estatais na Europa, por exemplo, tomar uma 

orientação regida por uma lógica de mercado. 

Segundo Brittos e Miguel (2008), as indústrias culturais
2
 rearticulam-se 

transnacionalmente, no capitalismo contemporâneo, difundindo a ideologia globalizante 

e globalizada, oferecida independentemente de estar contida em conteúdos 

internacionais, nacionais ou locais. Nesse sentido, não deixam de cumprir um duplo 

papel, de acumulação do capital e de reprodução ideológica do sistema. Nas palavras 

dos autores: 

Os elementos capitalistas hoje predominam na indústria cultural, ainda 

que tal prevalência prossiga sendo superior nos ramos industriais 

tradicionais, como numa montadora automotiva (que, por sua vez, 

assume caracteres do campo da cultura crescentemente, num 

                                                           

2
 Na circunscrição dos estudos dos aspectos econômicos e políticos da mídia, o termo Indústria Cultural, 

no singular, caracteriza todo o processo de produção, circulação e consumo de bens culturais. Mas, como 

não se trata de um bloco homogêneo, existem várias indústrias culturais, ou melhor, setores, 

correspondentes a cada uma das mídias, e, no seu interior, diversas organizações. No campo da 

comunicação, os agentes tendem a organizar-se no modelo da indústria cultural, voltada à maximização 

do lucro e seguindo métodos de produção capitalista, mas há aqueles que têm outros princípios e metas, 

que, grosso modo, podem ser resumidos na mídia alternativa. Contudo, esses alternativos não chegaram a 

constituir um novo modo de gestão e elaboração de conteúdos, sendo eles, na maioria das vezes, também 

contaminados pela lógica das indústrias culturais. Nesse ponto, pode-se melhor relacionar os estudos 

adornianos com a Economia Política da Comunicação: a indústria cultural é uma entidade abstrata, com 

uma funcionalidade ligada ao funcionamento do sistema em geral, enquanto as indústrias culturais 

representam os diversos negócios em movimento, podendo ser denominadas de diversas formas, como 

organizações midiáticas, empresas de comunicação e indústrias de mídia, dentre outras. 
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movimento de distinção simbólica). Isso porque a subsunção do 

trabalho cultural é menor, persistindo a força da dimensão individual, 

não obstante cada vez mais as indústrias culturais busquem formas de 

coletivização dessas dinâmicas. Ao lado disso, na indústria cultural, a 

aleatoriedade é maior, perante a força do simbólico, denotando uma 

ampliação da incerteza de realização desse tipo de produto. 

Simultaneamente, é esta característica que atesta a função ideológica 

das indústrias culturais, própria do capitalismo (BRITTOS e 

MIGUEL, 2008, p. 2). 

Estes aspectos contribuem para que as indústrias culturais desempenhem um papel 

central no exercício de sua função ideológica, ligada ao capital, cuja principal dimensão, 

na atualidade, é a serviço dos capitais em concorrência, exercendo uma funcionalidade 

definidamente econômica. Desse modo, as indústrias culturais ocupam um lugar de 

destaque na reprodução ideológica, na medida em que estão convertendo-se em um 

espaço predominantemente  

econômico, dinâmico, concentrado, transnacionalizado, de inversão 

preferencial e rentável em uma área, também, de legitimação das 

novas ideologias neoliberais, com uma particular incidência nas 

dinâmicas sociais e econômicas (BRITTOS e MIGUEL, 2008, p. 5). 

De acordo com os autores, mais do que em qualquer outro contexto, o público é o 

objeto dessa indústria. É justamente onde se encontra o ponto de interseção entre o 

Estado e o capital. 

A junção dos interesses desses dois âmbitos desemboca, 

hodiernamente, no neoliberalismo e seus ditames de desregulação e 

privatização, com o consequente enfraquecimento do poder estatal. 

Isso faz com que, paulatinamente, desapareça a noção de Estado 

entendido como encarnação das aspirações humanas, ente racional e 

que dá sentido à coletividade, garantia de liberdade e de bem estar. 

Sem embargo, tal modelo não assevera estabilidade ao sistema, já que 

a falta de concessões ao social, no limite, pode colocar sob risco a 

totalidade capitalista, sendo necessária a discussão de instrumentos de 

contrapeso, que impulsionem a adesão dos excluídos, total e 

parcialmente (BRITTOS e MIGUEL, 2008, p. 5). 

Retomar aqui o conceito de Indústria Cultural para compreender os processos 

midiáticos das sociedades atuais significa ter clareza de que os produtos culturais, 

apesar de suas especificidades, estão cada vez mais obedecendo à lógica de produção 

industrial do capitalismo. Isso significa dizer que hoje, mais do que nunca, aspectos 

mercadológicos estão penetrando na informação, na comunicação e na cultura – em 

especial na televisão - não apenas nos seus mecanismos de funcionamento, mas, 

principalmente, na produção de programas, assim como em sua seleção, organização e 
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difusão. Esse fenômeno ganhou características peculiares quando as indústrias da mídia 

transformaram-se em importante campo de valorização do capital, em que o caráter 

concentrador fica nítido, com as indústrias da informação cada vez mais reunidas nas 

mãos de poucos. 

Bagdikian (1997), já no prefácio à 5ª edição de seu livro The Media Monopoly, 

advertia que:  

antes era possível descrever as empresas dominantes em cada mídia 

separadamente – jornais diários, revistas, rádio, televisão, livros e 

filmes. A cada novo ano e a cada nova edição deste livro, o número de 

empresas que controla todas essas mídias tem encolhido: de 50 

grandes empresas em 1984, para 26 em 1987, seguidas de 23 em 1990 

e, então, na medida em que as fronteiras entre as diferentes mídias 

começam a explodir, para menos de 20, em 1993. Em 1996 o número 

de grandes empresas de mídia com poder dominante na sociedade é 

próximo de dez (BAGDIKIAN, 1997, p. 12-13). 

Essa crescente concentração da propriedade e a desregulamentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

no setor das comunicações, em escala mundial, reforçam a importância da Economia 

Política da Comunicação como eixo teórico-metodológico para a compreensão da 

dinâmica capitalista nos meios de comunicação, perspectiva de análise interessada, 

essencialmente, no estudo das relações de poder que se expressam no sistema 

econômico, na cultura e nas suas interações.  

De acordo com Mosco (1996), a Economia Política da Comunicação pode ser 

definida como “o estudo das relações sociais, em especial das relações de poder, que 

constituem a produção, distribuição e consumo de recursos, incluindo os recursos da 

comunicação” (Mosco, 1996, p. 98). Os estudos desse campo dedicam-se 

prioritariamente não à análise de conteúdo das mensagens e de seus efeitos na 

sociedade, embora não desprezem essa dimensão, mas à explicação sobre como se 

estrutura a organização da produção, distribuição e acesso aos recursos envolvidos nas 

atividades culturais e informativas.  

Portanto, nos trabalhos da Economia Política da Comunicação, os meios de 

comunicação são analisados não apenas como lócus de produção e difusão de ideologia, 

mas também como agentes produtores de bens culturais e informativos em concorrência 

pela realização de suas mercadorias. 

Uma das tarefas principais de uma economia política da comunicação 
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que pretende construir um encontro crítico com a análise marxista 

tradicional é demonstrar como a comunicação e a cultura são práticas 

materiais, como o trabalho e a linguagem são mutuamente 

constitutivas e como comunicação e informação são instâncias 

dialéticas da mesma atividade social (MOSCO, 1996, p. 45). 

Segundo Garnham (1990), esses processos investigados pela Economia Política da 

Comunicação organizam-se a partir da disputa em torno do controle de recursos 

escassos. “O entendimento que temos do mundo, e nossa habilidade de mudá-lo, será 

determinada pelos caminhos através dos quais o acesso e o controle destes recursos são 

estruturados” (Garnham, 1990, p. 6). No esforço de compreensão destes conflitos, os 

pesquisadores do campo se colocam como questão central entender “como a formação 

social determina quem pode dizer o quê para quem dentro do processo de produção 

cultural” (Ibidem. p. 10). 

A perspectiva da pesquisa, sua base teórica e histórica, busca mudar a 

atenção da concepção da mídia como aparelhos ideológicos de estado, 

e vê-los como entidades econômicas com um papel econômico direto 

de criadores de valor excedente por meio da produção e troca de 

mercadorias e, num papel indireto, por meio da propaganda, na 

criação de valor excedente dentro de outros setores da produção de 

mercadorias (GARNHAM, 1990, p. 30). 

Bolaño, Herscovici e Mastrini (2009) ressaltam o papel dos estudos da EPC na 

discussão sobre o problema da estratificação e das desigualdades de classe e, em termos 

gerais, na análise das condições de produção, distribuição e intercâmbio da indústria 

cultural. De acordo com os autores, constituem a base analítica da Economia Política da 

Comunicação “o papel dos meios no processo de acumulação de capital, o problema das 

classes sociais, os meios e a legitimação da estratificação social, a relação entre 

produção material e produção intelectual” (Bolaño, Herscovici e Mastrini, 2009, p. 1-2). 

Ainda segundo os autores, o desenvolvimento de uma Economia Política da 

Comunicação foi influenciado pela transformação da imprensa, dos meios eletrônicos e 

das telecomunicações, de modestas empresas familiares nas corporações multinacionais 

atuais. Sendo, portanto, um dos atuais desafios para os estudos dessa área a análise de 

como se organiza a produção para os novos mercados da informação segmentados e 

específicos e como a comunicação participa do circuito de acumulação do capital e das 

necessidades da estrutura econômica baseada na rapidez do consumo. 

Com base nos estudos de Mosco (1996), Bolaño, Herscovici e Mastrini (2009) e 
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outros pesquisadores da EPC, Valente (2009) apresentou uma esquematização dos 

principais fenômenos e processos analisados pelos estudos recentes na Economia 

Política da Comunicação. 

(1) A Indústria Cultural em sua dimensão integrada ou em suas 

manifestações específicas; (2) os sistemas de mídia internacionais, 

nacionais e regionais; (3) modelos institucionais, processos de 

regulação e políticas públicas relativos à área das comunicações; (4) a 

propriedade dos meios de comunicação e movimentos de integração e 

concentração; (5) as diferentes modalidades de cada uma das mídias 

(privadas, comerciais, públicas, comunitárias, etc.); (6) mercados 

específicos de comunicação ou de mídias individuais; e (7) a 

organização da produção e circulação de bens culturais em sistemas, 

mercados e meios de comunicação (VALENTE, 2009, p. 11). 

A história da televisão em nível mundial e no Brasil, seja ela aberta ou a 

pagamento, pública ou privada, o seu desenvolvimento econômico e tecnológico e a sua 

expansão são aqui abordadas como um caminho moldado pelos capitais em 

concorrência e pelo Estado. Dessa forma, a Economia Política da Comunicação 

contribui de forma significativa para a compreensão desses fenômenos, a partir do 

momento que explica o papel dos meios de comunicação no processo de acumulação do 

capital, o problema das classes sociais e os meios e a legitimação da estratificação 

social. Especificamente neste trabalho, a EPC adquire relevância determinante ao, 

dentre outras, se dedicar à pesquisa de questões inerentes ao papel do Estado na 

comunicação. 

 

1.3 Trajetória econômica e política da TV brasileira 

O processo de concentração da propriedade no setor das comunicações, verificado 

em nível internacional, é marca central da história econômica da televisão brasileira. 

Dados do estudo Donos da Mídia (2008) – apresentados no quadro 1 - mostram que 

apenas quatro redes nacionais controlam, direta ou indiretamente, 61% de todas as 

estações de TV em operação no país. Os números mostram que o cenário de 

concentração se mantém em termos de emissoras de rádio e veículos impressos. 

Quadro 1. Veículos de radiodifusão e imprensa ligados às principais redes de 

comunicação do Brasil. 
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Empresa de comunicação TV Rádio FM Rádio AM Jornal/Revista 

Organizações Globo 105 76 63 33/27 

SBT 58 70 40 12/12 

Rede Bandeirantes 39 48 49 11/10 

Rede Record 46 51 33 9/7 

Fonte: Donos da Mídia (www.donosdamidia.com.br) 

Diversos estudos das políticas de comunicação no Brasil demonstram que o 

favorecimento da exploração privada, que se mantém ainda hoje, está na gênese da 

formação do sistema de radiodifusão do país. Valente (2013) conta uma rápida história 

que ilustra como a regulação das comunicações no Brasil foi construída de modo a 

favorecer o empresariado do setor. 

Em 1952, apenas dois anos depois do início da produção empresarial 

da TV no país, a prefeitura do Distrito Federal aprovou a concessão 

para que ela própria pudesse criar a sua emissora. Edgard Roquette-

Pinto, patrono do rádio no Brasil, estava à frente do projeto. Os 

equipamentos chegaram a ser comprados, mas o prefeito José Carlos 

Vital foi levado a se exonerar, sendo substituído pelo coronel Dulcídio 

Cardoso. Segundo a pesquisadora Maria Elvira Bonavita Federico 

(1982), o cancelamento do projeto teria ocorrido por pressões de 

grupos empresariais, especialmente Assis Chateaubriand, comandante 

dos Diários Associados (VALENTE, 2013, p. 37). 

 Não demorou muito para a consolidação do modelo brasileiro de comunicação 

com privilégios para a atividade privado-comercial. Autores como Capparelli (1982) e 

Pieranti (2007) mostram que durante o processo de implementação do Código Brasileiro 

de Telecomunicações
3
, em 1962, ficou evidente essa opção do Estado brasileiro. 

Os barões da imprensa (...) na década de 1960 já constituíam 

importante bancada no Congresso Nacional. No processo de 

aprovação do CBT, eles revelaram a dimensão dessa força. Fruto de 

nove anos de negociações, o Código Brasileiro de Telecomunicações 

chegou às mãos do presidente da República João Goulart graças ao 

entendimento entre militares e civis. Mas era impreciso quanto aos 

                                                           

3
 Instituído através da Lei 4.117, em 27 de agosto de 1962, o Código Brasileiro de Telecomunicações 

(CBT) é, ainda hoje, a legislação que regulamenta os serviços de rádio e televisão aberta no Brasil. O 

Código também regulava as telecomunicações, mas com o processo de privatização, esse setor passou a 

ser regido pela Lei Geral de Telecomunicações (LGT), de 1997, deixando ainda mais antiquado o CBT. 
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critérios para distribuição de concessões de emissoras de rádio e 

televisão, e também quanto a punições de possíveis infrações. Técnico 

em sua essência, não estipulava limites rígidos para as diferentes 

formas de preenchimento das freqüências. O presidente João Goulart 

estabeleceu 52 vetos ao analisar a lei. Na nova versão, incisos, 

parágrafos e até artigos inteiros foram suprimidos. Em linhas gerais, 

João Goulart questionou possíveis imprecisões jurídicas do texto e 

defendeu uma maior margem de manobra para o Estado (...) Os vetos 

levaram os empresários de radiodifusão a se organizar e criar a 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). 

Graças à ação da Abert e da bancada da radiodifusão no Congresso 

Nacional, foram derrubados um a um, em votação histórica, todos os 

vetos do presidente João Goulart (PIERANTI, 2007, p. 41-42). 

Comparando com o rádio, que no país foi operado inicialmente como um 

instrumento cultural, educacional e de entretenimento e somente mais tarde 

transformado em um meio de comunicação de massa de caráter comercial, Jambeiro 

(2002) mostra que “a TV, ao contrário, já surgiu no Brasil ungida por este último 

caráter, tendo como inspirações não só o padrão já estabelecido pelo rádio, como 

também o modelo americano de uso comercial (...)” (Jambeiro, 2002, p. 41). 

Ainda assim, nos seus primeiros anos, a TV possuía como características, o 

experimentalismo de suas produções, o caráter local da sua programação, o poder dos 

anunciantes sobre as concessionárias e a mobilidade do mercado e da audiência. Apenas 

a partir de 1965, já durante o regime militar, o mercado até então relativamente 

competitivo, como mostra Bolaño (2004), foi progressiva e rapidamente transformado, 

tornando-se um mercado oligopólico, concentrado e centralizado.  

E é só a partir daí, segundo entendo, que se pode falar com 

propriedade em uma Indústria Cultural no Brasil, isto porque o que 

tínhamos até então era um setor de publicidade tradicional, que não 

dispunha de um veículo nacional e solidário com as necessidades 

colocadas pelo desenvolvimento industrial brasileiro (BOLAÑO, 

2004, p. 33). 

A partir de então, informação e cultura são mercadorias cuja produção passa a 

atrair interesses de grandes capitais nacionais e estrangeiros. O início da Indústria 

Cultural brasileira, assim definida, tem relação direta também com o surgimento da 

própria Rede Globo, primeira rede nacional de televisão do país. Diversos autores 

(Capparelli, 1982; Jambeiro, 2002; Bolaño, 2004) concordam que o crescimento da 

Globo se deu a partir de relações da emissora com o regime militar, que vigorou até 

1985. Enquanto o Estado autoritário daquele período intervinha diretamente no setor 

das comunicações, impondo uma série de limitações aos grupos que faziam oposição ao 
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regime político vigente, a TV Globo 

obteve permissão para expandir sua rede, conseguindo outras 

concessões do governo e também mais afiliadas entre as emissoras 

existentes, tipicamente de acordo com a política econômica do 

governo, que favorecia a concentração de capital e corporações (...) 

Como as transmissões de TV eram fundamentais às políticas da 

ditadura militar, a TV Globo rapidamente adaptou-se àquelas 

políticas, empreendeu um modelo de produção capaz de atender às 

necessidades econômicas, políticas e ideológicas dos militares e, em 

troca, foi estimulada e favorecida a se estruturar como uma rede 

nacional (JAMBEIRO, 2002, p. 100). 

Capparelli (1982) também afirma que a consolidação da hegemonia da Globo no 

mercado brasileiro de televisão ocorreu em paralelo com a consolidação de um modelo 

econômico exclusivo, apoiado pelo regime autoritário, que tinha no grupo liderado por 

Roberto Marinho um cúmplice e aliado. 

Do ponto de vista econômico, a TV Globo tinha um papel 

indispensável na unificação de um país com dimensões continentais, 

através da integração de seu mercado de consumo. Do ponto de vista 

político, a programação da Globo era indispensável como um meio 

para uma mensagem nacional de otimismo desenvolvimentista, 

mensagens positivas no discurso oficial, fundamentais para a 

manutenção e legitimação do governo militar (CAPPARELLI, 1982, 

p. 189). 

Em verdade, não apenas a Rede Globo, mas a indústria da televisão de um modo 

geral foi um instrumento da estratégia de desenvolvimento econômico do regime 

militar, que buscava acelerar a expansão capitalista através da concentração do capital. 

Com isso, a indústria televisiva consolidou suas atividades na região economicamente 

mais desenvolvida e mais próxima dos núcleos de poder. Ao mesmo tempo, a indústria 

da TV assumiu um papel de legitimação das novas propostas que o governo militar 

trazia à política, à economia e à cultura brasileiras, já que os militares viam na televisão 

um meio de promoção das suas ideias sobre segurança nacional e modernização das 

estruturas econômicas e sociais do país. 

Assim, a indústria da TV foi tomada como um instrumento para 

tarefas imediatas e cruciais que os militares queriam realizar, visando, 

sobretudo, viabilizar a expansão do parque industrial brasileiro. A 

primeira foi promover a rápida industrialização do país, criando assim 

oportunidades de trabalho; a segunda foi consolidar um mercado de 

massa nacional para bens materiais e simbólicos. Acima das duas 

tarefas – e também acima de qualquer outra coisa – estava o desejo de 

esmagar qualquer tipo de ato ou pensamento socialista e esquerdista, 

mesmo quando ‘mascarado’ como democrático (JAMBEIRO, 2002, p. 
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74-75). 

Apoio técnico para elaboração de projetos de pretendentes a concessões de TV, 

fortalecimento do setor ministerial designado para planejar e implementar as 

concessões, revisão permanente do planejamento técnico para permitir que mais canais 

fossem concedidos, cessão de empréstimos a juros baixos para aquisição de aparelhos 

de TV e ampliação do orçamento de publicidade foram algumas das políticas dos 

militares para o desenvolvimento da indústria de TV no país. 

Também com o notório propósito de favorecer a difusão privada, o 

governo decidiu subsidiar as transmissões em ondas curtas das redes 

de TV e congelou as tarifas básicas a serem por elas pagas até 1975. 

Naquele ano elas aumentaram apenas 45% e dois anos mais tarde 

55%. Por isso, de 1969 a 1979, enquanto a inflação brasileira chegou a 

1.233%, a tarifa básica das redes de TV, para uso das ondas curtas, 

aumentou apenas 124% (JAMBEIRO, 2002, p. 80). 

Capparelli (1982) ressalta que esse interesse não se limitava à necessidade de um 

veículo de comunicação relativamente submisso e afinado com o novo governo, que 

necessitava de legitimidade e procurava uma articulação com as mudanças ocorridas no 

padrão de desenvolvimento econômico. 

A reorganização da antiga produção industrial – com novas técnicas 

produtivas, agora em setores mais dinâmicos como a indústria 

química, automobilística -, traz consigo uma reorganização 

administrativa, tecnológica e financeira que, por fim, implica numa 

reordenação das formas de controle social e político. A televisão vai 

desempenhar, nesta fase, um papel importante para a legitimação das 

novas tendências. De um lado, o Estado revisa os meios de 

comunicação, em especial a televisão, na ótica de uma nova ideologia, 

a da Segurança Nacional e, de outro, sua tarefa é facilitada pelo 

domínio, agora quase absoluto, das programações com origem nos 

Estados Unidos, país que serve de parâmetro às tendências do 

desenvolvimento econômico (CAPPARELLI, 1982, p. 197). 

Leal Filho (1988), também ao analisar o desenvolvimento da televisão brasileira 

no período do regime militar e o papel desempenhado pela Globo, coloca a questão nos 

seguintes termos: 

(...) desejando romper radicalmente com o ‘populismo’ de qualquer 

matiz, o movimento de março de 1964, necessitava no setor de 

televisão estabelecer negociações com grupos políticos ‘inimigos’ do 

populismo e que encarnassem pragmaticamente o novo ideário da 

‘revolução’. Pelos antecedentes do contrato, nada mais próximo às 

linhas do esquema de poder do que um empresário que ‘adiantou-se’ 

ao pacto político que se consolidaria, compôs a ‘aliança’ entre o 

capital nacional e o internacional na área das comunicações 
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audiovisuais. Acresce a todos esses argumentos o de que a TV Globo 

ainda não entrara em funcionamento, estando então completamente 

fora do exame da opinião pública. Assim, tudo aqui estava por se 

construir com o aval do Estado e do capital internacional (LEAL 

FILHO, 1988, p. 155). 

Mais adiante, o autor afirma que essa aliança inicial foi determinante para a 

existência de uma Indústria Cultural nacionalmente integrada e articulada entre 

interesses do capital nacional, internacional e do próprio Estado brasileiro. 

Em razão da conjuntura política em que opera, sobretudo no período 

entre 1968/1975, a Indústria Cultural da televisão foi profunda e 

extensamente controlada pelo Estado autoritário através da censura, de 

resto como quase todos os outros setores da ‘comunicação de massa’. 

Esse ponto nos parece fundamental porque, embora o Estado tenha 

contribuído grandemente para a consolidação dessa Indústria Cultural 

pelo seu próprio modo de operar, não seria possível pensar-se que há 

uma coerência, uma continuidade, uma congruência sem mais entre a 

Indústria Cultural e o poder político (LEAL FILHO, 1988, p. 161). 

Abriu-se, assim, espaço para a consolidação no país de um sistema comercial 

privado, com base num modelo de concessões públicas com estabelecimento de prazo 

fixo para renovação por períodos idênticos e sucessivos. Diferentemente do que 

ocorrera no mesmo período em larga escala na Europa, onde os países de democracia 

mais consolidada privilegiaram o próprio Estado como operador e executor da atividade 

de radiodifusão, no Brasil – também desde o princípio – a comunicação pública foi 

constituída de modo a ocupar os espaços marginais do sistema de comunicação 

brasileiro. 

No que diz respeito especificamente à comunicação não-privada, na década de 60, 

o que se visualizava era um aparato de apoio à necessidade de massificação da educação 

frente à procura por mão-de-obra qualificada e minimamente instruída. Segundo Beltrán 

(2002), os projetos de televisão educativa no Brasil e em outros países da América 

Latina, associados às televisões públicas, “participavam da ideia de que as mídias 

massificariam a educação, apoiariam outros processos educacionais e permitiriam 

atingir, com relativa facilidade, as populações que estavam excluídas dos circuitos 

oficiais de educação” (BELTRÁN, 2002, p. 91-92). 

A radiodifusão pública e a televisão, em especial, pelo seu crescimento e por seu 

potencial instrutivo ao combinar sons e imagens, eram encaradas, portanto, como 

instrumento de apoio ao desenvolvimento das políticas educacionais nacionais e 
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regionais. De acordo com Leal Filho (1988), 

o objetivo, ainda que não explícito, desse novo tipo de escolarização 

era o da centralização e controle mais eficiente dos cursos e 

programas escolares e da consequente redução da penetração do 

conflito que ocorre na sociedade no aparelho educacional. Pode-se 

afirmar que as forças que detinham o controle do aparelho de Estado 

nessa época tentaram uma reorganização das formas de escolarização, 

buscando garantir maior eficiência na reprodução das relações de 

produção, de acordo com o seu projeto político e econômico. E não se 

tratava apenas – como lembra Althusser - da reprodução da 

qualificação da força de trabalho. Era algo que ia mais além; buscava-

se a inserção de todos os agentes sociais no projeto ideológico 

dominante. Para isso, a cada camada social corresponderia uma forma 

e um meio de escolarização predominante (LEAL FILHO, 1988, p. 

172). 

Marco importante nesse sentido, antes mesmo da criação de uma TV educativa no 

Brasil, segundo Valente (2009), foi a proliferação de experiências de transmissão de 

programas educativos em emissoras comerciais. No caso brasileiro, a conclusão desse 

debate se deu já no regime militar, em 1967, quando foi editado o Decreto-Lei 236, 

marco inicial da televisão pública no país, que previa que as televisões educativas 

seriam destinadas à “divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de 

aulas, conferências, palestras e debates” (Brasil, 1967). A norma estabelece também o 

caráter não-comercial do serviço, vedando a veiculação de qualquer tipo de propaganda 

e patrocínio, fazendo as futuras emissoras depender basicamente dos recursos 

orçamentários destinados pelos governos estaduais, tolhendo sua autonomia financeira e 

colocando-as na esfera de ação da política local. A própria definição das suas funções 

restringe as suas possibilidades de ação, tanto em aspectos formais quanto de conteúdo. 

Também nesse ano foi criada a Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa 

(FCBTVE), por meio da Lei 5.198, com o objetivo de “produção, aquisição e 

distribuição de material áudio-visual destinado à televisão educativa, contribuindo, 

direta ou indiretamente, para a expansão e o aperfeiçoamento do sistema de televisão 

educativa no país” (Brasil, 1967-2). Porém, segundo Valente (2009), apenas 0,002% do 

orçamento do Ministério da Educação e da Cultura eram destinados para a instituição, 

determinando, assim, limitações econômicas claras à possibilidade de ação da 

comunicação pública. 

Como fica explícito no texto da lei, a atuação principal desse sistema público 

estatal se daria, de início, através da produção e difusão de vídeo-aulas, destinadas ao 
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ensino massivo de adultos, em parceria tanto com as emissoras educativas estaduais 

quanto com veículos de comunicação comerciais. Tal definição impulsionou o trabalho 

da FCBTVE como produtor de conteúdo que abastecia as janelas de exibição de mais de 

30 emissoras de todo o país. 

Exemplo disso é citado por Milanez (2006), quando afirma que somente em 1971, 

o FCBTVE produziu 360 aulas, 46 adaptações de filmes, 43 entrevistas, 404 “flashes de 

pedagogia social”, um curso de pintura e 54 programas de temática diversa. Vale 

destacar que até aquele ano, já haviam sido outorgados canais em todas as regiões do 

país, Norte (Manaus), Nordeste (Recife, Salvador, Maceió, Fortaleza e São Luís), 

Sudeste (São Paulo), Sul (Santa Maria, Porto Alegre) e Centro-Oeste (Goiânia). 

Estava posta, a partir desse momento, a possibilidade de constituição de uma rede 

nacional pública de radiodifusão, justamente no momento da “expansão das redes 

privadas, através da integração de emissoras independentes e da implantação de 

estações retransmissoras por todo o território nacional” (BOLAÑO, 2004, p. 48), com a 

Globo assumindo a hegemonia inconteste desse processo. 

 Mas também na década de 1970 - mais precisamente em 1975, quando é publicada 

a Lei 6.301, que autoriza a União a criar a Empresa Brasileira de Radiodifusão 

(Radiobrás), o que ocorreu um ano depois por meio do Decreto 77.698/1976 - 

configura-se uma segunda possibilidade de organização do sistema público de TV, com 

o Governo Federal iniciando a implantação de uma estrutura própria centralizada, além 

da definição da produção de informação como um dos pilares do novo desenho de 

televisão pública. 

De acordo com o Decreto, as principais funções da Radiobrás eram a operação e 

exploração comercial das estações de propriedade do Governo Federal; a criação, 

operação e exploração de sua própria rede de estações retransmissoras; a produção e 

difusão de programas informativos e de recreação e a radiodifusão de programas 

educativos produzidos pela FCBTVE ou por outras produtoras de propriedade estatal. 

Com a criação da Radiobrás e de diversas emissoras educativas vinculadas aos 

governos estaduais, o Brasil ia constituindo uma rede nacional abeta, cuja cabeça era a 

TVE do Rio de Janeiro (de âmbito federal), a qual recebia programação das afiliadas de 

cada um dos estados brasileiros e oferecia uma programação nacional, retransmitida 
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para toda a rede. No entanto, cada emissora da rede tinha a liberdade de transmitir toda 

ou parte da programação nacional, preenchendo o resto da sua programação com 

produção própria ou de qualquer outra origem.  

Esta opção política de constituição de um conjunto de emissoras educativas com 

produção de informação demonstrava uma preocupação dos militares no 

aprofundamento da propaganda do regime, dado o aumento da mobilização popular em 

oposição ao governo militar. Essa preocupação refletiu nos investimentos na Radiobrás, 

que, no início dos anos 1980, contava com 42 emissoras (sendo 40 instaladas), duas 

geradoras e cinco repetidoras de TV, dez rádios em Ondas Médias, 13 em FM, duas em 

Ondas Curtas e oito em Ondas tropicais. Essa estrutura permitiu que se formasse uma 

segunda opção de programação nacional, oferecida pela TV Cultura de São Paulo, a 

maior produtora do sistema, de modo que o país chegou a contar efetivamente com duas 

redes nacionais públicas, oferecendo programação educativa e cultural, 

internacionalmente reconhecida como de excelente qualidade, formando um padrão de 

produção próprio e distinto do modelo comercial, em que predominava a Rede Globo de 

Televisão. 

Novamente, essa medida se mostrou coerente com a opção inicial do Estado 

brasileiro na televisão, mantido pelo regime militar instaurado no Brasil a partir de 

1964, que  

optou por manter o sistema comercial privado, apoiando fortemente a 

sua concentração em torno da Rede Globo de Televisão, fenômeno 

amplamente discutido pela literatura acadêmica, mas não abriu mão 

do controle de uma rede pública estatal, criada, no entanto, de forma a 

manter-se sem capacidade de competir com as redes privadas – que 

cumpriam a contento a função de propaganda do regime –, mas, ao 

contrário, para funcionar em sintonia com o sistema comercial” 

(BOLAÑO e BRITTOS, 2008, p. 6). 

Valente (2009) chama a isto “complementaridade marginal”, conceito que será 

melhor desenvolvido no capítulo 3 deste trabalho, entendendo por isso “o papel 

secundário experimentado por estas experiências em sua evolução histórica em relação 

à estruturação do modo de regulação setorial da televisão na Indústria Cultural 

brasileira” (Valente, 2009, p. 52). 

Esta situação se justifica pela  
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ausência de demanda por parte do regime ditatorial de um Aparelho 

Midiático Público centralizado e robusto que garantisse seus 

interesses, tal como fizeram os Estados europeus. A opção feita nos 

primeiros anos foi de realizar a função propaganda por meio de três 

ações: (1) sustentação de uma rede de alcance nacional afinada com o 

regime, a Rede Globo; (2) influência indireta em outras redes de TV 

mediante iniciativas alternadas de restrições e estímulos; e (3) controle 

de conteúdo de TV, rádios e jornais por meio das práticas censórias 

(VALENTE, 2009, p. 60). 

De qualquer modo, em todos os sentidos podemos falar de complementaridade 

marginal. Por um lado, como bem define Valente, trata-se de um sistema público 

minoritário, situado no interior de um sistema privado muito mais amplo e poderoso, 

que exerce, de fato, a função propaganda (Bolaño, 2000), deixando às TV de 

propriedade do Estado, a função menor de aparelho educativo complementar. Trata-se, 

portanto, de complementaridade marginal, tanto em relação à TV privada, quanto à 

educação pública.  

Por outro lado, complementa os arranjos políticos entre as oligarquias locais e 

nacionais, ao contemplar os governadores de Estado com uma concessão, ainda que a 

emissora principal em cada unidade da federação seja aquela privada, afiliada da 

principal rede nacional, com a segunda afiliada à vice-líder nacional e assim 

sucessivamente, de modo que o oligopólio nacional se reproduz de alguma forma em 

cada Estado, enquanto a empresa pública local cumpre, no arranjo, papel semelhante 

àquele (subalterno) cumprido pela TV pública em nível nacional.  

Com o fim do regime militar, o modelo de organização do sistema de televisão 

com favorecimento da iniciativa privada estava consolidado de tal modo que poucas 

mudanças ocorreram. Em termos de regulamentação da TV as medidas foram adotadas 

em moldes quase tão pouco democráticos quanto tinham sido durante o governo dos 

militares, tornando-se ainda mais difíceis de mudanças com a posse de José Sarney na 

Presidência da República e de Antonio Carlos Magalhães no Ministério das 

Comunicações, notórios e históricos beneficiários do regime militar no que diz respeito 

à propriedade de emissoras de televisão. 

Não causou espanto, portanto, o fato de a comissão criada pelo 

Ministro Antônio Carlos Magalhães, no início de outubro de 1985, 

para examinar possíveis irregularidades nas concessões feitas no 

último período do regime militar, ter concluído pela absoluta 

regularidade de todos os processos. Igualmente não causou surpresa a 

continuação e mesmo o aumento do uso de critérios político-eleitorais 
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nas concessões de rádio e TV. Por exemplo, em setembro de 1988, um 

mês antes da promulgação da nova Constituição, embora um só canal 

de TV tivesse sido anunciado para concessão em determinada área 

geográfica, o Presidente concedeu quatro canais. A razão foi que, ao 

invés de apenas um, quatro amigos do Presidente estavam 

concorrendo pela concessão. O Assessor de Imprensa do Ministério 

das Comunicações disse publicamente que na opinião do governo 

aqueles que mereciam a confiança do Ministro e do Presidente 

deveriam ganhar a concorrência. O próprio Presidente, quando 

interpelado por repórteres para explicar porque tinha autorizado quatro 

concessões, ao invés de uma, como previsto, disse que tinha sido 

difícil para ele deixar de atender às solicitações dos amigos 

(JAMBEIRO, 2002, p. 141). 

O exemplo citado por Jambeiro esteve longe de ser uma exceção à época. 

Segundo o autor, apenas no governo Sarney, 418 novas concessões de rádio e TV foram 

negociadas em troca de votos favoráveis no Congresso, o que contribuiu para que, ao 

final de 1993, 40% de todas as concessões de rádio e TV no país estivessem nas mãos 

de prefeitos, governadores, ex-parlamentares ou seus parentes e sócios. Com isso, o 

modo de implementação das políticas de comunicação no Brasil, especialmente no 

período do regime militar, mas também após, favoreceu o uso político e político-

eleitoral das concessões públicas de rádio e TV, situação que não se alterou ao longo 

dos anos. A partir de um cruzamento entre dados da Agência Nacional de 

Telecomunicações e a lista de políticos com cargos eletivos no país, o estudo Donos da 

Mídia demonstrou que, assim como a concentração da propriedade, a participação de 

políticos como diretores ou sócios de rádio e TV permanece como uma tendência nas 

comunicações brasileiras. Os números mais atualizados apontam que são 271 políticos, 

sendo 147 (54,24%) prefeitos, 55 (20,3%) deputados estaduais, 48 (17,71%) deputados 

federais, 20 (7,38%) senadores e 1 (0,37%) governador. É importante ressaltar que essa 

situação contraria o artigo 54 da Constituição Federal de 1988, ao proibir que, a partir 

da posse, políticos com cargos eletivos sejam proprietários, controladores ou diretores 

ou ainda que firmem contrato com empresas concessionárias de serviços públicos, como 

é o caso do rádio e da televisão. 

Straubhaar (1989) acredita que a manutenção do status quo na indústria televisiva 

ocorreu porque nele a televisão era um instrumento de poder que o governo civil não 

quis perder. Segundo o autor, independentemente da mudança de regime, o continuado 

“crescimento da população urbana e das classes média e operária tinha consolidado o 

Brasil como uma sociedade de massa, moldada pela cultura e comunicação de massa, 

particularmente a televisão e, sobretudo, a Rede Globo” (Straubhaar, 1989, p. 148). 
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Em verdade, pois, a indústria da TV – que tinha sido um importante parceiro do 

governo militar foi compensada permanecendo intocada. Mais que isso: a mudança do 

regime militar para o governo civil de transição consolidou a forte dependência mútua 

que o Estado e os empresários e as redes de TV desenvolveram durante os tempos de 

governo autoritário. Todos eles tornaram-se crescentemente interdependentes e, ao 

mesmo tempo, crescentemente tirando proveito uns dos outros. 

Se o fim do regime militar significou a manutenção de benefícios e privilégios 

para a iniciativa privada no setor das comunicações, para a mídia pública o momento 

marcou a busca por um novo papel na disputa por concorrência televisiva. Segundo Leal 

Filho (1988), a estratégia de ampliação da participação da TV Cultura na concorrência 

teve por base uma orientação populista: 

O objetivo é elevar os índices de audiência a qualquer custo, buscando 

na televisão comercial modelos que levem a isso. A iniciativa está 

vinculada a um projeto que pretende utilizar a TV-2 (referência ao 

canal reservado à TV Cultura) como um instrumento de propaganda. 

Para que ela seja eficiente, é necessário que a audiência seja alta. O 

instrumento para atingir esse objetivo é o populismo televisivo (LEAL 

FILHO, 1988, p. 186). 

Valente (2009) acredita que esse movimento das TV públicas foi impulsionado 

por uma série de fatores 

(1) a redução da força do projeto educativo militar em meio às 

atenções voltadas ao processo de abertura, marcada pela disputa 

política nas eleições de 1982, pelo derrotado movimento Diretas Já e 

pela transição gradual durante o regime Sarney; (2) a forte diminuição 

da demanda por qualificação da mão-de-obra por conta da crise vivida 

pelos capitais individuais nesta década, o que reduziu fortemente sua 

capacidade de contratação; (3) a queda no repasse de recursos das 

várias esferas do Estado proveniente da perda de capacidade de 

investimentos em razão da crise econômica, penalizando as áreas mais 

periféricas da operação estatal; (4) a necessidade de ganho de 

audiência para justificar os decrescentes aportes financeiros públicos 

em suas estruturas; (5) a busca por audiência impulsionada pelos 

governantes que a partir daquele momento teriam de reconstruir sua 

legitimidade política em um novo sistema partidário e eleitoral que 

iniciou, já em 1982, com as eleições para os governos estaduais 

(VALENTE, 2009, p. 69). 

Ao assumirem uma nova postura de concorrência no mercado de televisão, as 

emissoras públicas enfrentaram uma série de desafios, principalmente de ordem 

financeira. E com o processo de redemocratização em curso no país, diversos setores do 

Estado, incluindo aí a radiodifusão, sofreram um processo de reestruturação frente à 
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demanda da sociedade. 

Com isso, a TV pública iniciou um período de crise que se agravou na década de 

1990, concomitantemente às dificuldades orçamentárias e redefinições acerca do papel 

do Estado. “Os cortes de verbas estatais, motivados, principalmente, pelas demandas 

urgentes em saúde, educação e previdência, salientavam a discussão sobre manter uma 

emissora de TV com dinheiro público” (Lobato, 2004, p. 96). 

Também nesse período, é interessante destacar, as instituições privadas 

envolvidas nas parcerias de vídeo-aulas na década de 80 com as TVs educativas 

acabaram por criar canais próprios culturais e educativos, a partir de uma flexibilização 

da legislação que permitia às organizações não-governamentais e sem fins lucrativos ser 

concessionárias do serviço de radiodifusão educativa. 

A permissão de exploração da radiodifusão educativa por esses grupos cria a 

categoria da TV Educativa Empresarial (Lopes, 2010), em que as fundações ou 

instituições concessionárias usam do benefício de serem consideradas públicas para 

receber isenções fiscais. 

Além da facilidade para obter o canal, essas instituições podem 

requerer os títulos de utilidade pública municipal, estadual e federal – 

ficando isentas do pagamento de vários tributos, como a Previdência 

Social e impostos sobre o patrimônio, e ainda receber abatimento em 

algumas contas públicas, como as de energia elétrica e água. Desse 

modo, agem também como emissoras comerciais ao vender 

publicidade como qualquer emissora privada
4
. Portanto, os 

concessionários dessas TVs educativas obtêm do Estado brasileiro 

pelo menos três benefícios ou privilégios: 1) não participam de 

licitação para obter o canal; 2) recebem isenções fiscais; 3) acabam se 

inserindo no mercado, ou melhor, agem como TVs comerciais por 

meio da venda de publicidade, devido à falta de fiscalização da União 

(LOPES, 2010, p. 132-133). 

Assim, ao final da década de 1990, “o predicado educativo manteve-se apenas 

como sombra de um modelo, sem razão de ser na tentativa de sobrevivência das 

emissoras públicas” (Valente, 2009, p. 81). 

A concentração da propriedade e a vinculação de políticos com concessões de 

                                                           

4
 A publicidade com anúncio de preços de produtos e serviços pelas TVs é proibida por Lei desde a sua 

implantação pelo Decreto-Lei 236/1967. Na década de 1980, começa a ser permitida a veiculação de 

publicidade na forma de apoio institucional. 
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rádio e televisão têm também como causa e, ao mesmo tempo, consequência, a ausência 

de regulamentação do setor. Promulgada em 1988, a Constituição Federal tem, entre os 

artigos 220 e 224 do Capítulo V do Título VIII, uma série de determinações e previsões 

com relação à exploração dos serviços de rádio e televisão, fruto de embates, segundo 

Bolaño (2007), de frentes progressistas e conservadoras, essa representada 

especialmente pela Abert. O problema, como será detalhado abaixo, é que a maioria 

desses artigos não se efetivou na prática da regulação das comunicações. 

O artigo 220, por exemplo, é explícito ao ressaltar que “os meios de comunicação 

não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”, mas a 

inexistência de mecanismos legais que estabeleçam limites para a posse de emissoras de 

rádio e televisão por um mesmo grupo empresarial permite a construção de oligopólios 

como uma das principais marcas do sistema de comunicação brasileiro. Como diz 

Pieranti (2007), 

a mídia tende a construir oligopólios, em virtude de características de 

mercado, como a tendência das agências de publicidade a concentrar 

propaganda apenas nos veículos de maior penetração de público, 

privilegiando os grandes grupos, e a capacidade de reaproveitar 

conteúdo em diferentes veículos, estimulando a atuação das empresas 

em vários segmentos de mercado simultaneamente. Caberá ao 

regulador impor limites à propriedade dos veículos e à concentração 

de audiência, de modo a garantir a diversidade de versões e 

interpretações dos fatos, limitando a manipulação da opinião pública 

(PIERANTI, 2007, p. 77-78). 

O artigo 221 prevê que a produção e a programação das emissoras de rádio e TV 

devem atender a uma série de princípios, dentre os quais a regionalização da produção 

cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei”. Apenas três 

anos após a promulgação da Constituição, a deputada federal Jandira Feghali 

(PCdoB/RJ) apresentou o Projeto de Lei 256, visando a regulamentação desse item, 

propondo o índice de 30% de produção local nas emissoras de rádio e TV , porém, 23 

anos depois, o artigo não foi aprovado no Congresso Nacional, favorecendo a 

centralização da produção cultural da televisão brasileira como outra característica do 

mercado brasileiro de televisão. Estudo realizado pelo Observatório do Direito à 

Comunicação, em 2011, revelou que apenas 10,8% do tempo veiculado nas emissoras 

de televisão do país é ocupado com conteúdos de origem local.  

Outro artigo constitucional relativo à comunicação ainda não regulamentado é o 



 44 

223, que estabelece que, no momento de permissão e autorização das concessões, o 

Estado brasileiro deve garantir o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 

público e estatal. Dada a importância desse dispositivo para a comunicação pública, 

objeto deste trabalho, a discussão sobre esse artigo será feita no capítulo 3. 

Após 26 anos de vigência da atual Constituição Federal, na área das 

comunicações, apenas os artigos 222 e 224 foram objeto de regulamentação. A Emenda 

Constitucional nº 36, de 28 de maio de 2002, alterou o artigo 222, permitindo a 

participação de capital estrangeiro em até 30% nas empresas de comunicação, além de 

possibilitar a presença de pessoas jurídicas nacionais em até 100% da propriedade na 

mídia e 30% na mídia eletrônica. 

Já o artigo 224 determina ao Congresso Nacional a instituição de um Conselho de 

Comunicação Social, de forma auxiliar. Como lembra Pieranti (2007) a proposta 

original, apresentada ainda na Assembleia Nacional Constituinte pela deputada Cristina 

Tavares (PMDB/PE), era de um Conselho mais amplo e com funções diversas.  

[O Conselho] seria responsável por elaborar políticas e controlar as 

outorgas, dele fazendo parte representantes da sociedade civil, do 

empresariado e dos poderes da República (exceção feita ao 

Judiciário). Rechaçado esse projeto, o Conselho foi aprovado apenas 

como órgão auxiliar do Congresso Nacional (PIERANTI, 2007, p. 

81). 

Regulamentado em 1991, o Conselho teve a primeira composição em 2002, mas 

ficou desativado entre 2004 e 2006, por decisão do então Presidente do Senado, José 

Sarney. Apenas em julho de 2012, o Conselho foi reativado, com a indicação dos novos 

membros sendo feita diretamente pelo Senado, na última sessão do Congresso Nacional 

antes do recesso parlamentar, o que gerou reação de setores da sociedade, como o 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). 

Além da ausência de diálogo do Congresso para a reativação do Conselho, o 

FNDC e outras entidades criticaram também a própria composição do órgão, 

especialmente a ocupação da Presidência do Conselho pelo atual Presidente da Rede 

Vida de Televisão e arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. A priorização 

de determinados segmentos religiosos no rádio e na televisão é outra característica das 

políticas de comunicação no Brasil. Levantamento feito pelo Intervozes (2012), revelou 

que cerca de 140 horas semanais da TV brasileira é preenchido com programação 
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religiosa, com destaque para o Canal 21, vinculado ao Grupo Bandeirantes, que arrenda 

22 horas diárias de sua programação para a Igreja Mundial do Poder de Deus. 

Com emissoras de maior audiência como Rede TV e Bandeirantes não é 

diferente. Ainda segundo os dados do Intervozes, a primeira vende 46 horas semanais 

de sua grade para diferentes igrejas. A Bandeirantes tem 31 horas por semana exclusivas 

para programação religiosa. Além da ocupação de espaços na programação, segmentos 

religiosos têm ainda sob o seu controle a propriedade de quase uma dezena de canais: 

Record, Canção Nova, TV Século XXI, TV Aparecida, RIT, Rede Gospel, Rede Mulher 

e Rede Família.  

Como visto, a análise da televisão brasileira sob as perspectivas política e 

econômica revela que a trajetória das políticas públicas e da regulação setorial no Brasil, 

desde o Código Brasileiro de Telecomunicações, passando pelas medidas do regime 

militar, pela Constituição Federal até os governos mais recentes, teve e continua a ter 

forte influência da iniciativa privada, relegando aos veículos do campo público – dentre 

os quais estão as TVs Legislativas - a condição de complementaridade marginal nos 

sistemas de comunicação. 
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2. AS TVs LEGISLATIVAS EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Este capítulo está estruturado em cinco seções. A primeira trata das experiências 

internacionais de TVs Legislativas, com maior destaque para os modelos dos Estados 

Unidos e da França, considerados referências nos principais trabalhos sobre o tema 

(RENAULT, 2004; JARDIM, 2008; SANTOS, 2008; e MONTEIRO, 2011). As 

iniciativas de TVs parlamentares de países como Canadá e Reino Unido também serão 

citadas. Ainda em nível internacional, será discutida a história das TVs Legislativas na 

América Latina, principalmente pela proximidade político-terriorial e pelo pioneirismo 

e influência brasileira no campo das emissoras legislativas na região. 

O segundo tópico deste capítulo discorre sobre os antecedentes históricos de 

comunicação por radiodifusão entre o Poder Legislativo brasileiro e a sociedade, antes 

mesmo da criação das emissoras de TV, com destaque para o programa de rádio A Voz 

do Brasil, que desde 1962 veicula informações do Poder Legislativo federal, e os 

programas televisivos produzidos pelo Congresso Nacional no período da Assembléia 

Constituinte (1987/1988). 

A promulgação da Lei 8977/95 e o início da indústria de TV a cabo no Brasil são 

objeto de discussão na terceira seção deste capítulo. É nessa lei que está prevista a 

destinação obrigatória de TVs Legislativas na programação da TV a cabo. Na terceira 

seção é também analisada a criação da TV Assembleia de Minas, TV Senado e TV 

Câmara, experiências pioneiras no Brasil, bem como os primeiros passos das TVs 

Legislativas no país.  

A quarta seção destina-se a analisar o contexto de criação da Associação 

Brasileira de Rádios e TVs Legislativas (ASTRAL), em 2003, a reivindicação das 

emissoras por políticas públicas e a articulação com as demais emissoras de TV não-

comerciais, em especial no Fórum Nacional de TVs Públicas e na Conferência Nacional 

de Comunicação. Também nessa seção será traçado um breve histórico de criação de 

todas as TVs vinculadas a Assembleias Legislativas. 

Por fim, no quinto tópico é abordada a situação e os movimentos das TVs 

Legislativas a partir da digitalização dos sinais de televisão, especialmente a 

constituição da Rede Legislativa de TV Digital, que permite, a partir da tecnologia da 

multiprogramação, o compartilhamento de conteúdos entre TVs Legislativas federais, 
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estaduais e municipais, além da migração das emissoras para o sinal aberto. 

 

2.1 TVs Legislativas no mundo 

A primeira transmissão ao vivo e regular de uma sessão parlamentar por uma TV 

Legislativa aconteceu em março de 1979, nos Estados Unidos. Tratava-se, naquele 

momento, da inauguração da primeira TV Legislativa em todo o mundo, a C-SPAN 

(Cable Satellite Public Affairs Network), criada por empresários da indústria de TV a 

cabo norte-americana. 

Quando criada em 1979, a C-SPAN se limitava a um canal destinado a 

transmissões das atividades do Senado, porém, com o passar dos anos, o canal foi 

ampliado e transformado em um sistema, com cinco emissoras segmentadas, sendo duas 

de rádio e três de televisão. Atualmente, as TVs Legislativas norte-americanas se 

dividem do seguinte modo: C-SPAN 1, que transmite as sessões do Senado; C-SPAN 2, 

criado em 1980, que cobre as atividades da Câmara dos Representantes; e C-SPAN 3, 

inaugurado em 1997, responsável pela transmissão das reuniões das Comissões 

Especiais do Congresso norte-americano. 

Em livro sobre o tema, Monteiro (2011) afirma que o C-SPAN foi criado num 

contexto político em que os Estados Unidos discutiam a estratégia nacional para o uso 

de comunicações via satélite e atribui ao jornalista Brian Lamb, com experiência em 

trabalhos no Senado e na Casa Branca, a ideia de criação de um canal de televisão 

segmentado para o campo político legislativo. 

Com o crescimento do mercado da TV paga, as operadoras estavam à 

procura de conteúdo diferenciado para oferecer aos seus clientes por 

satélite. Ele [Brian Lamb] propôs aos canais de TVs privadas que 

transmitissem as atividades parlamentares com maior intensidade. Não 

teve sucesso. Em 1977, quando Thomas O’Neill Jr. era presidente da 

Câmara dos Representantes (deputados americanos) autorizou a 

transmissão por televisão aberta, mas sob o controle do Legislativo. 

As emissoras privadas não aceitaram que, nem mesmo a PBS – Public 

Broadcasting System fizesse a transmissão de forma independente. 

Brian Lamb mudou de estratégia e sugeriu que as transmissões fossem 

feitas pelo sistema de cabo. A ideia ganhou força. Ele reuniu alguns 

empresários e formaram uma corporação sem fins lucrativos e criaram 

o canal, que não tem qualquer relação de dependência financeira com 

o Congresso americano (MONTEIRO, 2011, p. 75). 
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Como veremos mais adiante (capítulo 3), uma primeira distinção entre as TVs 

Legislativas dos Estados Unidos e as brasileiras é o fato das emissoras norte-americanas 

não serem controladas pelas casas parlamentares, mas sim organizadas sob uma única 

estrutura de caráter privado, gerenciada por representantes das operadoras de TV a cabo 

e mantida por recursos não-governamentais, oriundos de taxas dos serviços de televisão 

por assinatura. A mensagem institucional disponível no site da C-SPAN apresenta de 

forma sintética a estrutura da organização: 

C-SPAN é uma organização privada e sem fins lucrativos, criada em 

1979 pela indústria de televisão a cabo como um serviço público. Sua 

missão é promover o acesso do público ao processo político. C-SPAN 

recebe fundos não-governamentais; suas operações são custeadas por 

taxas pagas pelas associadas de cabo e satélite que organizam a 

programação
5
 

Segundo a pesquisadora Márcia Jardim, a proposta era a do C-SPAN como “um 

canal imparcial e equilibrado, com total independência financeira, sem nenhum tipo de 

verba do governo, nem venda de espaços publicitários” (JARDIM, 2008, p. 80). A 

diretoria da emissora foi formada, portanto, por representantes das empresas operadoras 

de televisão a cabo, sem relação direta com o Congresso estadunidense. 

Ainda no continente norte-americano, merece ser destacado o caso do Canadá, em 

que as TVs Legislativas se organizam numa espécie de rede. A origem do atual CPAC 

(Cable Public Affairs Channel) data de 1980, quando um discurso especial da então 

Rainha Elizabeth II foi transmitido ao vivo pela TV Legislativa canadense. Assim como 

no modelo dos Estados Unidos, é um órgão mantido por empresas de cabo, sem 

nenhuma participação financeira do governo. Baseada em Ottawa, capital administrativa 

do país, a CPAC tem equipes de jornalistas e técnicos nas principais cidades do Canadá, 

priorizando a cobertura de acontecimentos locais e não apenas do centro administrativo. 

Monteiro (2011) conta que a criação do CPAC atendeu a várias etapas de 

planejamento. 

Passou pela CRTC – Canadian Radio-Television and 

Telecommunications, órgão regulador federal broadcast, que outorgou 

a CBC – Canadian Broadcasting Corporation a licença exclusiva para 

prestar o serviço a partir da capital Ottawa. Mais tarde, em 1986, 

empresários da indústria canadense de televisão por cabo propuseram 

                                                           

5
 Fonte: www.c-span.org /about. Tradução própria. 
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que o canal parlamentar tivesse uma programação específica. Em 

1988 surgiu o embrião do CPAC, que foi aprovado por unanimidade 

pela Câmara dos Comuns em 1980, mas até 1991 era a CBC que 

mantinha o canal. Com a saída da CBC, a Câmara dos Comuns 

precisou arcar com a operacionalização do canal ao custo anual de 1 

milhão de dólares. A partir de outubro de 1992, um consórcio de 27 

empresas canadenses de TV a cabo assumiu o serviço sem ônus para 

os cidadãos (MONTEIRO, 2011, p. 76-77). 

Além do CPAC, três províncias têm suas TVs Legislativas próprias, mantidas 

pelos parlamentos estaduais, modelo similar ao brasileiro. 

Na Europa, a experiência das TVs Legislativas é mais recente e data da década de 

1990. Segundo Monteiro (2011), a primeira emissora de televisão vinculada a um 

parlamento europeu surgiu no Reino Unido, em 1992, com a The Parliamentary 

Channel. Do mesmo modo que os canais parlamentares norte-americanos, inicialmente 

a TV Legislativa do Reino Unido era operada por um consórcio de operadores de TV a 

cabo. Em 1998, a rede de televisão pública BBC (British Broadcasting Corporation) 

comprou a TV Legislativa e mudou o nome para BBC Parliament, atualmente veiculada 

em satélite, cabo, canal aberto e internet e responsável pela transmissão de sessões do 

Parlamento do Reino Unido (Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes), Parlamento da 

Escócia, Assembleia do País de Gales e Parlamento Europeu.  

Após a iniciativa britânica, “um dos primeiros canais europeus de televisão 

criados especificamente para divulgar as atividades parlamentares foi o francês La 

Chaîne Parlementaire (LCP), em 1993” (SANTOS, 2008, p. 44). Criado com base em 

um dispositivo da lei francesa de telecomunicações que estabelece a obrigatoriedade das 

operadoras de TV a cabo e satélite do país de veicular a programação da TV do 

Parlamento (semelhante ao Brasil, como veremos no tópico 2.3) – a LCP tem a sua 

programação dividida igualmente entre sessões e debates da Assembleia Nacional e do 

Senado francês. 

Diferente do modelo americano e mais próximo da BBC Parliament, a LCP é 

custeada por recursos públicos – com um orçamento anual médio de 60 milhões de reais 

– e em sua estrutura de gestão existe um Conselho de Administração composto por 

parlamentares eleitos para um mandato de quatro anos
6
. 

                                                           

6
 www.lcp.fr 
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O presidente [da LCP] tem um mandato, um plano de trabalho e um 

orçamento previamente aprovados pelos parlamentares. E também 

tem autonomia de gerir o canal sem interferências externas. Seu 

balizador é o projeto de trabalho previamente proposto, analisado e 

votado pelo Parlamento. Guardadas as devidas proporções, o cargo 

possui autonomia semelhante à de um presidente de um Banco Central 

independente. O cargo também não pertence a este ou aquele partido, 

embora certamente devam existir interesses políticos na sua ocupação 

(SANTOS, 2008, p. 44-45). 

Ainda no contexto europeu, há também experiências de televisão legislativa que 

operam fora dos canais de TV a cabo, como a alemã Bundestag-TV, que, - apesar de 

produzir programação semelhante a de outras TVs Legislativas - transmite o seu 

conteúdo apenas pela internet, e a espanhola CanalSur TV, que se organiza em 

programas semanais veiculados em emissoras comerciais e públicas, a partir de acordos, 

convênios e contratos de prestação de serviços de transmissão. 

Na América Latina, as TVs Legislativas surgem também na década de 1990, 

sendo a primeira a TV Assembleia de Minas Gerais, em 1995, como será relatado mais 

adiante (item 2.3). Inspirados nos modelos norte-americanos, europeus e nas primeiras 

experiências brasileiras, outros países latino-americanos têm instalado também as suas 

TVs Legislativas. O quadro 2 apresenta um panorama das TVs Legislativas de alcance 

nacional na América Latina, apontando as emissoras existentes, o ano de criação e as 

modalidades de transmissão. 

Quadro 2. TVs Legislativas na América Latina 

País TV Legislativa Criação Difusão 

Argentina Senado TV 1997 TV aberta, cabo e 

internet 

Argentina Diputados TV 2012 TV aberta, cabo e 

internet 

Bolívia Sesión de Congreso 2008 Internet 

Bolívia Sesión de Pleno Camaral 2008 Internet 

Brasil TV Senado 1996 TV aberta, cabo e 
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internet 

Brasil TV Câmara 1998 TV aberta, cabo e 

internet 

Chile CDTV 2001 Cabo e internet 

Chile TV Senado 2004 Cabo e internet 

Colômbia Canal Congreso 2008 Cabo e internet 

Equador Canal del Congreso 2012 TV aberta, cabo e 

internet 

Guatemala Cámaras em Vivo 2011 Internet 

México Canal del Congreso 1998 Cabo e internet 

Peru Congreso 2012 Internet 

Venezuela Televisora de La Asamblea Nacional 2005 TV aberta, cabo e 

internet 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do site da Associação de Televisão 

Educativa Ibero-americana (ATEIA) e dos trabalhos de Jardim (2008) e Santos (2008). 

Como visto na tabela, a criação de TVs vinculadas ao Parlamento nos países da 

América Latina é uma experiência ainda recente, já que, até o ano 2000, apenas o 

Brasil, a Argentina e o México possuíam emissoras já instaladas e em funcionamento. 

Do ponto de vista da regulamentação, o caso mexicano se assemelha ao brasileiro, já 

que, de acordo com a Lei do Cabo local, era obrigação das concessionárias a reserva 

dentro de seu sistema de televisão por cabo três canais para uso exclusivo do Governo 

Federal. Porém, diferente do Brasil, no México a opção se deu pela criação de apenas 

um canal dedicado à transmissão das atividades das duas casas legislativas federais. 

Atualmente, como demonstra o quadro, dez países veiculam transmissões das 

atividades legislativas por meios próprios, porém através de modalidades diversas. Na 

Argentina, Equador e Venezuela as transmissões por emissoras vinculadas aos 

parlamentos já ocorrem na TV aberta, além do cabo e da internet, sendo a primeira 
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experiência nesse sentido a da Venezuela que, desde a inauguração da Television de la 

Asamblea Nacional, está disponível em sinal aberto. Chile, Colômbia e México têm as 

veiculações de suas TVs Legislativas ainda restritas à TV a cabo e à internet. Bolívia, 

Guatemala e Peru não possuem TVs parlamentares estruturadas, mas sim transmissões 

de sessões legislativas através da internet. 

O mapa das TVs Legislativas na América Latina revela distinções também no que 

diz respeito à quantidade de emissoras e à relação dessas emissoras com os parlamentos. 

Argentina, Bolívia e Chile, assim como o Brasil, possuem um meio de transmissão para 

cada casa legislativa federal. Já na Colômbia, Equador, Guatemala, México, Peru e 

Venezuela apenas uma TV Legislativa (ou um mesmo site da internet) é responsável 

pela transmissão das atividades tanto da Câmara quanto do Senado. 

Ainda que a experiência de TVs Legislativas na América Latina seja uma 

experiência recente e ainda em estágio embrionário em diversos países, nos últimos 

anos têm sido constantes as preocupações de parlamentares latinoamericanos em 

estabelecer mecanismos de comunicação permanente e direta com a população. Um 

exemplo é que as quatro últimas Assembleias Gerais da Confederação Parlamentar das 

Américas (COPA), no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia têm 

aprovado resoluções a respeito da criação e do fortalecimento de TVs Legislativas. A 

carta final da última Assembleia da COPA
7
, por exemplo, definiu: 

a) Convidar todos os parlamentares presentes na XI Assembléia Geral da COPA para 

prosseguir o processo de intercâmbio de informações tecnológicas e legislativas, que 

facilita a implantação de cadeias de televisão parlamentares e a melhoria das 

telecomunicações entre os parlamentos do continente;  

b) Exortar os congressos e as assembléias sem cadeias de televisão parlamentar a 

assumirem o compromisso de dedicar os esforços necessários para criar espaços de 

comunicação pública, que aproximem o cidadão dos trabalhos políticos, fortalecendo a 

cultura e divulgando informações, favorecendo o desenvolvimento cidadão;  

c) Incitar os parlamentares, cujos países ainda não dispõem de uma cadeia de televisão 

parlamentar, a continuar atuando, a fim de que seus congressos aprovem a divulgação 

                                                           

7
 Fonte: http://www.copa.mx.ca/por/assembleia/2012/index.html 

http://www.copa.mx.ca/por/assembleia/2012/index.html
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dos conteúdos na Internet, como primeiro passo rumo à criação de uma cadeia de 

televisão parlamentar em um futuro próximo. 

 

2.2 Antecedentes históricos no Brasil 

No Brasil, a tentativa do poder público em estabelecer canais diretos de 

comunicação com a população por meio de veículos de radiodifusão é antiga. A 

primeira experiência nesse sentido foi o programa de rádio A Voz do Brasil, criado em 

1935 pelo então presidente Getúlio Vargas, com o nome de A Hora do Brasil. 

Durante quase toda a década de 1930, a produção do programa era de 

responsabilidade do Serviço de Publicidade da Imprensa Nacional, até a criação, em 

1939, do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), principal iniciativa de Getúlio 

Vargas na área das comunicações. 

Nos primeiros 25 anos, o programa era destinado a veicular exclusivamente atos 

do Poder Executivo e a partir de 1938 a sua transmissão tornou-se obrigatória por todas 

as emissoras de rádio do país, de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h. 

Em 1962, acontece a principal mudança na estrutura do noticiário e a segunda 

hora do programa passa a ser destinada à divulgação de notícias do Poder Legislativo. É 

naquele ano também que ocorre a mudança de nome para A Voz do Brasil e o programa 

fica sob a coordenação da Empresa Brasileira de Notícias, substituída em 1988 pela 

Radiobrás. Primeiro programa de rádio da América do Sul, A Voz do Brasil atualmente 

tem a sua programação da seguinte forma:  

Poder Executivo: 19h às 19:25h 

Poder Judiciário: 19:25h às 19:30h 

Poder Legislativo (Senado): 19:30h às 19:40h 

Poder Legislativo (Câmara): 19:40h às 20h
8
 

                                                           

8
 Às segundas, quartas e sextas-feiras, um minuto do programa é destinado a informações sobre o 

Tribunal de Contas da União. Esse informativo é veiculado após as noticias do Poder Executivo ou depois 
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Em 1962 é promulgada também a Lei 4.117, instituindo o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, legislação que regulamenta ainda hoje o rádio e a televisão no 

Brasil, e criada a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, entidade 

que congrega parte do empresariado do setor de comunicações. A promulgação do CBT 

inaugura o que Bolaño (2007) define como concepção conservadora nas políticas 

públicas de comunicação no Brasil, vigente durante toda a Ditadura Militar, que 

garantiu uma sólida articulação de interesses entre os poderes políticos e econômicos 

locais e nacionais e se mostrou coerente com os propósitos do regime. 

A primeira iniciativa de comunicação direta entre o Congresso Nacional e a 

sociedade brasileira por meio da televisão aconteceu durante o processo da Assembleia 

Constituinte (1987/1988), em que se discutiram propostas para a nova Constituição 

Federal da República. Naquele período, foi produzido o “Diário da Constituinte”, um 

telejornal diário com dez minutos de duração transmitido em emissoras abertas de 

televisão. O programa, que mostrava informações sobre a Constituinte, era produzido 

por equipes do Centro de Produção Cultural e Educativa da Universidade de Brasília, a 

partir de convênios com a Câmara dos Deputados, e ia ao ar em dois blocos – entre 12h 

e 14h e entre 19h e 21h. Em entrevista para o trabalho de Barros, Lemos e Bernardes 

(2007), a jornalista e editora do “Diário da Constituinte”, Célia Ladeira, relata a 

experiência do primeiro telejornal sobre o Poder Legislativo. 

O jornal tinha como objetivo mostrar de forma imparcial os debates e 

os temas em discussão. Seu conteúdo era jornalístico e, como não 

tomava posição política, o Diário provocava muita discussão, toda ela 

contornada pelo então deputado Ulysses Guimarães [presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte]. (...) O noticiário procurava 

sempre mostrar os 2 ou 3 ou 4 lados de cada tema em debate. A 

grande diferença da cobertura entre o Diário e a TV aberta, comercial, 

é que nesta última só aparecem os líderes principais falando, o 

Presidente da Casa e um ou outro parlamentar de destaque. Na TV do 

Legislativo, o que se busca – ou se deveria buscar sempre – é garantir 

espaço democrático para que todos apareçam (BARROS, LEMOS e 

BERNARDES, 2007, p. 6). 

Segundo Barros, Lemos e Bernardes (2007), no final da Constituinte foi 

apresentado um projeto, pelo então deputado Maurílio Lima Ferreira, de transformação 

do telejornal em um programa diário permanente. A proposta, que logo foi arquivada, 

foi alvo de críticas principalmente das emissoras de televisão aberta que não desejavam 

                                                                                                                                                                          

das notícias da Câmara dos Deputados. 
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a “cessão” de espaço para notícias produzidas pelo próprio Legislativo. 

Em 1992, a necessidade de um sistema de comunicação próprio se tornou ainda 

mais premente entre os parlamentares federais. Em maio daquele ano, uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito foi instalada com a função de investigar as denúncias de 

corrupção no Governo Collor. À Câmara, sob a presidência do deputado Ibsen Pinheiro, 

coube a condução de toda a primeira fase do processo de impeachment do então 

presidente Fernando Collor de Mello. Naquele momento, a Câmara ocupou o centro das 

atenções políticas do país e foi se tornando imperiosa a necessidade de atender, de 

forma eficiente, as demandas de toda a mídia em torno de informações sobre o caso.  

Nesse ambiente extraordinário na política nacional é que foi elaborado o projeto 

de comunicação institucional que, mais tarde, abrigaria a TV Câmara. No projeto – que 

previa a criação de uma rádio, uma TV e um jornal impresso – previa-se algo central: 

esses meios de comunicação legislativos deveriam dar atenção especial aos 

acontecimentos no interior do Parlamento e eram ignorados pela maioria da imprensa 

comercial, a exemplo dos debates nas comissões, as várias fases de tramitação de uma 

proposta e as discussões e votações em plenário. 

No Senado, o processo estava mais avançado, com a retomada, em 1993, da 

experiência de produções televisivas pelo Congresso Nacional, com a criação da Central 

de Vídeo do Senado Federal. Estruturada com equipamentos e profissionais da área, a 

Central registrava em vídeo as sessões plenárias e reuniões das comissões temáticas e 

distribuía, gratuitamente, esses materiais para as emissoras de TV comerciais. A 

experiência da Central de Vídeo (embrião da TV Senado, como veremos mais adiante) 

demonstrava a preocupação dos parlamentares brasileiros em estabelecer vias de 

diálogo permanente com a sociedade. 

Já com a Lei do Cabo em vigência, como veremos no tópico 2.3 deste trabalho, o 

projeto de comunicação institucional da Câmara foi sendo desenvolvido gradativamente 

e teve continuidade na gestão posterior da casa, pelo deputado Luís Eduardo Magalhães. 

Antes de deixar a presidência da Câmara, em 1997, o parlamentar baiano atendeu a uma 

reivindicação dos jornalistas da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas (atual 

Secretaria de Comunicação da Câmara) e assinou a autorização de recursos para a 

criação da TV Câmara, que veio a ser instalada em 1998. 
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2.3 A Lei do Cabo e o ‘corpo estranho’ na TV brasileira 

Ainda que as preocupações do Poder Legislativo em estabelecer canais de 

comunicação com a população sejam antigas, a experiência de um instrumento 

televisivo estruturado e permanente de divulgação das ações parlamentares é algo 

recente se comparada à história da televisão aberta e comercial no país. Antes de 

adentrar o campo das TVs Legislativas, faz-se necessário discutir a TV a cabo no Brasil, 

regulamentada inicialmente pela Lei 8.977
9
, de 6 de janeiro de 1995. Afinal, essa 

legislação é a principal referência normativa das TVs Legislativas no país. 

Conforme a legislação, a TV a cabo é um serviço explorado mediante concessão 

por uma operadora, que distribui sinais televisivos próprios ou de terceiros, através de 

redes; a programadora produz ou fornece programas; a rede de transporte é de 

responsabilidade das concessionárias de telecomunicações e as redes locais pertencem 

às operadoras. Em seu artigo 3º, está previsto que o objetivo desse serviço é “promover 

a cultura universal e nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o 

entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do país”. 

Porém, antes mesmo da Lei 8.977, existia uma série de experiências localizadas 

de transmissão de televisão por meio de cabos concentradas, em geral, em cidades do 

interior do país e sem obedecer a qualquer tipo de regulamentação, licença ou requisito. 

A exploração do serviço desse modo tinha, inclusive, o aval do Ministério das 

Comunicações, que não via, inicialmente, na TV a cabo, a necessidade de uma 

regulamentação. Em depoimento para o livro de Possebon (2009), Rômulo Villar 

Furtado, que atuou como secretário geral do Ministério das Comunicações entre os anos 

de 1974 e 1985, revela: 

 

[...] Eu cheguei a defender uma tese de que essa era uma atividade 

que, naquele nível, não ocupava o espaço radioelétrico, era confinada 

ao cabo e podia ser feita em regime de pura competição, e por isso não 

                                                           

9
 Em 12 de setembro de 2011 foi sancionada a Lei 12485, que estabeleceu um novo marco legal para a 

TV por assinatura. Até então, as diferentes modalidades de TV por assinatura (cabo, MMDS e DTH) 

eram reguladas por legislações específicas. Todas as leis relativas a esse serviço, incluindo a Lei 8.977, 

foram substituídas pela Lei 12.485, que abrigou todas as formas de exploração da TV paga.  
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precisava ser regulamentada, na minha opinião à época. O importante 

era apenas o Ministério estar informado. Mas os advogados diziam 

que a Lei 4.117 [que institui o Código Brasileiro de 

Telecomunicações] diz que a distribuição de sinais eletromagnéticos 

por qualquer meio deveria ser regulamentada. Por isso propus que se 

fizesse um regulamento dizendo que o serviço independia de licença 

prévia, desde que confinado ao cabo e que os sinais transmitidos 

fossem autorizados (POSSEBON, 2009, p. 87). 

Desse modo, a primeira proposta de regulamentação da TV a cabo no âmbito do 

Ministério das Comunicações apresentada em 1973, era composta de 103 artigos 

evidenciando “a intenção do Ministério em ir mais longe do que se limitar a uma 

simples regulamentação” (Possebon, 2009, p. 87).  

A proposta definia cabodifusão como um serviço de telecomunicações por cabo 

ou ‘outro meio físico similar’, prestado mediante permissão, que consistia na 

distribuição dos sinais das estações de radiodifusão ou sinais gerados pela própria 

empresa de cabodifusão. 

Possebon (2009) revela que a proposta construída pelo Ministério das 

Comunicações não avançou devido ao favorecimento dos principais grupos de 

comunicação do país que passavam a enxergar na TV a cabo a possibilidade de nova 

concentração da propriedade. Projetos piloto desenvolvidos por universidades e centros 

de pesquisas, em especial no Rio Grande do Sul, chegaram a ser interrompidos pelo 

Ministério das Comunicações por pressão das empresas radiodifusoras, que temiam 

qualquer concorrência de grupos externos. Um texto da Associação Gaúcha de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) aponta nessa direção: 

Nos EUA, a cabodifusão surgiu antes de sua regulamentação pelos 

órgãos federais de telecomunicações norte-americanos. Isso provocou 

enormes problemas, pois surgiram conflitos entre os empresários das 

estações de televisão e as entidades executantes do serviço de 

cabodifusão. Convém que o exemplo norte-americano seja analisado 

cuidadosamente para que não sejam cometidos os mesmos erros e 

equívocos e para que não sejam provocadas as mesmas controvérsias 

surgidas (POSSEBON, 2009, p. 92). 

Com a Lei 8.977 confirma-se a tendência de beneficiamento dos principais 

grupos de comunicação do país e as experiências localizadas de transmissão de televisão 

por meio de cabos foram, paulatinamente, substituídas por um mercado oligopolista, 

nacionalmente integrado e articulado às estratégias globais do oligopólio mundial da TV 

segmentada. Conforme Bolaño (1999): 
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A lei da TV a cabo viria a referendar o poderio das duas principais 

empresas do setor [Globo e Abril], que haviam-se lançado num 

processo acelerado de aquisições nos dois anos anteriores, chegando a 

constituir parcialmente um duopólio na programação, agora nacional, 

ao mesmo tempo em que assumiam também uma posição hegemônica 

no concernente ao mercado das operadoras locais (BOLAÑO, 1999, p. 

4). 

Ramos (2000) concorda com Bolãno e ressalta que a formação do mercado de TV 

por assinatura no Brasil teve, desde o início, participação direta dos principais grupos 

globais de comunicação, tanto nas operadoras quanto no provimento de conteúdo. Com 

isso, forma-se a “segunda onda da globalização da televisão brasileira”, fruto de uma 

lógica de “globalização informativo-cultural, caracterizada por uma crescente 

interpenetração não apenas de conteúdos, mas principalmente de fortes interesses 

empresariais” (Ramos, 2000, p. 138)
10

. 

A partir da Lei do Cabo, como ficou conhecida a Lei 8.977, consolida-se no 

Brasil a indústria da televisão fechada, que tem na lógica da exclusão pelo preço a sua 

marca central. Assim, “insere-se a televisão por assinatura perfeitamente no projeto 

contemporâneo de produção e difusão de mensagens por grupos específicos, bem como 

de pagamento direto pelo consumo dos bens” (Brittos, 2001, p. 229).  

O desenvolvimento deste setor assinala o que Brittos (2001) chama de fase da 

multiplicidade da oferta, caracterizada pela significativa ampliação do número de canais 

de televisão, decorrente da concorrência de duas estruturas de mercado oligopólicas – 

TV de massa e segmentada - graças aos avanços tecnológicos das telecomunicações e 

da indústria eletroeletrônica. Nesse sentido, a introdução da TV a cabo no Brasil 

representa uma adequação do setor de televisão aos tempos de globalização e unificação 

internacional do mercado.  

Venício Lima (2001) lembra que a implantação da TV a cabo impulsionou o 

processo de desregulamentação do setor de comunicações, por ser o primeiro 

                                                           

10
 Essa segunda onda da globalização da televisão brasileira é alicerçada, segundo Ramos, numa 

legislação mais permissiva à entrada do capital estrangeiro em diferentes setores da comunicação e no 

desenvolvimento tecnológico que possibilitou o aumento do fluxo de conteúdos em escala global. A 

“primeira onda” é o período de expansão da TV aberta brasileira, em que a propriedade das emissoras 

esteve concentrada nas mãos da Rede Globo de Televisão, grupo que dependeu de laços com grupos 

internacionais de comunicação. 
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instrumento normativo a permitir a participação do capital internacional no mercado de 

televisão brasileiro, limitando em 49% a participação de capital estrangeiro nas 

operadoras. Nas demais modalidades de TV por assinatura (MMDS e DTH), o governo 

permitiu em 100% a participação do capital estrangeiro. 

Esse processo de desregulamentação constitui a característica central do que 

Bolaño (2007) chama de tendência liberal nas políticas de comunicação no Brasil, 

hegemônica principalmente durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, marcada por reformas na área das telecomunicações, com caráter privatizante 

no sentido de fortalecer a concorrência econômica no setor. A principal medida dessa 

reforma nas comunicações aconteceu em 7 de julho de 1997, com a aprovação da Lei 

Geral de Telecomunicações. 

Por outro lado, faz-se necessário destacar que a Lei do Cabo foi fruto de um 

debate mais abrangente sobre os serviços de comunicação e que envolveu posições 

distintas defendidas por parlamentares, por grupos empresariais de comunicação e por 

entidades da sociedade civil. Por isso, apesar do caráter excludente do serviço de TV a 

cabo, como já descrito acima, a Lei 8.977/95 trouxe uma série de avanços, 

principalmente no que se refere à construção de meios de comunicação não-comerciais. 

É nessa lei, mais precisamente nas alíneas “b”, “c” e “d” do seu artigo 23, que está 

prevista a destinação gratuita de canais para o Poder Legislativo: 

“b) um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso 

compartilhado entre as câmaras de vereadores localizadas nos 

municípios  da área de prestação do serviço e a Assembleia 

Legislativa do respectivo Estado, sendo o canal voltado para a 

documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a 

transmissão ao vivo das sessões; 

c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a 

documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao 

vivo das sessões; 

d) um canal reservado ao Senado Federal, para a documentação dos 

seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões” 

(BRASIL, 1995) 

Ainda no artigo 23 é garantida a destinação gratuita de canais para entidades de 

caráter educativo-cultural, universidades e organizações comunitárias
11

. Para Renault 

                                                           

11
  Em 17 de maio de 2002, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco 
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(2004), esse artigo representa uma novidade nas comunicações brasileiras, pois 

pela primeira vez, a legislação determinou que, para operar um 

negócio privado, seria preciso contemplar, simultaneamente, sem 

interrupção e por período indeterminado, a programação gerada por 

outras fontes que não as redes privadas ou a rede pública existente 

(RENAULT, 2004, p. 40).  

Com a obrigatoriedade da transmissão dos canais básicos de utilização gratuita na 

TV a cabo, a autora acredita que, diferente da trajetória da radiodifusão brasileira, o 

interesse público esteve contemplado no sistema de comunicação do país.  

A partir do artigo 23 da lei de cabodifusão, uma parte do sistema 

privado de televisão foi obrigada a operar cooperando com outro 

interesse que não o próprio. Pela primeira vez, esse sistema viu-se 

forçado a distribuir pelo país, lado a lado com a programação que 

atendia a seus interesses, aquilo que Regina Mota apontou como 

ausente no sistema de radiodifusão: o interesse público. Um interesse 

que passou a ser traduzido pela programação produzida por novos 

atores: os parlamentos, a comunidade acadêmica e as comunidades 

dos diversos locais atingidos pela tevê a cabo. Até então, esses atores 

dependiam, prioritariamente, da boa vontade das redes privadas para 

ter algum acesso ao espaço de visibilidade proporcionado pela 

televisão (RENAULT, 2004, p. 41). 

Segundo Jardim (2008), a inserção dos canais básicos de utilização gratuita
12

 foi 

possível porque, à época da discussão da regulamentação da tecnologia de transmissão 

televisiva via cabo no Brasil, havia um cenário favorável para o debate de um modelo 

de televisão alternativo ao modelo comercial predominante, que visava ampliar o acesso 

à veiculação de conteúdos pela sociedade, ofertando espaço para a expressão da 

diversidade cultural.  

É importante deixar claro que o direito de acesso aos ‘canais básicos 

de utilização gratuita’, expresso na Lei do Cabo, é resultado da luta 

política do movimento social organizado pela democratização da 

sociedade brasileira, da mesma forma que a conquista de outros 

direitos sociais e, neste sentido, não podem ser interpretados como a 

‘boa vontade’ dos governantes (JARDIM, 2008, p. 93). 

 

                                                                                                                                                                          

Aurélio Dantas, no exercício do cargo de Presidente da República, sancionou a Lei 10.461, que obriga as 

operadoras de cabo a reservar também um canal para o STF. 
12

 Até setembro de 2011, os canais básicos de utilização gratuita estavam presentes apenas nas grades de 

programação das empresas que operam via cabo. A partir da Lei 12485, de setembro de 2011, que 

estabeleceu um novo marco para a TV por assinatura, as operadoras de MMDS e DTH também foram 

obrigadas a disponibilizar esses canais. 
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Também fazendo referência à formulação da Lei do Cabo, Anselmo (2011) 

enfatiza que a participação da sociedade civil, especialmente as entidades organizadas 

no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação foi preponderante para a 

conquista dos canais básicos de utilização gratuita. 

O FNDC foi um agente fundamental em todo o processo de discussão 

da TV a cabo, tornando-se a voz da sociedade civil na implementação 

de uma política pública para o serviço de cabodifusão no Brasil e, 

consequentemente, no processo de criação de canais de acesso básico, 

onde estão inseridas as TVs legislativas (ANSELMO, 2011, p. 31). 

Bolaño e Brittos (2008) vão mais a fundo e ponderam que a participação da 

sociedade nas discussões sobre a Lei do Cabo ocorreu, principalmente, pelo contexto 

que o país ainda atravessava de escolha do primeiro Presidente da República eleito pelo 

voto direto depois de quase trinta anos e pelo processo de discussões participativas 

herdado da elaboração da Constituição Federal. Por isso, para esses autores, a inserção 

do conjunto das emissoras não-comerciais, com destaque para as TVs Legislativas, é 

um avanço, mas, ao mesmo tempo, se configura como uma anomalia no interior da 

indústria da televisão fechada.  

A lógica dos canais legislativos e judiciários, de accountability, é 

obviamente a de televisão de massa aberta de serviço público. Mas, 

mesmo as emissoras universitárias e comunitárias, inclusive os canais 

privados locais (que acabaram se desenvolvendo também no interior 

dos sistemas de televisão paga, segundo uma lógica essencialmente 

publicitária), dificilmente poderiam ser classificados como televisão 

fechada, ainda que segmentada. Sua inclusão no pacote básico 

obrigatório da TV a cabo deveria dar- se a mesmo título do das redes 

comerciais (BOLAÑO e BRITTOS, 2008, p.8). 

 

 

2.3.1 As Pioneiras: TV Assembleia de Minas, TV Senado e TV Câmara 

A criação de emissoras de TV vinculadas ao Poder Legislativo está relacionada a 

dois aspectos complementares: a reivindicação da sociedade por maior abertura e 

transparência das casas parlamentares, bem como a necessidade sentida pelos 

parlamentares em divulgar informações sobre o trabalho legislativo sem o filtro editorial 

dos meios de comunicação comerciais. 

Essas motivações estão manifestadas na própria Lei do Cabo, quando estabelece 
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que a principal função dos canais legislativos é “especialmente a transmissão ao vivo de 

sessões plenárias e de comissões”, como forma de dar mais transparência aos principais 

momentos de discussão e votação no parlamento. 

Ainda que as discussões sobre a criação de emissoras de TV vinculadas ao 

legislativo ocupassem maior espaço no parlamento federal, especialmente no Senado, a 

primeira TV Legislativa criada no Brasil é de âmbito estadual, a TV Assembleia de 

Minas Gerais, que teve o início das transmissões em 30 de novembro de 1995. O 

discurso de inauguração dessa TV, feito pelo então presidente da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrús, confirma a estratégia de aproximação da 

sociedade a partir da instituição de TVs próprias. 

As pesquisas de opinião têm revelado certo desconhecimento por 

parte do cidadão, por parte do contribuinte e do eleitor, acerca do 

trabalho desenvolvido por aquele que exercem o mandato popular. 

Aqui [TV Assembleia], esta prestação de contas será feita de maneira 

séria, permanente e direta, com informação qualificada
13

. 

No caminho do que prevê a Lei do Cabo, a TV Assembleia de Minas foi ao ar 

com apenas duas horas e meia de programação diária, tendo como foco as reuniões 

plenárias. No ano seguinte, a emissora já ocupava 12 horas diárias com conteúdos 

gravados e editados, alguns sendo produzidos em estúdio. 

Atualmente, com 24 horas de programação diária e alcançando 230 municípios do 

interior do estado, a TV Assembleia de Minas Gerais, segundo o diretor de Rádio e 

Televisão da ALMG, Rodrigo Lucena, “preencheu um vazio em relação ao que era 

oferecido por outras emissoras. A TV passou a fazer a ponte entre o Legislativo, o que 

acontece no Executivo e o que interessa para a sociedade” (Astral, 2012, p. 25). 

O ex-diretor de Comunicação Institucional da ALMG, Ramiro Batista de Abreu, 

partilha dessa visão e entende que a TV Legislativa contribui no entendimento do 

cidadão sobre o funcionamento do parlamento.  

Só o fato de o cidadão ligar a TV e ver a programação ao vivo, 

mostrando o deputado trabalhando, mudou inconscientemente a 

imagem negativa da população sobre a Assembleia. Além disso, o 

principal papel da TV ALMG é pautar os problemas do estado e a 

                                                           

13
 Fonte: Renault (2004), p. 43. 
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prestação do serviço público (Idem). 

O crescimento da importância da TV ALMG junto à população ocorre 

especialmente a partir da estratégia adotada pela emissora em produzir conteúdos 

diversificados sobre as eleições estaduais de 1998. Naquele período, a TV ALMG, 

durante quatro dias, produziu debates, enquetes nas ruas junto à população e realizou 

pesquisas. Ramiro conta que a cobertura se destacou e, a partir daí, a TV ALMG passou 

a ter visibilidade. “Saímos do amadorismo e foi difícil pensar em voltar a produzir com 

limitação porque a cobrança por uma programação melhor foi cada vez maior” (Idem). 

Oito meses após o discurso de Agostinho Patrús, foi ao ar um discurso semelhante, 

em que novamente está expresso o desejo e a necessidade de maior diálogo entre o 

Poder Legislativo e a população, dessa vez do então presidente do Senado, José Sarney. 

Nos tempos em que vivemos hoje, um dos instrumentos colocados a 

serviço de fortificar as instituições é, sem dúvida, dar transparência 

aos trabalhos legislativos. A tevê do Senado tem este objetivo: o de 

servir ao povo brasileiro, dando a ele a capacidade de criticar o 

Senado Federal, criticar o Legislativo, mas criticar assistindo ao seu 

trabalho, ao que ele faz, qual é a sua tarefa diuturna, qual é essa 

aprendizagem (...) (BRASIL, 1996). 

O discurso marcava a inauguração da primeira emissora legislativa de alcance 

nacional, a TV Senado, que deu continuidade ao trabalho anterior desenvolvido pela 

Central de Vídeo. Porém, nos primeiros três meses, apenas Brasília recebia o sinal da 

TV Senado, que mantinha no ar 15 horas de programação, com foco na veiculação das 

sessões plenárias e das principais comissões legislativas.  

Conforme relato no site institucional da própria emissora, apenas em maio de 1996 

a TV Senado iniciou as suas transmissões para todo o país via satélite e, antes mesmo de 

completar um ano, já veiculava conteúdo 24 horas por dia, inclusive aos finais de 

semana. Em três anos (passando pela aprovação da Lei 8977 até a adoção das 

transmissões via satélite), a Central de Vídeo, responsável pelas operações da TV 

Senado, recebeu investimentos de cerca de US$ 8 milhões. 

Dois anos após a edição da Lei 8977, em votação simbólica entre os deputados 

federais foi aprovado o Projeto de Resolução 158/97, que ao ser promulgado se 

transformou na Resolução 158/97, criando a TV Câmara, segunda TV Legislativa de 

âmbito federal do Brasil. Sintética, com apenas quatro artigos, a Resolução determina: 
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Art. 1º. – É criada a TV Câmara, órgão de radiodifusão de som e 

imagens da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único – A TV Câmara dos Deputados integra a estrutura da 

Assessoria de Divulgação e Relações Públicas – Adirp, e subordina-se 

administrativamente à Diretoria-Geral, com a supervisão direta da 

Presidência da Câmara dos Deputados. 

Art. 2º. – A Mesa da Câmara dos Deputados, em ato próprio, definirá 

as atribuições e o funcionamento da TV Câmara dos Deputados. 

Art. 3º. – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 4º. – Revogam-se as disposições em contrário. (PRC 158/97). 

Assim como aconteceu com as TVs Assembleia de Minas e Senado, uma das 

principais motivações para a criação da TV Câmara foi a necessidade de comunicação 

entre os parlamentares e a sociedade, através de veículos próprios. Em seu sítio na 

internet, a TV Câmara se apresenta como um canal criado para transmitir “(...) as 

discussões e votações do Plenário e das comissões, dando maior transparência à rede de 

elaboração das leis que regem o dia-a-dia da sociedade”
14

. 

Santos (2005) ressalta como primordiais para a implantação da TV Câmara a 

crescente incapacidade da maioria dos parlamentares em ocupar espaço na mídia de 

mercado e o esgotamento do processo eleitoral como principal mecanismo de contato 

entre parlamentares e eleitores. 

Também referindo-se à criação da TV Câmara, Barros, Lemos e Bernardes (2011) 

entendem que 

quanto maior a visibilidade da Câmara, maior a possibilidade de 

participação popular e de fortalecimento da representação política, 

visto que a divulgação de informações legislativas é considerada um 

dos principais elementos para aperfeiçoar a relação entre os 

parlamentares e os seus eleitores (BARROS, LEMOS e 

BERNARDES, 2011, p. 8). 

Renault (2004) acredita que o Legislativo brasileiro fez uma opção estratégica na 

busca por um espaço próprio de interlocução com a sociedade na esfera pública de 

visibilidade. 

                                                           

14
 Fonte: www.camara.leg.br/tvcamara 

http://www.camara.leg.br/tvcamara
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Com a televisão do Legislativo, planejava-se, naquele momento, 

transformar o desconhecimento do eleitor em algum tipo de 

entendimento. Ao lançar-se em empreitada completamente alheia à 

sua função constitucional, ou seja, operar um canal de televisão, o 

poder legislativo buscou utilizar um código social reconhecido pelo 

cidadão em particular e pela sociedade como um todo. Ao fazer isso, 

acenou para a sociedade com a retomada do direito à interlocução, 

transformou o eleitor em telespectador, promovendo o 

reconhecimento de que o cidadão é o primeiro interlocutor do poder 

(RENAULT, 2004, p. 44). 

Já Monteiro (2011), aponta que, no princípio existiam três visões a respeito do 

caráter e potencial que TVs Legislativas poderiam cumprir: a primeira, situada 

principalmente em entidades de defesa da democratização da comunicação, que 

acreditavam que as TVs Legislativas poderiam competir e disputar audiência com as 

TVs comerciais; outra perspectiva que entendia que os objetivos eram, exclusivamente, 

a prestação de serviços e a informação à sociedade; e ainda uma visão que afirmava que 

o objetivo único era a manipulação da opinião pública. 

Essa terceira perspectiva era abrigada principalmente pelos principais grupos e 

redes de comunicação comercial do país. No período da instalação tanto da TV Senado 

quanto da TV Câmara, jornais impressos, revistas e emissoras de televisão veicularam 

matérias e editoriais ressaltando que aquelas TVs serviriam apenas como instrumento de 

manipulação dos eleitores ou como palanques eleitorais para os parlamentares. 

Um material exemplar, nesse sentido, é o artigo “TV chapa-branca”, do jornalista 

Nelson de Sá, presente na edição de 21 de janeiro de 1998 do Jornal Folha de São 

Paulo, um dia após o início das transmissões da TV Câmara. Fazendo referência à 

cidade de São Paulo que, a partir da recepção do sinal da TV Câmara tinha quatro 

emissoras legislativas (além da própria TV Câmara, TV Senado, uma TV da 

Assembleia Legislativa e uma da Câmara Municipal de Vereadores), o artigo dizia: “o 

que começou um ano e meio atrás, por obra de José Sarney [então presidente do Senado 

Federal], como mais uma ideia fora de lugar, mal adaptada do canal C-Span [TV 

legislativa norte-americana], virou um monstrengo de quatro cabeças”. 

Outra situação que ilustra com fidelidade o nível das críticas feitas pela imprensa 

brasileira aconteceu durante o início das transmissões da TV Senado, quando o 

jornalista Boris Casoy usou o seu bordão [“Isto é uma vergonha”] para enfatizar que era 

uma vergonha a utilização de recursos públicos para a divulgação dos atos do legislativo 
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por meio de uma televisão própria. 

Outras manchetes de textos e artigos da imprensa comercial dão a dimensão das 

críticas feitas às TVs Legislativas em seus primeiros anos de funcionamento no Brasil: 

Senado vive ‘clima de palanque’ com sua TV a cabo
15

 

TV pública ou palanque?
16

 

Deputados pop-star
17

 

Na verdade, a ofensiva da mídia privada às propostas de comunicação do Poder 

Legislativo foi mais acentuada ainda anteriormente, quando o Senado Federal realizou, 

em 1989, o primeiro concurso público para a contratação de jornalistas. Em artigo no 

jornal Correio Braziliense, o jornalista e sindicalista Beto Almeida, disse que 

“surpreendentemente, ao invés de congratular-se com a medida que superava a histórica 

e lamentável prática dos ‘trens da alegria’, parte da grande imprensa protestou”
18

. 

Segundo ele, o jornal O Estado de São Paulo chegou a demitir jornalistas de sua 

redação que se inscreveram no concurso. 

A reação dos meios de comunicação comerciais às emissoras legislativas se 

revelou como resposta a uma possível ameaça que essas TVs poderiam apresentar no 

que diz respeito à conquista da audiência, em especial sobre as programações relativas 

ao Legislativo. Beto Almeida entende que 

essas críticas escondiam, porém, a razão de fundo: a grande mídia 

comercial, embora formalmente defensora do instituto da 

concorrência, pretendia manter aquele histórico monopólio sobre a 

cobertura noticiosa do legislativo. A história do jornalismo político no 

Brasil permite perceber que este monopólio sujeitava o legislativo à 

pressão editorial interessada, seja em nome de determinados 

anunciantes ou de interesses regionais corporativos
19

. 

Renault (2004) concorda e afirma que isso ocorreu porque as TVs Legislativas 

permitiam à população o acesso a formatos e conteúdos completamente distintos dos 

                                                           

15
 Jornal do Brasil, 25 de fevereiro de 1998, p.4 

16
 Folha de São Paulo, 22 de janeiro e 1998, p.1 

17
 Revista Istoé, 28 de janeiro de 1998, p.8 

18
 “A tela aberta da TV Senado: cidadania ao alcance de todos”. Edição de 21 de janeiro de 2001, do 

jornal Correio Braziliense. 
19

  Idem. 
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apresentados pela mídia privada. 

A lente da câmera de televisão tinha, enfim, sido posta a serviço de 

uma cena completamente nova em conteúdo e formato: a rotina 

interna das casas legislativas, sem intervalos comerciais, começava a 

ser trazida para dentro da vida doméstica do brasileiro. As redes 

privadas de televisão teriam agora que compartilhar pequena parte da 

grande massa telespectadora do país com uma concorrente de natureza 

completamente diversa: os parlamentos, as casas políticas 

(RENAULT, 2004, p. 38). 

Também fazendo referência à postura dos meios de comunicação comerciais, 

Santos (2008) destaca que as críticas seguiam algumas linhas em comum. 

Desinteresse da população; gasto desnecessário de dinheiro público; e 

promoção político-eleitoral dos parlamentares. Estavam também 

relacionadas à oposição da maioria da imprensa comercial à 

ampliação de iniciativas de radiodifusão pública ou governamental. A 

viabilização de um canal de comunicação do Legislativo com a 

população poderia significar: diminuição nas oportunidades de 

negócios com o poder público e agentes políticos; aumento da 

concorrência pela audiência com a mídia comercial; e redução do 

poder de influência da imprensa na política (SANTOS, 2008, p. 85). 

 

2.4 ASTRAL, estruturação do setor e as TVs Legislativas estaduais 

A partir do ano de 2003, as TVs Legislativas no Brasil atravessam uma nova fase, 

marcada principalmente pela articulação do setor na reivindicação por políticas 

públicas. A principal ação nesse sentido é a criação da Associação Brasileira de 

Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL)
20

, em agosto daquele ano, numa reunião 

em Brasília, com a participação de representantes de 10 casas legislativas. 

De acordo com o seu estatuto, a ASTRAL destina-se a representar o interesse das 

emissoras de rádio e televisão legislativas perante poderes, órgãos e associações 

públicas; estabelecer o intercâmbio técnico e a troca de experiências entre os veículos 

de comunicação das casas legislativas; criar um núcleo de cooperação técnica para dar 

suporte à implantação, gestão e expansão dos canais de rádio e de televisão legislativa; 

estimular a criação e o funcionamento das emissoras de rádio e televisão legislativas em 

                                                           

20
 De acordo com informações do site da ASTRAL, a associação começou a ser pensada em encontros 

promovidos pela União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE), a partir da necessidade de maior 

aproximação entre as casas legislativas que reuniam alguma experiência em televisão ou que ainda 

planejavam a criação de suas emissoras. 
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todas as unidades da federação; promover o debate sobre o papel desses veículos de 

comunicação como instrumento de transparência das ações do Poder Legislativo, de 

aprimoramento do sistema democrático e do exercício da cidadania; promover 

anualmente um seminário nacional sobre rádio e TV legislativa; promover e estimular a 

realização de cursos, palestras e treinamentos para os profissionais do setor; criar e 

organizar arquivos contendo informações e banco de dados, de som e de imagem que 

possam ser compartilhados entre os associados. 

Segundo Lucena (2006), a ASTRAL tem como principais atribuições a 

reivindicação de um espaço menos restritivo para as emissoras legislativas, bem como  

estudar mecanismos que permitam às TVs Legislativas desenvolver 

com liberdade e sem limitações de qualquer natureza, propor meios de 

financiamento que tornem as emissoras capazes de produzir uma 

programação atrativa, em plástica e conteúdo e ajudar a criar soluções 

que viabilizem o desenvolvimento de um projeto de rede nacional 

(LUCENA, 2006, p. 2).  

Em texto de diagnóstico das TV’s Legislativas produzido em 2006, ressalta-se que 

“a missão da ASTRAL se confunde com a missão das emissoras que representa”. Mais 

adiante, o aprimoramento do processo democrático é definido como a principal 

atribuição das TV’s vinculadas ao Parlamento. 

Significa explorar as ferramentas comunicacionais que permitirão à 

sociedade ter melhores elementos críticos para fazer escolhas no 

momento de compor o Parlamento. Implica abrir uma janela das casas 

legislativas à observação popular e com isso ampliar a capacidade de 

avaliação do papel e da atuação dos membros do Poder Legislativo, 

com base em uma leitura comparativa em relação aquilo que foi 

prometido durante a campanha eleitoral e que está escrito no conteúdo 

programático dos partidos políticos (MINISTÉRIO DA CULTURA, 

2006, p. 88). 

A facilitação do acesso da população aos conteúdos das TV’s Legislativas é uma 

preocupação da ASTRAL também presente no texto.  

Às emissoras legislativas cabe criar quadros especializados para 

decifrar os códigos peculiares ao processo legislativo. Devem, 

também, esclarecer à população as motivações que conduzem aos 

acordos políticos, que permitem a aprovação das matérias que 

impactam a vida dos cidadãos. Tudo isso com uma linguagem de fácil 

compreensão. Importa mostrar as ações do Parlamento e a 

legitimidade da representação parlamentar, apontando o 

funcionamento das instituições públicas, sem que isso possa ser 

confundido com propaganda institucional. Dar visibilidade e 

transparência aos trabalhos legislativos, mediando a aproximação 
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entre o poder e a sociedade, de forma a estimular a cobrança, a 

avaliação crítica e o debate popular em torno das políticas públicas 

(idem, p. 89). 

 

Com pouco mais de 10 anos de fundação, a ASTRAL congrega atualmente 16 

rádios legislativas (três municipais, 11 estaduais e 2 federais) e 42 TVs Legislativas (26 

municipais, 24 estaduais e duas federais), atuando como uma incentivadora e assessora 

na criação de novas emissoras. Nos últimos anos, a associação impulsionou a realização 

de seminários e congressos nas cinco regiões do país, como forma de promover a troca 

de experiências entre as mais diversas TVs Legislativas. Segundo o atual presidente da 

entidade, Rodrigo Lucena, a ASTRAL atravessa um momento em que “apresenta seu 

maior potencial de crescimento e busca soluções para permitir que todas as casas 

legislativas do país possam desenvolver seu canal ou, pelo menos, ter participação numa 

parte da programação de um canal legislativo” (Astral, 2003, p. 8). 

Como forma de analisar a trajetória histórica das TVs Legislativas estaduais no 

Brasil será apresentado aqui um breve histórico de criação das emissoras vinculadas às 

Assembleias Legislativas, com exceção de Minas Gerais, já discutida anteriormente. 

Não é objeto deste trabalho a construção de um mapa histórico aprofundado de todas as 

emissoras, mas apenas a exposição de informações que contribuam para o conhecimento 

sobre o estado da arte das TVs Legislativas estaduais no Brasil, aproximadamente 20 

anos após a inauguração da primeira emissora desse tipo. 

 

2.4.1 Região Sudeste 

São Paulo 

Aproximadamente um ano após o início das transmissões legislativas por 

televisão no Brasil, o Parlamento paulista criou, em 1996, mesmo ano de inauguração 

da TV Senado, a TV ALESP, sendo, assim, a segunda TV Legislativa de âmbito 

estadual do país. Nos dois primeiros anos de funcionamento, a emissora era 

acompanhada apenas por meio das operadoras de TV por assinatura da capital, até que 

em 1999, a transmissão via satélite proporcionou a expansão do sinal analógico para 

todas as regiões do estado. 
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Texto disponível no site da Assembleia Legislativa de São Paulo aponta para a 

compreensão da TV ALESP, que tem o slogan “O poder do cidadão”, como um 

instrumento de aproximação entre o Parlamento e a sociedade. 

Acompanhar o que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo 

pela TV é uma oportunidade única para o cidadão entender e conferir 

o trabalho daqueles que ele elegeu para representá-lo nas instâncias de 

decisão legislativa. O que é feito, como é feito. A valorização da 

política como a arte da negociação de interesses coletivos, o 

fortalecimento da cidadania através da maior participação e 

valorização dos mecanismos democráticos: é com estes objetivos que 

a TV ALESP leva ao ar, todos os dias, em 24 horas ininterruptas, uma 

programação voltada para a população paulista
21

. 

Desde 2008, a TV ALESP não é administrada diretamente pela Assembleia 

Legislativa, mas pela Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação 

(Fundac), entidade de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Sociedade 

Amigos da Escola de Comunicação e Artes da USP. A Fundac é responsável também 

pela produção de toda a programação veiculada pela emissora. 

No processo de transição para a plataforma digital e de instituição da Rede 

Legislativa de TV Digital, a TV ALESP teve um papel determinante, como será visto 

mais adiante. A inauguração do canal 61 - fruto de parceria entre a Assembleia 

Legislativa de São Paulo e a Câmara dos Deputados -, em abril de 2010, representou, 

inclusive, o marco inicial das transmissões de TVs Legislativas abertas na plataforma 

digital. Por meio da Rede, a TV ALESP está disponível atualmente, em canal aberto, 

para mais de 50 cidades do estado. 

Espírito Santo 

Em fevereiro de 2002, foi o Legislativo do Espírito Santo que levou ao ar a sua 

emissora de TV, que, já na inauguração, esteve disponível para importantes cidades do 

estado, como Cariacica, Serra e Vila Velha, além da capital Vitória, através de 

operadoras de TV por assinatura. 

Durante oito anos, a TV Assembleia do Espírito Santo atravessou dificuldades que 

davam-lhe um caráter quase que amador de televisão. Em depoimento ao jornalista 

Carlos Barros Monteiro, a então coordenadora de comunicação da Assembleia capixaba, 

                                                           

21
 Fonte: www.al.sp.gov.br/tv-alesp 
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Patrícia Bravin, disse que  

até março de 2009, a TV Assembleia trabalhava com uma grade de 

programação aleatória, montada a partir do que se produzia de um dia 

para o outro. Os programas não mantinham periodicidade semanal e 

eram repetidos à exaustão. A edição de imagens, que tinha apenas 

uma estação de trabalho, costumava finalizar apenas uma matéria por 

dia (MONTEIRO, 2011, p. 129-130). 

A partir de 2010, o setor de comunicação da Assembleia foi reestruturado, com 

ampliação dos investimentos, o que possibilitou a organização da grade de programação 

da emissora. Como conta Bravin,  

depois de estudos e planejamentos, o canal passou a dispor de vários 

materiais de arquivos, produzidos com antecedência de até um mês e, 

em 2010, já eram 18 horas de programação diária. A programação não 

é mais uma surpresa (MONTEIRO, 2011, p. 130).  

A respeito do papel da TV legislativa, Patrícia Bravin acredita que  

até mesmo para o público elitizado, não é fácil assimilar a 

complexidade do processo legislativo com todas as fases de 

discussões, recursos e votações. Por isso, boa parte dos nossos 

programas está voltada para explicar de forma bastante didática a 

linguagem do Parlamento, mostrando exemplos e esmiuçando 

questões que, no decorrer das sessões, devido aos prazos e ritos 

regimentais, não são facilmente compreendidos (MONTEIRO, 2011, 

p. 131). 

A grade de programação atual da TV Assembleia do Espírito Santo possui 27 

programas permanentes, sendo 90% produzidos pela equipe de profissionais da própria 

TV. Os demais conteúdos são de responsabilidade de outras instituições, como o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e Câmaras Municipais do interior do Espírito 

Santo. 

Dez anos após entrar em funcionamento, a TV Assembleia do Espírito Santo, em 

2012, passou a ser transmitida em canal aberto analógico para as cidades da Grande 

Vitória, por meio de parceria com a TV Educativa do Espírito Santo. Já em 2013, a 

emissora foi disponibilizada também na plataforma digital aberta, via convênio com a 

Câmara dos Deputados. 

Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro foi o último estado da região Sudeste a criar uma TV legislativa, 
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em 17 de fevereiro de 2004. De acordo com texto disponível no site da emissora, a TV 

Alerj “prioriza a transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes do 

Plenário e audiências públicas das comissões permanentes, temporárias e CPIs, além de 

acompanhar e divulgar o que é debatido e decidido pelas várias comissões da Casa”
22

. 

Desde o ano de 2007, o sinal da TV Alerj chega a todos os municípios do estado 

por meio de antenas parabólicas. Em 18 cidades, a emissora está disponível também por 

meio da TV a cabo. 

Atualmente, a TV Alerj possui 24 horas de programação diária, sendo, em média, 

sete horas ao vivo por dia. Um diferencial da TV Alerj, assim como a TV Assembleia 

do Espírito Santo, que merece ser ressaltado é o estabelecimento de parcerias com 

outras instituições para ocupação de espaço na programação da emissora. Academia 

Brasileira de Letras, Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro e UniRio são alguns dos órgãos que têm programas próprios exibidos 

na TV legislativa estadual. 

 

2.4.2 Região Sul 

Rio Grande do Sul 

Uma das primeiras TVs Legislativas estaduais do país, a TV Assembleia do Rio 

Grande do Sul teve a sua primeira transmissão em 1999, mas, assim como fazia o 

Senado com a sua Central de Vídeo, desde 1991 o Legislativo gaúcho fazia o registro na 

íntegra das sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas, além de 

entrevistas com deputados, e distribuía para as TVs comerciais do estado. 

Já nos primeiros anos de funcionamento, a TV Assembleia do Rio Grande do Sul 

se consolidou como uma das principais emissoras legislativas do país ao criar, ainda em 

2001, o Departamento de Mídia Eletrônica, que possibilitou a expansão do sinal – 

inicialmente restrito à Região Metropolitana de Porto Alegre – para os 17 municípios 

com maior população em todas as regiões do estado. 
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 Fonte: www.alerj.rj.gov.br 

http://www.alerj.rj.gov.br/
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Desde o final de 2012, a TV Assembleia está disponível também com o sinal 

aberto na plataforma digital para a Região Metropolitana, chegando a sua programação, 

com 24 horas diárias, sendo 10 horas ao vivo, a aproximadamente 5 milhões de pessoas. 

Um dos destaques da programação da TV Assembleia do Rio Grande do Sul é a 

visibilidade da cultura local, com os programas Cena Musical, Sarau no Solar, Cultura 

em Pauta, Em Cartaz, Autores e Livros, e Personalidades. 

Santa Catarina 

No estado vizinho, Santa Catarina, a TV legislativa também foi inaugurada em 

1999, com o slogan “A imagem da democracia”. Segundo consta no site da emissora, a 

TV Assembleia é “um importante aliado da população na divulgação das ações da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É uma oportunidade que a população tem de 

acompanhar de perto as discussões e decisões que afetam a vida de todos”
23

. 

Nos primeiros meses de funcionamento da TVAL, como é chamada, toda a 

programação era gravada, editada e retransmitida durante a semana nos municípios que 

dispunham do serviço de TV a cabo. A primeira transmissão ao vivo aconteceu apenas 

em fevereiro de 2000, na abertura dos trabalhos legislativos daquele ano. 

A partir de 2004, a TVAL aumentou o seu raio de cobertura através da 

disponibilização do sinal por antenas parabólicas e também pela internet. Atualmente, a 

emissora possui 24 horas de programação diária, que contempla produção jornalística, 

programas de debates, documentários e conteúdos que promovem a cultura e o turismo 

do estado. 

Paraná 

Diferente dos outros estados da Região Sul, no Paraná a experiência com TV 

Legislativa é mais recente. A TV Sinal (sigla de Som, Imagem e Notícias da 

Assembleia Legislativa) teve a sua primeira transmissão, em fase experimental, apenas 

em dezembro de 2007, quando veiculou a última sessão plenária daquele ano. 

A novidade da TV Sinal com relação às demais emissoras legislativas do país é 
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 Fonte: www.alesc.se.gov.br/tval 

http://www.alesc.se.gov.br/tval
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que, desde o princípio, toda a transmissão acontece na plataforma digital. Por outro 

lado, a TV Sinal tem apenas 12 horas de programação diária, entre 12h e meia-noite, 

com foco nas sessões plenárias e demais atividades do Legislativo estadual, como 

reuniões das comissões e audiências públicas, e programas sobre a história e a cultura 

do Paraná. 

Atualmente, a programação da TV Sinal está disponível em todas as 399 cidades 

do estado, por meio do cabo, satélite e internet. Na região de Maringá, desde 2011, a 

emissora é veiculada na TV aberta. 

 

2.4.3 Região Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 

Em operação desde novembro de 2001, a TV Assembleia de Mato Grosso do Sul 

foi a primeira emissora legislativa instalada na região Centro-Oeste do país. Durante 

mais de um ano, a TV se limitou a transmissões gravadas, inclusive de trechos das 

sessões ordinárias e, apenas em 2003, foram iniciadas as exibições ao vivo. 

De acordo com o site da emissora, a TV AL/MS é um canal direto entre o 

Parlamento e o cidadão, que “possibilita ao eleitor o acompanhamento do trabalho e do 

desempenho dos deputados, e é também um importante meio para valorização da 

identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul”
24

. 

Após onze anos de atividades, a TV AL/MS está disponível apenas à população 

de duas cidades do estado, Dourados e Naviraí, além da capital Campo Grande, todas 

via TV a cabo. Em 2011, a emissora passou a ser transmitida também pela internet e 

atualmente os programas ao vivo possibilitam a participação da população por meio de 

inserções via redes sociais. 

Mato Grosso 

Apenas um mês após a inauguração da TV AL/MS, o Centro-Oeste colocou no ar 

a segunda TV legislativa da região, vinculada à Assembleia do Mato Grosso. 
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Em 2005, a TV AL/MT firmou uma parceria com a Universidade Federal do 

Mato Grosso, possibilitando que parte da programação da emissora legislativa fosse, já 

naquele ano, transmitida em sinal aberto pela TV universitária. Dois anos depois, a 

partir de uma portaria do Ministério das Comunicações, a TV AL/MT conseguiu a 

liberação para veiculação de todo o seu conteúdo na TV aberta para todos os 14 

municípios da Região Metropolitana de Cuiabá. 

Segundo o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, 

esse é, inclusive, o principal trunfo da emissora.  

O ponto forte da TV AL/MT é a transmissão de grandes 

acontecimentos ao vivo. Os resultados asseguraram a inserção da 

emissora no rol de preferidas da Justiça Eleitoral, tendo sido 

‘convocada’ pelo TRE para realizar a propaganda eleitoral deste ano
25

. 

Distrito Federal 

A TV Distrital, criada em 2004 a partir de convênio entre a Câmara Legislativa do 

Distrito Federal e a Universidade de Brasília, foi a terceira emissora legislativa da 

região Centro-Oeste. Nos dois primeiros anos, a operação, produção, transmissão e 

desenvolvimento do canal ficou sob responsabilidade do Centro de Produção Cultural e 

Educativa da UnB, órgão que havia desempenhado papel semelhante no período de 

criação da TV Senado. 

Os primeiros oito meses de funcionamento da TV foram restritos à própria 

Câmara Legislativa, em caráter experimental. Apenas em janeiro de 2005, o sinal foi 

disponibilizado para a TV a cabo.  

Ao final de 2006, a Câmara Legislativa contratou a empresa Canal 1 para prestar 

os serviços de transmissão. O processo foi questionado por entidades vinculadas ao 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e, por decisão judicial, após 

quatro anos, a Câmara foi obrigada a suspender o contrato, por suspeitas de 

irregularidades na licitação. A partir disso, a Mesa Diretora da Câmara optou, em agosto 

de 2010, às vésperas de um processo eleitoral, por suspender as transmissões da TV 

Distrital. Apenas em 2012, a TV Distrital voltou a ser veiculada, mas o processo judicial 
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permanece em curso, sendo investigado pelo Tribunal de Contas e o Ministério Público 

do Distrito Federal. 

Goiás 

O último legislativo estadual da região Centro-Oeste a criar a sua TV foi a 

Assembleia de Goiás, ao final de 2006. Inicialmente restrita aos usuários de TV a cabo 

de Goiânia, em 2007 a TV teve as transmissões das sessões plenárias expandidas para o 

sinal aberto, por meio de parceria com a Fundação Rádio e Televisão Educativa e 

Cultural, vinculada à Universidade Federal de Goiás, semelhante ao que ocorreu entre a 

TV UFMT e a TV AL/MT. A parceria durou até o final de 2008 e possibilitou à 

Assembleia Legislativa a veiculação de 20 horas semanais de produção própria na TV 

UFG. Em contrapartida, a Assembleia disponibilizava estrutura de produção e 

profissionais de comunicação para a realização de produções da TV universitária. 

Finda a parceria com a universidade, a Secretaria de Comunicação da Assembleia 

Legislativa de Goiás estabeleceu um contrato, em 2010, com a empresa Google, para 

disponibilização de todo o conteúdo da TV Legislativa em um canal no Youtube. Além 

de acesso aos programas da emissora, a ferramenta possibilita a interação por meio de 

comentários, críticas ou sugestões que são respondidas pela direção da TV. 

A partir de convênio com a Câmara dos Deputados, a TV Assembleia de Goiás 

tem suas programações, desde o final de 2013, ainda em caráter experimental, 

transmitidas em sinal aberto. 

 

2.4.4 Região Nordeste 

Pernambuco 

A primeira transmissão de um programa produzido por uma casa legislativa do 

Nordeste brasileiro aconteceu em 9 de abril de 2002, com o projeto “Assembleia na 

TV”, iniciativa da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Diferente das primeiras 

experiências de mídias televisivas legislativas, em Pernambuco o parlamento local 

optou por realizar um contrato com a Fundação de Apoio à Universidade Federal de 

Pernambuco para que os programas produzidos pela Assembleia fossem transmitidos 
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em canal aberto de televisão, por meio da TV Universitária. Assim, ainda que produza 

programações de TV Legislativas há mais de doze anos, sendo pioneira no Nordeste, 

não se pode falar na existência de um canal próprio de TV da Assembleia Legislativa de 

Pernambuco. 

De acordo com o site oficial da ALEPE, o objetivo das produções legislativas 

locais é “promover uma maior aproximação entre o Poder e a sociedade. A ideia é 

divulgar a atuação dos deputados, informar sobre a criação de projetos de lei e debater 

questões relevantes para a população”. 

Por mais de seis anos, a divulgação das atividades parlamentares da ALEPE 

esteve restrita à Região Metropolitana do Recife, mas, desde agosto de 2008, a 

programação se estende para o interior do estado, alcançando atualmente 70 municípios 

pernambucanos. Dois programas diários de segunda a sexta-feira, um telejornal, o 

Quorum, e um programa de entrevistas, o Assembleia na TV Debate, de meia hora cada, 

são transmitidos na TV UFPE, TV Nova e TV Pernambuco. Desde 2011, o telejornal 

Quorum é transmitido também na internet, pelo site oficial da ALEPE. 

Rio Grande do Norte 

Criada em 23 de setembro de 2003, a TV Assembleia do Rio Grande do Norte 

teve a sua primeira transmissão oficial em 8 de outubro do mesmo ano, sendo portanto o 

segundo estado da região Nordeste a veicular programas produzidos pelo parlamento 

local e o primeiro a instalar uma emissora própria de televisão vinculada à Assembleia 

Legislativa. Inicialmente, a TVAL-RN limitava-se a transmitir para a capital Natal, por 

meio das operadoras de TV a cabo. Porém, desde 2008, passou a operar em canal 

aberto, via satélite, na Grande Natal e mais sete regiões do estado e, mais recentemente, 

na internet, através de site oficial. 

Segundo Monteiro (2011), a TVAL-RN utilizou as eleições municipais de 2004 

como estratégia de aproximação e construção de legitimidade junto à população local. O 

autor conta que a TV realizou debates com os candidatos a prefeito da capital e da 

segunda maior cidade do estado, Mossoró. Ao final da campanha eleitoral, foi 

produzido um programa especial ao vivo com a apuração dos votos em todo o estado. A 

partir dessa experiência, os deputados do Rio Grande do Norte deram início ao projeto 

“Assembleia Itinerante”, em que sessões plenárias da Assembleia Legislativa eram 
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realizadas pelo interior do estado, com transmissão ao vivo pela TVAL-RN. 

Como atribuições da TVAL-RN estão divulgar as ações da Assembleia 

Legislativa “de forma isenta, apartidária, democrática e republicana, além de possibilitar 

uma melhor compreensão pública dos processos legislativos e contribuir para o 

aperfeiçoamento da democracia no estado” (Astral, 2013, p. 35). 

Um aspecto da TVAL-RN que merece ser destacado é a diversidade de 

conteúdos (como será observado no capítulo 3). Atualmente, a emissora possui 27 

programas fixos, com veiculação diária, semanal ou mensal, além da cobertura ao vivo 

das sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas e outras atividades 

realizadas pela Assembleia Legislativa do estado. 

Paraíba 

Ainda em 2003, foram iniciados os trabalhos de instalação dos primeiros 

equipamentos da TV Assembleia da Paraíba, inaugurada em maio de 2004. Informações 

do site oficial da TV revelam que imediatamente após a aprovação de criação da TV 

pelos deputados, a Assembleia Legislativa buscou parcerias com equipes da 

Universidade Federal de Pernambuco que já haviam contribuído na gestação dos 

programas de TV legislativos do estado vizinho. 

Transmitida pelo cabo nos canais 22 e 26 da operadora BIG TV e no canal 11 da 

NET TV, a TV Assembleia da Paraíba está, desde novembro de 2013, em processo de 

testes para a transmissão no canal aberto digital. 

Em depoimento ao site institucional da Assembleia Legislativa da Paraíba, o 

atual vice-presidente da casa parlamentar, deputado Edmilson Soares, disse que a TV 

Legislativa é “necessária para dar visibilidade concreta ao que se faz e para mostrar que 

o parlamento cumpre o seu dever de representar os interesses da população”. Para ele, a 

TV Assembleia tem sido “um marco divisor no âmbito da comunicação institucional, 

contribuindo para a transparência em paralelo com outros instrumentos a que o cidadão 

comum tem acesso para poder fiscalizar o comportamento dos seus representantes”
26

. 

Sergipe 
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Inaugurada em 22 de junho de 2004, a TV ALESE, mantém uma programação 

diária com 24 horas de transmissões,  

que vão desde as sessões plenárias da Assembleia Legislativa, 

noticiários em torno das ações parlamentares, até programas de 

entrevistas e reportagens especiais, com forte acento no debate das 

ideias e na promoção da cidadania
27. 

Dez anos após a sua criação, a TV ALESE busca formas de garantir a sua 

transmissão em sinal aberto, um “desejo antigo”, segundo consta no site da própria 

emissora. Porém, “dificuldades financeiras”, também de acordo com informações 

disponíveis no site da TV, impossibilitam que os conteúdos da TV ALESE sejam 

disponibilizados para mais sergipanos. 

Um aspecto a se destacar é que, desde novembro de 2011, a TV ALESE, a partir 

do que prevê a alínea 'b' do artigo 23 da Lei do Cabo, tem a sua programação 

compartilhada entre a Câmara de Vereadores da capital, Aracaju, e a Assembleia 

Legislativa. Assim, as sessões ordinárias dos dois parlamentos ocorrem em períodos 

distintos, de forma a garantir a transmissão ao vivo dessas atividades. Além do cabo, a 

TV ALESE tem suas produções veiculadas pela internet. 

Ceará 

Com uma outorga do Ministério das Comunicações de 13/06/2004, a TV 

Assembleia do Ceará, que foi ao ar em 7 de abril de 2006, foi a primeira TV Legislativa 

a operar em sinal aberto no Brasil. No discurso de inauguração da TV, o então deputado 

Marcos Cals disse que aquele momento marcava a passagem  

de um sonho para a realidade, oferecendo ao povo cearense um 

instrumento de acompanhamento do trabalho de seus representantes 

no Legislativo, de transparência de todos os atos emanados da Casa, 

de educação para a cidadania e de prestação de serviços 

comunitários
28

. 

Segundo o coordenador de comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará, 

jornalista Hermann Hesse, a programação tanto da TV quanto da rádio legislativa, 

também inaugurada em 2006,  
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evidencia a história, a cultura e a arte regionais, inserindo o cidadão 

no contexto político estadual, regional e também nacional. Além 

disso, consideramos que temos o papel de contribuir para a formação 

da cidadania, e nesse contexto se inserem os programas e campanhas 

educativas de caráter sociopolítico e ambiental que são levados ao ar 

(ASTRAL, 2013, p. 42). 

Desde junho de 2012, a TV Assembleia do Ceará está disponível para a Região 

Metropolitana de Fortaleza também em sinal digital, a partir de parceria com a TV 

Câmara. Para os demais municípios do estado, o sinal é aberto, porém ainda analógico. 

Piauí 

A segunda TV Legislativa a operar em sinal aberto no Brasil também foi uma 

emissora localizada no Nordeste, a TV Assembleia do Piauí. Devido ao fato do estado 

não possuir operadoras de TV a cabo em 2007, período de criação da emissora, uma 

outorga do Ministério das Comunicações garantiu que a TV Assembleia, desde o 

primeiro dia, fosse veiculada na TV aberta. 

Além das sessões plenárias e das reuniões das comissões, a TV Assembleia do 

Piauí produz 18 programas (notícias, entrevistas, cultura, documentários, etc.), que 

correspondem a 90% de todo o conteúdo da emissora. O investimento em uma 

programação que vá além da rotina parlamentar se justifica, segundo o diretor da TV 

Assembleia, Tony Trindade, na busca pela audiência.  

Não é porque somos uma TV Legislativa que não podemos competir 

pela audiência. Nós fazemos uma televisão de cunho cidadão e de 

divulgação do poder Legislativo, mas nós vamos buscar nosso espaço 

na audiência porque cada vez mais o telespectador cobra e busca uma 

melhor qualidade (ASTRAL, 2013, p. 51). 

Atualmente, a TV Assembleia opera em canal aberto e via satélite para 41 

cidades de todo o estado, com programação de 24 horas diárias. 

Alagoas 

Em Alagoas, a TV Assembleia foi inaugurada em 16 de setembro de 2007, data 

em que o estado comemorava 190 anos de emancipação política. Em discurso durante a 

primeira transmissão da TV legislativa estadual, o então deputado Givaldo Carimbão 

(PSB) ressaltou que  

assim como a data da emancipação política, a estréia da TV 
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Assembleia é uma conquista histórica de Alagoas. Ganham a 

democracia e o cidadão, com mais um serviço instrumento de 

fiscalização, transparência pública e informação sobre o que acontece 

no Poder Legislativo
29

. 

Com mais de seis anos de funcionamento, a TV Assembleia de Alagoas 

permanece restrita aos usuários das operadoras de TV a cabo da capital Maceió. Em 

2012, perfis oficiais da TV foram criados na internet, além da transmissão das sessões, 

para possibilitar a interação com a sociedade. 

Bahia 

Na Bahia, o Canal Assembleia iniciou as suas operações em 2008. Desde o início, 

o Canal Assembleia é administrado pela Fundação Paulo Jackson, entidade criada 

através da Lei 10959, com “personalidade jurídica de direito público, autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária, plena gestão de seus bens e recursos, sem fins 

lucrativos e vinculada à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia” (BAHIA, 2008). 

Das finalidades da Fundação Paulo Jackson conclui-se que, além de operar os 

veículos próprios de comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia, como a rádio e a 

televisão, a entidade é responsável por estabelecer a relação entre a ALBA e os meios 

de comunicação comerciais. É o que estabelece o artigo 3º da Lei 10959.  

Art. 3º - A Fundação explorará serviço de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, com fins exclusivamente informativos, educativos e 

culturais, bem como serviço de radiodifusão comunitária, serviço de 

retransmissão e repetição de televisão, serviço auxiliar de radiodifusão 

e serviços de telecomunicação, cabendo-lhe ainda: 

I - servir como meio de divulgação das atividades Legislativas; 

II - operar emissoras de televisão e rádio, respectivamente TV 

Assembléia e Rádio Assembléia Legislativa, ambas sem finalidade 

comercial, com objetivos exclusivamente informativos, culturais e 

educativos; 

III - colaborar com as emissoras de rádio e televisão em geral no 

limite dos interesses comuns; 

IV - articular-se com outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, 

objetivando maior integração no âmbito de sua competência; 

V - promover o treinamento e o desenvolvimento de pessoal 

qualificado nas atividades de rádio e televisão; 
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VI - celebrar convênios, contratos, acordo e ajustes com entidades 

públicas e privadas, pessoas físicas ou jurídicas, no país e no exterior, 

mantendo, com as mesmas, permanente intercâmbio; 

VII - comprar, alugar e permutar programas de áudio e vídeo 

educativos, científicos, culturais artísticos e jornalísticos; 

VIII - permutar serviços de divulgação, produção, gravação, edição e 

distribuição de áudio e vídeo; 

IX - promover e apoiar o intercâmbio e a realização de eventos 

relacionados em seu Estatuto (Lei 10959/2008). 

Inicialmente restrito aos usuários do serviço de TV a cabo da Região 

Metropolitana de Salvador, desde 2009, o Canal Assembleia é transmitido ao vivo 

também pelo portal da ALBA na internet. 

Em 2012, duas medidas representaram um marco para a TV Assembleia da Bahia, 

no sentido de ampliação das suas transmissões. No mês de fevereiro daquele ano, a 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o Decreto 

Legislativo 050, concedendo permissão à Fundação Paulo Jackson, entidade 

mantenedora da TV Assembleia, “para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente 

educativos, no Município de Salvador, Estado da Bahia” (Brasil, 2011). Em novembro, 

foi firmado um convênio com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia para que 

parte da programação da TVE, televisão educativa estadual, fosse preenchida com 

conteúdos produzidos pelo Canal Assembleia. 

Maranhão 

O último estado da região Nordeste a implementar uma emissora legislativa de 

televisão foi o Maranhão, em janeiro de 2011. Fato curioso, já que o Maranhão é o 

estado natal do senador José Sarney, presidente do Senado à época de criação das 

primeiras TV's Legislativas do país. Durante a solenidade de inauguração da TV, o 

então Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Marcelo Tavares, 

disse que  

a TV Assembleia será com toda certeza um mecanismo permanente de 

transparência, de democracia e de valorização dos trabalhos 

legislativos. Tenho certeza de que estamos em um ponto sem volta. 

Deixar de fazer funcionar a TV Assembleia é a negação da 

transparência, a negação da democracia, a negação do bom senso, da 

boa política. Tenho certeza que nenhum Presidente deixará de fazer 



 83 

com que a Assembleia do Maranhão chegue cada vez mais aos lares 

de todos os maranhenses
30

. 

Nos primeiros dois anos e meio de transmissão, a emissora era sintonizada apenas 

na zona urbana da capital São Luís, para os assinantes de TV por assinatura. Mas, desde 

julho de 2013, um acordo de cooperação técnica com a TV Senado garantiu a abertura 

do sinal da TV Assembleia do Maranhão. 

Até 2012, a emissora não havia disponibilizado a sua grade de programação, nem 

para os assinantes de TV a cabo nem para os que acessavam pela internet, dificultando, 

assim, a conquista de audiência. Após a transição para a plataforma digital, a TV 

Assembleia tornou pública a sua programação oficial, composta por quatro produções 

próprias, além da transmissão de todas as sessões plenárias e audiências públicas 

realizadas no Legislativo estadual. 

 

2.4.5 Região Norte 

Amazonas 

Primeira emissora de TV legislativa da região Norte do país, criada no ano 2000, a 

TV ALE, vinculada à Assembleia Legislativa do Amazonas, esteve, durante os dez 

primeiros anos de funcionamento, restrita aos usuários do serviço de TV a cabo de 

Manaus. 

No início de 2011, uma portaria do Ministério das Comunicações autorizou a TV 

ALE a funcionar como canal aberto, “com fins exclusivamente educativos no município 

de Manaus”, por um prazo de 15 anos. Desde então, a emissora compartilha com a TV 

Cultura do Amazonas uma programação de 24 horas diárias, no sinal analógico. Já na 

TV a cabo, a TV ALE compartilha o canal 99 com a TV Câmara, vinculada ao 

parlamento municipal de Manaus. 

A TV ALE foi pioneira também na transição para a plataforma digital na região 

Norte. A partir de convênio com a TV Senado, a TV legislativa do Amazonas está 

disponível em canal aberto também na TV digital, desde o início de 2013. 
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Atualmente, a TV ALE transmite 22 programas entre produções próprias e 

conteúdos de outras instituições e, de acordo com o site da Assembleia Legislativa do 

Amazonas,  

o conteúdo exibido pela TV ALE busca despertar um novo olhar do 

telespectador em relação ao universo político, permitindo à população 

acompanhar melhor a atuação dos parlamentares e até mostrar aquilo 

que não aparece nos demais veículos de comunicação
31

. 

Pará 

Apenas dez anos após a estréia da TV ALE, surgiu, em 2010, a segunda emissora 

de TV legislativa do Norte do país, a TV Alepa. Atualmente, a TV Alepa mantém 24 

horas de programação diárias, com transmissões ao vivo e reapresentações das sessões e 

audiências públicas, além de produções que retratam a história e a cultura paraenses. 

Porém, ainda hoje, apenas os assinantes da TV a cabo na Região Metropolitana de 

Belém têm acesso aos conteúdos da TV Alepa. As sessões plenárias podem ser 

acompanhadas também, ao vivo, pelo site da Assembleia Legislativa do Pará. 

Em junho de 2012, a TV Alepa firmou contrato com a TV Senado para o início 

das transmissões digitais em canal aberto das duas emissoras, além da TV Câmara de 

Belém, mas até o momento o processo não foi concluído. Segundo o presidente da 

Assembleia, deputado Manoel Pioneiro, “a expectativa é que, ainda em 2014, o sinal 

aberto da TV Alepa possa ser liberado e expandido para os 144 municípios paraenses. 

Com este canal aberto, os deputados falarão direto à população, que poderá acompanhar 

o nosso trabalho e nos fiscalizar”. 

Amapá 

A terceira TV Legislativa a entrar em funcionamento na Região Norte do país foi 

a TV Assembleia do Amapá que transmitiu inauguralmente a sessão ordinária de 10 de 

setembro de 2012. Durante os três primeiros meses, a emissora atuou de forma 

experimental e apenas no início dos trabalhos legislativos em 2013 foi ar em definitivo 

para os usuários da TV a cabo da capital Macapá. No mesmo período, as transmissões 

ao vivo das sessões foram inauguradas pela internet. 
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No final de 2013, a coordenação da TV Assembleia do Amapá e a TV Senado 

deram início a reuniões com o objetivo de discutir a transição para a TV digital, sendo a 

expectativa para que, ainda em 2014, sejam iniciados os testes da Rede Legislativa, que 

permitirá a disponibilização das duas emissoras em sinal aberto para todo o estado. 

Tocantins 

A TV legislativa estadual mais recente do país foi inaugurada no Tocantins, em 

11 de junho de 2013. Ainda que esteja em fase experimental, a experiência do Tocantins 

merece ser ressaltada, já que, desde a primeira transmissão, a TV Assembleia opera em 

canal aberto e na plataforma digital, não se limitando aos usuários de TV a cabo. A 

medida foi possível a partir de um acordo celebrado, ainda em 2012, entre a Assembleia 

Legislativa de Tocantins e a TV Câmara para estudos técnicos e aquisição dos 

equipamentos necessários. 

No ato de inauguração, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado 

Sandoval Cardoso (PSD), afirmou que a TV legislativa é  

mais um instrumento de comunicação que vai mostrar à população a 

postura de cada parlamentar em tempo real. Assim, o povo poderá 

conhecer e acompanhar as nossas ações, contribuir com uma visão 

mais crítica do processo político, opinar com sugestões e participar 

ativamente junto a este poder
32

. 

Além da TV aberta, toda a programação da TV Assembleia do Tocantins está 

disponível também na internet. 

Roraima 

Roraima é um dos quatro estados do país que ainda não possuem uma emissora 

legislativa de televisão. Ainda assim, na região Norte, a Assembleia de Roraima é das 

que mais tem experiência com comunicação, já que, desde o ano de 2003, a Secretaria 

de Comunicação da ALERR produz uma série de programas, que são exibidos 

semanalmente em quatro emissoras de TV comerciais do estado, a TV Boa Vista, TV 

Tropical, TV Ativa e TV Cidade, além de disponibilizados na internet. 

Nesses mais de dez anos, já foram produzidos cinco programas, com foco no 
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jornalismo e na cultura e história do estado. Desde 2012, a ALERR mantém diálogo 

com o Senado para as negociações em torno da Rede Legislativa de TV Digital, mas 

ainda não há expectativa para a instalação efetiva da TV vinculada ao Legislativo de 

Roraima. 

Rondônia 

Outro estado que ainda não possui uma TV Legislativa é Rondônia. Porém, 

diferente de Roraima, a experiência do Parlamento de Rondônia com produção 

televisiva é bastante recente. Apenas em setembro de 2013, a partir da criação de um 

site, intitulado “Rondônia TV”, as sessões plenárias e audiências públicas da 

Assembleia Legislativa passaram a ser veiculadas ao vivo pela internet. 

Acre 

Situação semelhante à de Rondônia, acontece no Acre, estado em que ainda não 

existe TV Legislativa, sendo a internet a única ferramenta de transmissão das sessões 

parlamentares. Ao final de 2013, a partir de convênio com a Câmara dos Deputados, foi 

concluído o processo de licitação para a instalação da estrutura necessária à criação, já 

na plataforma digital e em sinal aberto, da TV Assembleia do Acre. 

 

 

2.5 A articulação com o campo público 

O período de estruturação das TVs Legislativas no Brasil, em que a ASTRAL 

assume um papel preponderante na criação e acompanhamento de emissoras pelo país, é 

marcado também por um novo momento no que diz respeito às políticas de 

comunicação como um todo no país. Com a chegada de Luís Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República, gerou-se a expectativa de uma tendência progressista nas 

políticas públicas de comunicação, defensora da diversidade cultural, dos princípios do 

serviço público e da prioridade das funções culturais e educativas dos meios. Após 

décadas de concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos 

familiares, acreditava-se que, a partir de então, a lógica de privatização dos serviços de 

comunicação e favorecimento dos empresários do setor seria rompida. 
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Ainda que esse caráter progressista não tenha significado avanços reais na 

democratização das comunicações no Brasil, a comunicação não-comercial foi 

fortalecida (em especial durante o segundo mandato de Lula), sendo a principal ação 

nesse sentido a publicação da Medida Provisória 398, que instituía “os princípios e 

objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou 

outorgados a entidades de sua administração indireta” e autorizava o Poder Executivo a 

constituir a Empresa Brasil de Comunicação
33

.  

Um momento crucial na organização e reivindicação das TVs Legislativas por 

políticas públicas foi a realização, em 2007, do I Fórum Nacional de TVs Públicas, 

organizado pelo Ministério da Cultura. O Fórum foi um espaço de articulação entre as 

principais emissoras de televisão não-comerciais previstas na Lei do Cabo, 

representadas por suas associações: Associação Brasileira das Emissoras Públicas, 

Educativas e Culturais (ABEPEC), Associação Brasileira de Televisão Universitária 

(ABTU), Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM), além da 

ASTRAL
34

.  

O Fórum representou o primeiro esforço de articulação entre essas instituições, a 

fim de conquistar, como explicitado nos documentos da 2ª edição do encontro, “um 

campo público de televisão editorialmente independente, que estimule a formação 

crítica do indivíduo para o exercício da cidadania e da democracia” (Ministério da 

Cultura, 2010). 

A arquitetura horizontalizada do sistema público, com possibilidade de 

articulação técnica e interlocução entre as várias entidades, era defendida tanto pelos 

setores representativos envolvidos no encontro quanto pelo segmento do governo ligado 

ao Ministério da Cultura na gestão do ministro Gilberto Gil (2003-2008). Entre as 

principais reivindicações das TVs do campo público, estava a criação de uma 

infraestrutura digital única e pública, acessível a todas as emissoras.  

Também na concepção do então secretário de Audiovisual do Ministério da 

                                                           

33
 Assim surgiu a EBC, de economia mista, ligada ao Governo Federal, criada para gerir as emissoras de 

rádio e televisão públicas federais, inclusive a TV Brasil, que envolve a TV Nacional (Brasília), a TVE do 
Rio de Janeiro, a TVE do Maranhão, a TV Brasil de São Paulo, a TV Brasil Internacional, além de sítio 

informativo na internet. 
34

 Em 2009, ainda no segundo mandato de Lula, aconteceu a II edição do Fórum Nacional de TVs 
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Cultura, Orlando Senna: 

Do mesmo jeito que o cidadão percebe o poder público como um todo 

na cadeia articulada entre municípios, estados e a União, o 

telespectador deveria poder estabelecer a conexão entre as diversas 

TVs do campo público, num processo de formação de amplas bases de 

audiência que beneficiaria a todas (MINISTÉRIO DA CULTURA, 

2006, p. 11). 

Uma questão recorrente nos debates e posições relativas ao Fórum foi o papel do 

campo público de televisão como vetor de fomento à produção cultural. Nessa linha, a 

TV pública atuaria como “veículo difusor da produção audiovisual oriunda dos distintos 

agentes culturais da sociedade”, segundo Orlando Senna (idem, p. 6), permitindo formas 

híbridas (público-privadas) de financiamento e de produção.  

Mais do que uma política específica do setor de comunicações, o que se estava 

discutindo era um modelo integrado de políticas públicas, em que iniciativas de 

promoção cultural e educacional e de inclusão digital poderiam convergir para o 

território da televisão. Nessa linha de pensamento, o ministro Gilberto Gil defendia a 

aproximação das TVs do campo público com escolas, universidades e comunidades 

como centros produtores de conteúdo, rompendo com uma orientação centralizadora 

notada até o passado recente brasileiro, que “explica por que hoje certas regiões e 

estados do Brasil têm menos presença na televisão pública” (ibidem, p.9).  

Sob esse ponto de vista, o Estado poderia ser um articulador da rede de 

comunicação, não o produtor direto predominante. Para além das propostas que 

circulavam nas instâncias de poder, as organizações da sociedade civil defendiam o 

fortalecimento do Estado como indutor do campo público de comunicação. A Carta de 

Brasília, recebia positivamente o projeto já anunciado de criação de uma rede pública de 

TV pelo Executivo Federal e recomendava que esta deveria “ampliar e fortalecer, de 

maneira horizontal, as redes já existentes” (I FÓRUM NACIONAL DE TVS 

PÚBLICAS, 2007). 

Com o propósito de tornar vigente a complementaridade entre os sistemas de 

radiodifusão, a sociedade civil organizada entendia como projeto ético-estético da TV 

pública “a expressão maior das diversidades de gênero, étnico-racial, cultural e social 

                                                                                                                                                                          

Públicas. As propostas aprovadas foram bastante semelhantes às da primeira edição. 



 89 

brasileiras, promovendo o diálogo entre as múltiplas identidades do País” (idem). Desse 

modo, tanto as competências de gestão e de fiscalização quanto a definição das 

diretrizes de programação deveriam partir de um órgão colegiado, composto por 

segmentos sociais e culturais representativos – portanto, a reivindicação era de um 

sistema público vinculado  mais à sociedade e menos ao Estado. 

De acordo ainda com o manifesto, caberia ao Poder Público, na figura da União, o 

encargo do financiamento, por meio de incentivos à produção audiovisual. Quanto às 

linhas de programação, o documento toca em pontos previstos no artigo 221 da 

Constituição Federal de 1988, para os quais o campo público assumiria posição de 

destaque: modelos produtivos independentes e regionais, além de parceria com o 

cinema nacional. Ainda que não devesse se orientar por critérios mercadológicos, a TV 

pública deveria assumir a sua vocação de veículo de massa e não segmentado. Para 

cumprir seus objetivos diferenciais junto aos telespectadores, foi ainda recomendado 

pela Carta de Brasília que essa matriz desenvolvesse parâmetros inovadores de aferição 

de audiência e qualidade. 

Especificamente para as TVs Legislativas, o Fórum Nacional de TVs Públicas 

apontou uma série de proposições e resoluções, organizadas em três eixos: Missão e 

Finalidade; Configuração Jurídica e Institucional; e Legislação e Marcos Regulatórios. 

O quadro 3 lista as proposta definidas nos três eixos. 

Quadro 3. Resoluções do I Fórum Nacional de TVs Públicas relacionadas às 

TVs Legislativas 

Eixo Resoluções 

 

 

Missão e Finalidade 

Ser, para o telespectador, a principal 

referência do Poder Legislativo, 

oferecendo programação extensiva e 

especializada sobre sua área de atuação; 

Buscar padrões éticos para garantir a 

isenção e para não beneficiar causas 

pessoais, de partidos e de autoridades. 

(Exemplo: durante o período eleitoral, a 

exposição de um parlamentar que seja 

candidato à reeleição pode beneficiá-lo 

em relação a outros candidatos). 
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Configuração Jurídica e Institucional 

Devem ser organizadas garantindo os 

seguintes princípios: 

a) Sem fins lucrativos; 

b) Participação social; 

c) Recebimento de recursos públicos 

e privados; 

d) Gestão e controle público de todos 

os recursos; 

e) Livre cooperação com as demais 

TVs não-comerciais 

 

 

 

 

 

 

 

Legislação e Marcos Regulatórios 

a) Lei 8977 e regulamentos 

decorrentes: 

- Modificar a regulamentação da Lei que 

impede o patrocínio de programas nas 

TVs Legislativas e estender permissivo 

para publicidade institucional; 

- Norma específica que discipline o 

compartilhamento entre instâncias 

legislativas estaduais e municipais; 

- Inserir os canais legislativos nas 

plataformas digitais de TV a cabo; 

- Assegurar que o canal destinado às TVs 

Legislativas seja alocado na seqüência dos 

canais abertos no line up das operadoras 

de serviços de TV a cabo. 

b) Nova legislação em relação à 

radiodifusão: 

Incorporar possibilidades de concessão 

que permita às TVs Legislativas emitirem 

em sinal aberto de radiodifusão no sistema 

analógico ou digital. 

c) Nova regulamentação para 

comunicação eletrônica de massa 

por assinatura: 

- Incorporar a veiculação de canais 

legislativos nos serviços existentes de 

comunicação eletrônica de massa por 
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assinatura; 

- Assegurar que os canais destinados às 

TVs Legislativas sejam alocados na 

seqüência dos canais abertos no line up 

das operadoras de serviços de 

comunicação eletrônica de massa por 

assinatura. 

d) Legislação em relação à TV 

Digital terrestre: 

- Assegurar tratamento isonômico para 

canais legislativos, em relação aos modos 

de transmissão e funcionalidades. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do Caderno de Debates vol. 2 – Relatório 

dos Grupos Temáticos de Trabalho do I Fórum Nacional de TVs Públicas. 

Lucena (2006) acredita que, a partir da realização do I Fórum, as TVs Legislativas 

passaram a ser objeto de preocupação do poder público. 

Pela primeira vez, desde a criação desses novos veículos de 

comunicação eletrônica atrelados ao Poder Legislativo das esferas 

federal, estadual e municipal, o governo acena para as emissoras 

legislativas com uma perspectiva de reconhecimento de sua existência 

como veículos de radiodifusão (LUCENA, 2006, p. 2). 

Outro importante momento na formulação e proposição de políticas públicas para 

as TVs Legislativas brasileiras aconteceu em 2009, com a 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom), que se constituiu como o principal espaço público de debate 

e proposição de políticas de comunicação no Brasil
35

. 

Última conferência nacional dentre os setores contemplados no “Título VIII – Da 

Ordem Social” da Constituição Federal de 1988 a ser convocada, a Confecom foi alvo 

de ataque dos principais grupos de comunicação comercial do país, que se negaram a 

participar da Conferência, com o objetivo de tirar-lhe legitimidade. Editoriais de 

telejornais, revistas e jornais impressos dão a dimensão do boicote desses grupos. 

“(...) a representatitivade da Conferência estava comprometida, pois seis das mais 

importantes entidades empresariais deixaram de participar dela por consideraram as 

                                                           

35
 A Confecom mobilizou mais de 20 mil pessoas em todo o país, que participaram de etapas livres, 

municipais, estaduais, regionais. Na etapa nacional estiveram presentes 1600 delegados, representando os 

setores da sociedade civil, do empresariado e do poder público, eleitos em todos os estados da federação. 
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propostas de estabelecer um controle social da mídia uma forma de censurar os órgãos 

de imprensa, cerceando a liberdade de expressão, o direito à informação e a livre 

iniciativa, todos previstos na Constituição”
36

. 

“(...) o resultado do encontro foi um funesto documento que revela quão vigorosamente 

os impulsos totalitários correm na veia da maioria de seus signatários (....) Eles querem 

banir a liberdade de imprensa, com propostas estapafúrdias para amordaçar a 

imprensa (...)”
37

. 

“(...) a medida mais sensata do governo seria mandar para a lata do lixo todas as 

propostas aprovadas pela Confecom”
38

. 

A saída dos maiores grupos de comunicação comercial do país, organizados 

principalmente na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (ABERT) e 

Associação Nacional de Jornais (ANJ) revela que esses grupos viam na Conferência um 

espaço de crítica e ameaça ao oligopólio do setor e de proposições para a 

regulamentação do sistema de comunicação. 

A retirada da Globo (e das suas co-irmãs, organizadas na ABERT) da 

CONFECOM, em que pesem todas as vantagens oferecidas ao 

segmento empresarial, demonstra o desinteresse em negociar 

abertamente com a sociedade civil uma fórmula de consenso para a 

reestruturação do sistema brasileiro de comunicação herdado do 

regime militar (BOLAÑO, 2009, p. 88). 

Assim como nas duas edições do Fórum Nacional de TVs Públicas, na Conferência 

Nacional de Comunicação as TVs Legislativas – representadas pela ASTRAL – se 

organizaram e encaminharam uma série de propostas para o conjunto das emissoras
39

.  

Estruturada em três eixos temáticos – Produção de Conteúdo; Meios de 

Distribuição; e Cidadania: direitos e deveres -, a Confecom aprovou 656 propostas para 

diversos temas relacionados ao setor das comunicações. Desse conjunto de propostas, 

29 têm alguma relação com as emissoras legislativas de televisão. As propostas foram 

                                                           

36
 Texto narrado por William Bonner, na edição de 16 de dezembro de 2009 do Jornal Nacional, da Rede 

Globo. 
37

 Editorial da Revista Veja, edição de 23 de dezembro de 2009. 
38

 Jornal O Estado de São Paulo, 18 de dezembro de 2009. 
39

  Documento “Propostas da Associação de TVs e Rádios Legislativas – ASTRAL à 1ª 

Conferência Nacional de Comunicação”, disponível em www.astralbrasil.org 

 

http://www.astralbrasil.org/
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aprovadas em cinco temáticas, que representam as principais reivindicações das TVs 

Legislativas. No quadro 4 organiza-se a quantidade de proposta por tema. 

Quadro 4. Propostas aprovadas na Confecom relativas às TVs Legislativas 

Temática Quantidade de 

propostas 

Marco Legal e Regulatório 10 

Migração para a TV aberta e universalização 7 

Gestão 5 

Conteúdo 4 

Financiamento 3 

Total 29 

 Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do Caderno da 1ª Conferência 

Nacional de Comunicação (2010). 

 Tanto no Fórum Nacional de TVs Públicas quanto na Conferência Nacional de 

Comunicação, as TVs Legislativas estavam organizadas, assim como as demais 

emissoras não-comerciais, sob o denominado “Campo Público de Comunicação”, noção 

que será melhor discutida no capítulo 3 deste trabalho. A Carta de Brasília, documento 

final do 1º Fórum de TVs Públicas, ilustra esta perspectiva, ao apontar que a TV pública 

deve ser “independente e autônoma em relação a governos e ao mercado, devendo seu 

financiamento ter origem em fontes múltiplas, com a participação significativa de 

orçamentos públicos e de fundos não-contingenciáveis”. 

 

2.6 A digitalização da TV e as perspectivas para as emissoras legislativas 

Paralelo à realização do Fórum Nacional de TVs Públicas e da Conferência 

Nacional de Comunicação se dá o processo de discussão e implantação da TV Digital 

no Brasil, que trouxe uma série de expectativas e incertezas sobre o setor das 

comunicações, especialmente sobre as possibilidades de ampliação do acesso dos 

cidadãos a conteúdos televisivos até então restritos à TV por assinatura, como as TVs 

Legislativas. 

Ainda em 2003, durante o primeiro governo Lula, foi publicado o Decreto 4.901, 

instituindo o Sistema Brasileiro de Televisão Digital. A partir desse Decreto, foi 

iniciado um processo de debates e pesquisas em torno do padrão a ser adotado. O 

Governo Federal promoveu a licitação de 22 editais para pesquisas a serem feitas por 
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consórcios de universidades, centros de pesquisa e empresas nacionais com a 

perspectiva de criação de um modelo nacional próprio. 

O modelo de referência para a criação do Sistema Brasileiro de TV Digital, 

contido no SBTVD, tinha premissas que avançavam na implantação de uma televisão 

adequada à realidade sócio-econômica brasileira e, ao mesmo tempo, que contribuísse 

para a transformação desse cenário: aumento da rede de competência nacional, 

promovendo a efetiva integração das pesquisas brasileiras na área; flexiblidade às 

condições sócio-econômicas do país; aproveitamento do parque nacional instalado de 

televisores; e implantação gradual, que minimize os riscos e custos para a sociedade. 

Segundo Bolaño (2007), por se tratar de uma plataforma de comunicação nova 

para a transmissão de sinais,  

 

a tecnologia digital pretendida pelo SBTVD permitiria, com baixo 

custo e utilizando parte da estrutura existente, que a população tivesse 

acesso aberto, inclusive, à rede mundial de computadores, tornando-

se, assim, um meio de inclusão digital e social, além de estimular a 

produção de conteúdos regionais e locais, o que geraria também 

empregos (BOLAÑO, 2007, p. 80). 

Se as expectativas com relação à TV Digital eram positivas na perspectiva de uma 

nova política de comunicações no país, o próprio Bolaño (2007) ressalta que essas 

possibilidades foram frustradas em meio à principal crise política do governo Lula, 

conhecido como "mensalão", principalmente a partir da nomeação de Hélio Costa para 

o Ministério das Comunicações. Tão logo foi empossado, o ministro das comunicações 

questionou o Decreto 4.901: “eu até gostaria que pudéssemos desenvolver um padrão 

próprio, e acredito que tecnologia para isso nós temos. Lamentavelmente, não vejo 

viabilidade. Seria reinventar a roda” (FNDC, 2005). 

Concretizando o poder dos empresários de radiodifusão, pesquisas e projetos para 

o desenvolvimento de uma tecnologia nacional foram interrompidos e, em 29 de junho 

de 2006, o governo federal assinou o Decreto Presidencial 5.820, que estabeleceu as 

diretrizes para a implantação da TV Digital no país e que definiu a escolha pelo padrão 

tecnológico japonês como base desta modalidade de televisão. Um anúncio de uma 

página publicado em 23 de março de 2007 nos principais jornais e veiculado nas 

principais emissoras de TV do país ilustra a opção do empresariado pelo padrão 
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japonês. 

Nós, representantes do setor de comunicação social (...) podemos 

afirmar que o sistema ISDB-T desenvolvido no Japão (...) é o único 

sistema que garantirá, gratuitamente, a todos os brasileiros todos os 

benefícios da TV digital
40

. 

Outro trecho demonstra a preocupação das emissoras comerciais com relação à 

definição. 

Temos certeza de que o Governo Brasileiro tomará sua decisão com a 

urgência que o assunto exige em benefício da sociedade brasileira, que 

merece continuar a ter acesso, livre e gratuito, a uma das melhores 

televisões do mundo
41

. 

 

2.6.1 Rede Legislativa de TV Digital 

Ainda que a definição sobre o padrão de TV Digital a ser adotado tenha favorecido 

o setor empresarial, a digitalização dos sinais tem proporcionado que as emissoras 

legislativas rediscutam os seus modelos, principalmente no que diz respeito à 

possibilidade de organização em redes com compartilhamento de conteúdos, 

principalmente porque o Decreto que instituiu o SBTVD prevê a criação de uma 

plataforma única de transmissão para a Rede de Televisão Pública Digital, constituída 

pelas emissoras geridas pela Empresa Brasil de Comunicação (TV Brasil e TV NBr), 

pelas emissoras legislativas (TV Câmara e TV Senado), pela TV do Judiciário (TV 

Justiça) e pelos canais da Educação (MEC), Cultura (Minc) e Cidadania (Ministério das 

Comunicações). 

Desde então, as TVs Legislativas têm se organizado e a principal iniciativa nesse 

sentido foi a criação da Rede Legislativa de TV Digital, que visa a universalização do 

acesso aos conteúdos das TVs vinculadas ao Poder Legislativo. Concebida a partir de 

reuniões entre a ASTRAL e o Ministério das Comunicações e viabilizada após a 

autorização concedida por meio de portaria do Minicom aos canais da União, entre eles 

                                                           

40
 Manifesto Televisão Digital – 100% Brasil, 100% grátis, assinado em conjunto pelas seguintes 

empresas de radiodifusão: Bandeirantes, Cultura, Rede Globo, Rede Record, Rede TV, Rede Vida, SBT, 

Canal 21, CNT e Rede Mulher. 
41

  Idem 
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a TV Câmara e a TV Senado, para operar a partir da multiprogramação
42

.  

A abertura dos sinais, por meio da multiprogramação, pode ainda tornar as 

emissoras legislativas de televisão uma opção aos conteúdos veiculados pelas emissoras 

comerciais. Em artigo sobre a democratização dos meios de comunicação, Jonas 

Valente enfatiza que a TV digital pode ampliar a oferta de canais públicos, de maneira 

que se equipare com os canais privados. A respeito das TVs legislativas, ele acredita 

que “elas dão transparência às ações do legislativo e aprofundam os temas em discussão 

e as leis em tramitação. À exceção de assuntos polêmicos, os canais privados não 

cumprem essa função”
43

. 

Também na transição para a plataforma digital, a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais foi pioneira, junto com a Assembleia Legislativa de São Paulo, na 

formalização de parcerias com a TV Câmara e TV Senado para o compartilhamento de 

programação. 

Nos demais estados, como forma de dividir os investimentos, a Câmara dos 

Deputados e o Senado formalizaram uma parceria para a implantação de canais digitais 

abertos e gratuitos nas capitais do país. O acordo estabelece que é responsabilidade da 

Câmara a instalação do sinal em 13 capitais e do Senado em outras 13. 

Nos acordos com as Assembleias, a Câmara e o Senado disponibilizam o 

transmissor e a antena, enquanto a Assembleia arca com as despesas com obras de 

infraestrutura, manutenção de rede elétrica, monitoramento ininterrupto do sinal e 

custeio da torre. O acordo estabelece também que os canais instalados por um dos 

parlamentos cederão à outra casa legislativa, sem ônus, uma faixa de programação 

(subcanal). Isso permitirá a transmissão simultânea (em um mesmo canal) da 

programação da TV Câmara e da TV Senado em todas as capitais do país. 

Ao final de 2013, a Câmara e o Senado apresentaram um balanço da Rede 

Legislativa de TV Digital até aqui. Como é possível observar no quadro 5, em nove 

                                                           

42
 Capacidade técnica do sistema de televisão digital que permite o tráfego de quatro programações 

independentes de televisão num mesmo canal digital. Apenas as emissoras públicas federais são 

autorizadas a fazer a multiprogramação. 
43

 “Jonas Valente do Intervozes critica demora na TV Digital que impede canal aberto para legislativas”. 

Publicado em 21 de março de 2011. Acessado em 10 de março de 2013”. Disponível em: 

www.astralbrasil.org 

http://www.astralbrasil.org/
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capitais o sinal digital já está em funcionamento na TV aberta e em outras quatro há 

transmissões ainda em caráter experimental, com perspectiva de oficialização das 

veiculações em plataforma digital para o segundo semestre de 2014. Nas demais 13 

cidades o acordo que estabelece os termos de implantação da Rede Legislativa ainda 

não foi assinado. Ao mesmo tempo, TV Câmara e TV Senado expandem a Rede 

Legislativa também por cidades do interior, estando, atualmente, em funcionamento em 

aproximadamente 50 municípios nos estados de São Paulo e Minas Gerais. 

Quadro 5 – Situação atual da Rede Legislativa de TV Digital 

Capital Responsabilidade Situação 

Brasília Câmara/Senado Em funcionamento 

São Paulo Câmara dos Deputados Em funcionamento 

Belo Horizonte Câmara dos Deputados Em funcionamento 

Porto Alegre Câmara dos Deputados Em funcionamento 

Fortaleza Câmara dos Deputados Em funcionamento 

Vitória Câmara dos Deputados Em funcionamento 

Florianópolis Câmara dos Deputados Em funcionamento 

Manaus Senado Em funcionamento 

João Pessoa Senado Em funcionamento 

Goiânia Câmara dos Deputados Fase experimental 

Cuiabá Câmara dos Deputados Fase experimental 

Palmas Câmara dos Deputados Fase experimental 

São Luís Senado Fase experimental 
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Salvador Câmara dos Deputados Acordo já assinado 

Recife Câmara dos Deputados Acordo já assinado 

Rio Branco Câmara dos Deputados Acordo ainda não formalizado 

Natal Câmara dos Deputados Acordo ainda não formalizado 

Curitiba Senado Acordo já assinado 

Rio de Janeiro Senado Acordo já assinado 

Maceió Senado Acordo ainda não formalizado 

Campo Grande Senado Acordo ainda não formalizado 

Belém Senado Acordo ainda não formalizado 

Macapá Senado Acordo ainda não formalizado 

Boa Vista Senado Acordo ainda não formalizado 

Teresina Senado Acordo ainda não formalizado 

Aracaju Senado Acordo ainda não formalizado 

Porto Velho Senado Acordo ainda não formalizado 

Fonte: elaboração própria, a partir de consultas aos sites das TVs Legislativas e 

pesquisas nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado. 

O balanço apresentado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado revela que há, 

ainda, a necessidade de investimentos tanto do Parlamento federal quanto dos estaduais 

na concretização da Rede Legislativa de TV Digital que, aproximadamente quatro anos 

após a sua inauguração com a abertura do canal 61 em São Paulo, está presente em 

apenas metade das capitais brasileiras. Ainda assim, a ASTRAL – entidade que tem 

acompanhado e assessorado as emissoras legislativas na transição para a plataforma 

digital – tem uma visão otimista do processo, entendendo a Rede Legislativa como um 

instrumento também de articulação e compartilhamento entre as diversas emissoras. Nas 

palavras do atual presidente da ASTRAL, Rodrigo Lucena: 
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 (...) a Rede já nos permite vislumbrar uma participação efetiva da 

sociedade no parlamento por meio da televisão. Os primeiros testes de 

um aplicativo com funções interativas para as atividades do processo 

legislativo, mais exatamente para o acompanhamento das sessões de 

plenário, tem sido feitos. Além da interatividade, está no radar das 

emissoras legislativas, por meio da rede digital, desenvolver produtos 

para melhorar a programação das emissoras coligadas, com a 

utilização de um software de telejornalismo para uso comum a todos 

os interessados (ASTRAL, 2013-2, p. 3). 

Em seminário organizado pela ASTRAL que reuniu representantes de 24 casas 

legislativas de todo o país, em novembro do ano passado, na cidade de João Pessoa, a 

interatividade foi ressaltada como o principal papel da Rede Legislativa de TV Digital. 

Durante o evento, a diretoria da associação anunciou que estudos estão sendo realizados 

para a criação de um telejornal nacional, com distribuição pela Rede, a partir de 

conteúdos produzidos pelas emissoras legislativas estaduais e municipais, além do 

compartilhamento de grades de programação entre as TVs. 
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3. AS TVs LEGISLATIVAS SOB A ÓTICA DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA E 

DO ACCOUNTABILITY 

    Este capítulo está desenvolvido em três partes. A primeira apresenta as principais 

concepções acerca da comunicação pública pesquisadas no Brasil e em outros países. O 

objetivo não é a conclusão sobre o que vem a ser uma TV publica, mas sim apresentar 

um panorama sobre as diferentes tendências existentes na literatura sobre o tema, bem 

como a noção preponderante no âmbito da sociedade civil, de forma a revelar a 

complexidade da conceituação única sobre comunicação pública.  

O segundo tópico do capítulo trata da noção de accountability e o papel da 

comunicação pública em geral, e em especial das TVs Legislativas, como instrumentos 

de accountable. 

Por fim, na tentativa de investigar a experiência da TV Legislativa brasileira, a 

partir das características da comunicação pública e da noção de accountability, são 

detalhados resultados das variáveis pesquisadas nas TVs legislativas estaduais do país. 

Essas variáveis são o tipo de tecnologia disponibilizada para o acesso do cidadão à 

programação, o modelo de gestão e o perfil da programação das emissoras.  

 

3.1 A TV pública no Brasil: concepções e características 

A conceituação sobre TV pública, no Brasil, representa uma das principais 

discussões na literatura acadêmica sobre comunicação. A indefinição do ponto de vista 

da legislação é um dos principais fatores para as distintas concepções sobre o que vem a 

ser uma televisão pública. A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 223, 

determina que: 

compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão 

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

imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas 

privado, público e estatal (BRASIL, 2007). 

 

Ao apontar esta divisão, a Constituição Federal define que o conjunto da 

radiodifusão brasileira deveria ser regulamentado buscando um equilíbrio entre essas 

três formas de organização de serviços midiáticos. Porém, não houve, desde então, 
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nenhuma lei regulamentando o artigo, que definisse as características de cada um dos 

sistemas, nem as condições de complementaridade, espaço mínimo ou proporção de 

cada um no espectro eletromagnético. 

Segundo Venício Lima (2009), o tópico foi introduzido na agenda constitucional 

por obra do então deputado Artur da Távola, que propunha a criação de uma matriz 

encabeçada “por instituições da sociedade e que funcionasse independente do Estado e 

do capital”, entendendo cada um desses agentes como forças sociais básicas de uma 

democracia. No entanto, o autor alerta que a complementaridade não deveria ser um 

artifício para “eximir o sistema privado de radiodifusão de suas responsabilidades de 

‘serviço público’ que simplesmente não pode existir sem a autorização e a fiscalização 

do Estado e da sociedade” (Lima, 2009, p.2). 

As primeiras divergências teóricas em relação à comunicação pública aparecem, 

justamente, na previsão da complementaridade, estabelecida no artigo 223 da 

Constituição Federal.  

Autores como Torves (2007) e Scorsim (2008) reconhecem que, na prática, há 

uma confusão entre a televisão estatal e a televisão pública e propõem uma delimitação 

conceitual. Torves (2007) argumenta que  

no Brasil, o espaço público historicamente tem se confundido com o 

estatal, daí a necessidade de compreender o caráter público por meio 

da reconstrução conceitual, da reconstituição dos meios e das imagens 

no espaço de reconhecimento social, das novas formas de existência e 

do exercício da cidadania (TORVES, 2007, p.108). 

 

Para Scorsim (2008), a principal característica do sistema público seria a sua 

independência em relação ao poder público, que possibilita a concretização dos direitos 

à educação e à cultura por intermédio das televisões educativas e, especialmente, no 

caso das televisões comunitárias, o exercício direto pelos cidadãos das liberdades de 

expressão e de comunicação social. 

 

A televisão pública é uma das modalidades de serviço de televisão, 

integrante do sistema de radiodifusão público, caracterizada como um 

serviço público não-privativo do Estado cuja função primordial é a 

execução de serviços sociais relacionados à educação, à cultura e à 

informação, realizada por organizações independentes do Estado, com 

a participação e o controle social, que não integram a administração 
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pública e que não possuem fins lucrativos, submetidos a um regime de 

direito público de modo preponderante. (...). Em outras palavras, o 

sistema público é o âmbito, por excelência, para a realização dos 

direitos sociais relacionados à educação e à cultura (SCORSIM, 2008, 

p.3). 

 

Ramos (2008), por outro lado, entende a complementaridade como uma 

“armadilha normativa”, pois, separa o público do estatal como se um pudesse existir 

sem o outro. O que, ainda segundo ele, induz a uma confusão conceitual entre Estado e 

Governo, como se aquele pudesse se reduzir a este.  

Na ocasião da escritura do texto constitucional, e mesmo algum tempo 

depois, até parecia para muitos de nós que o Artigo 223 era inovador, 

porque trazia para o lado do estatal e do privado um sistema público 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Havia, porém, embutida 

na formulação do Artigo 223 uma armadilha normativa que nos 

escapou durante muito tempo, em grande parte por conta da difícil 

luta que fora levar para a Constituição Federal um capítulo inteiro 

dedicado à Comunicação Social. (...) No Brasil, a ideia, inscrita na 

Constituição, de sistemas complementares, estatal, público e privado, 

separa equivocadamente o público do estatal, como se um pudesse 

existir sem o outro, além de induzir a uma confusão conceitual entre 

Estado e governo, como se aquele pudesse se reduzir a este. Ainda 

mais, a ideia inscrita na Constituição isola o privado do estatal e do 

público, como se aquele pudesse existir sem a licença e o controle 

regulatórios destes (RAMOS, 2008, p. 2-5). 

 

O problema da delimitação conceitual no princípio da complementaridade 

também é identificado por Bolaño e Brittos (2008). 

  

O que há, portanto, é um panorama extremamente complexo, em que 

se articulam interesses públicos e privados, diferentes formas de 

financiamento e modelos de produção, o que não foi até o momento 

devidamente estudado, mas, seguramente, apresenta as mais variadas 

distorções em relação aos padrões mais elevados de organização dos 

sistemas nacionais de televisão em países democráticos. Trata-se, em 

essência, de uma forte herança do modelo implantado à época do 

regime militar, acrescido da referida anomalia de emissoras de 

vocação aberta e de serviço público, inclusive aquelas que deveriam 

ser classificadas como de publicidade obrigatória dos atos do poder 

público, os chamados canais institucionais, como as TVs Senado, 

Câmara e Justiça, postas decididamente fora do lugar (BOLAÑO e 

BRITTOS, 2008, p. 8). 

 

Para esses autores, a diferença básica deve ser estabelecida entre o sistema 
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público e o sistema privado, sendo o público dividido entre estatal e não estatal.  

  

O sistema público estatal deve submeter-se também a formas 

democráticas de controle público, evitando concentração de poder e 

uso político dos meios. O sistema público não estatal, entendido 

provisoriamente como comunitário, universitário e outros sem fim 

lucrativo, assim como o estatal, deve atuar excluído da lógica da 

publicidade comercial, salvo as exceções conhecidas de patrocínio 

cultural, conforme regulamentação específica (BOLAÑO e BRITTOS, 

2008, p.10). 

 

 Assim os autores não fazem uma diferenciação sistemática do que venha a ser 

o público e o estatal, pois, segundo os mesmos, tendo em vista que as necessidades do 

sistema público não estatal, não lucrativo, devem ser preenchidas, de alguma forma pelo 

Estado, não diferindo, em essência, daquelas do público estatal (financiamento e 

qualificação técnica), pode-se pensar num modelo constituído, no seu conjunto, por dois 

setores (público e comercial). Partindo desse pressuposto, apresentam uma proposta de 

organização do conjunto dos setores público e estatal, tomando como base as estruturas 

e não o conteúdo do modelo europeu, constituído por três redes nacionais: 

 

Um primeiro canal centralizado, à maneira do que parece virá a ser a 

recém criada TV Brasil, com capacidade de concorrer pela liderança 

de audiência em nível nacional. Um canal deste tipo deveria propor-se 

a conquistar uma participação de 30% da audiência nacional (share). 

Um segundo canal mais segmentado – que poderia ser definido em 

nível estadual, como as atuais emissoras educativas, mas com o 

mesmo elevado grau de autonomia financeira e de gestão pensada para 

a primeira TV e dispondo de mecanismos semelhantes de controle 

público. Teria por objetivo algo em torno de 15% de share diário, 

podendo disputar espaço com a primeira rede em determinados 

momentos, através de uma programação mais vinculada à cultura 

local.O terceiro canal totalmente descentralizado, com uma grade 

estruturada à base de produção local independente, muito próximo do 

que deveria ser uma TV comunitária. A coordenação da grade se 

daria, de um modo geral, em nível local, mas o conjunto das emissoras 

desse sistema se articularia em rede nacional, em determinados 

horários, de modo a permitir que toda a produção local pudesse 

atingir, em algum momento, a audiência nacional, como ocorre 

tradicionalmente com a televisão pública alemã, por exemplo. Em 

média poder-se-ia supor um share de 5% (BOLAÑO e BRITTOS, 

2008, p.11). 

 

Já autores como Zémor (2003) e Duarte (2007) não entram no mérito normativo e 

apresentam uma visão menos complexa que identifica a comunicação pública como a 
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pautada pelo interesse geral e situada necessariamente no espaço público, 

acompanhando inclusive a tomada da decisão pública. Para Zémor (2003), a 

comunicação pública  

diz respeito à troca e partilha de informações de utilidade pública, 

cujo desenvolvimento é uma resposta à crescente complexidade de 

nossas sociedades, facilitando a busca do interesse geral e 

correspondendo a uma necessidade de relação entre Estado e cidadão, 

representante e representado” (ZÉMOR, 2003, p. 76-77). 

Duarte (2007) também relaciona a comunicação pública com o processo de 

diálogo entre Estado, governo e sociedade, constituindo um espaço privilegiado de 

negociação de interesses de diversas instâncias de poder constitutivas da vida pública de 

um país. De acordo com o autor, além do compromisso com o interesse público, a 

comunicação pública exige a centralidade do processo no cidadão, bem como a 

adaptação dos instrumentos dessa comunicação às necessidades, possibilidades e 

interesses do público. Trata-se, nas palavras do autor, de um “esforço de melhorar a 

vida das pessoas através da comunicação” (Duarte, 2007, p. 61). 

Centrando a análise no aspecto processual da comunicação pública, Brandão 

(2009) entende a comunicação pública a partir de cinco possibilidades: (1) os 

conhecimentos e técnicas da comunicação organizacional; (2) como a comunicação 

científica; (3) como a comunicação de Estado ou governamental; (4) como comunicação 

política ou (5) como estratégias de comunicação da sociedade civil organizada. 

Especificamente a respeito da comunicação de Estado ou governamental, a autora 

compreende como uma dimensão da comunicação pública sendo de responsabilidade do 

Estado e do Governo estabelecer um fluxo informativo e comunicativo com seus 

cidadãos. Para ela, a comunicação estatal e governamental não é necessariamente 

pública por ser estatal e governamental,  

 

na medida em que ela é um  instrumento de construção da agenda 

pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas,  estímulo 

para o engajamento da população nas políticas adotadas, o 

reconhecimento das ações promovidas nos campos político, 

econômico e social, em suma, provoca o debate público. Trata-se de 

uma forma legítima de um governo prestar contas e levar ao 

conhecimento da opinião pública projetos, ações, atividades e políticas 

que realiza e que são de interesse público. Entendida desta forma, a 

comunicação promovida pelos governos (federal, estadual ou 

municipal) pode ter a preocupação de despertar o sentimento cívico 
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(campanhas publicitárias); informar e prestar contas sobre suas 

realizações, divulgando programas e políticas que estão sendo 

implementadas; motivar e/ou educar, chamando a população para 

participar de momentos específicos da vida do país; proteger e 

promover a cidadania ou convocar os cidadãos para o cumprimento de 

seus deveres (BRANDÃO, 2009, p. 4-5).  

 

 Dessa forma, para Brandão, a comunicação de Estado e governamental é 

pública quando cumpre a função de informar a sociedade sobre os atos do governo de 

uma forma geral, mas também quando favorece o processo de acompanhamento da 

sociedade. A autora argumenta ainda que tanto em relação à característica de seus 

conteúdos quanto ao público, que pretende atingir,  

a população de um país, de um Estado, de um município ou cidade, a 

maioria dos instrumentos utilizados pela comunicação feita pelo 

Estado ou por um governo faz parte da chamada 'grande mídia' - 

televisão, rádio, web, impresso – e o método mais utilizado é a 

campanha publicitária (BRANDÃO, 2009, p.5).  

Além desses meios, acrescenta a autora, as novas práticas de participação política 

que a sociedade tem encontrado para se fazer ouvir, somadas ao desenvolvimento 

acelerado da tecnologia e à maior possibilidade de sua utilização pela população, fazem 

surgir outros meios e formas de comunicação do Estado com seus cidadãos, com forte 

componente político participativo.  

É o caso das ouvidorias, dos 0800, dos call centers, dos Conselhos, 

das audiências públicas. São formas novíssimas de manifestação sobre 

as quais ainda não é possível fazer uma análise criteriosa. No entanto, 

aparecem no cenário político brasileiro e de outros países como uma 

promessa de participação mais ativa e consciente dos cidadãos (Idem, 

p. 5).  

 Graça Monteiro (2009) propõe uma separação um pouco diferente da de 

Brandão. Para fins de comparação, Monteiro divide em quatro modalidades a 

comunicação pública: institucional, governamental, política e pública propriamente dita. 

O que a princípio parece ser parte de uma mesma comunicação, é visto por Monteiro da 

seguinte forma: a comunicação institucional “é aquela que no composto organizacional 

constrói uma imagem e uma identidade corporativa forte e positiva de uma organização, 

mas que também é responsável pela construção de uma imagem crível da instituição” 

(Monteiro, 2009, p. 37). Esse tipo de comunicação, segundo a autora, deve “mostrar ao 

público o papel das organizações, afirmando a identidade e prestando contas das 

atividades realizadas, permitindo o acompanhamento da política da instituição” (Idem, 
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p. 38).  

A comunicação governamental é um tipo de comunicação praticada pelo 

governo, que visa à prestação de contas e o estímulo ao engajamento da população nas 

políticas,  

sendo exclusiva dos poderes executivo, legislativo e judiciário nos 

níveis federal, estadual e municipal. Cabe à Secom coordenar e, em 

alguns casos, executar a veiculação da publicidade legal, institucional, 

de utilidade pública e mercadológica da administração pública federal 

direta e indireta (Idem, p. 38).  

A comunicação política está relacionada “diretamente aos processos eleitorais, 

sendo, portanto, aquela praticada por candidatos e por partidos políticos e dirigida a 

seus eleitores” (Idem, p.38).  

E a comunicação pública:  

 

deve responder à obrigação que as instituições públicas têm de 

informar o público: estabelecer uma relação de diálogo de forma a 

permitir a prestação de serviço ao público; apresentar e promover os 

serviços de administração;  tornar conhecida as instituições 

(comunicação externa e interna); divulgar ações da comunicação 

cívica e de interesse geral; e integrar o processo decisório que 

acompanha a prática política (Idem, p. 38-39). 

 

Assim, a comunicação pública não é exclusiva das instituições de governo e 

tampouco essas instituições fazem necessariamente esse tipo de comunicação. A autora 

faz questão de ao final dizer que, embora haja uma tendência generalizada entre autores 

e profissionais de comunicação de associar a comunicação pública àquela originada nos 

órgãos de governo, observa-se “que a comunicação pública é feita também por 

movimentos sociais e organizações do terceiro setor e ainda por empresas privadas cujas 

ações sociais transcendem os limites dos negócios privados” (Idem, p. 39).  

Em livro sobre experiências de comunicação pública em diversos países, Valente 

(2009) aponta seis concepções construídas historicamente acerca da noção de mídia 

pública: elitista; educativa; pública não-estatal; pública como alternativa à mídia 

comercial; culturalista; e aparelhos de Estado: 

- Elitista: a abordagem elitista foi hegemônica na construção de grande parte dos 
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sistemas públicos de comunicação europeus, sendo baseada em premissas iluministas, 

segundo as quais o conhecimento e a razão são fundamentais para o entendimento e 

inserção no mundo de maneira emancipadora. Tal perspectiva partia da noção de que 

apenas a elite cultural tinha condições de visualizar o pacote de conhecimentos 

necessários à população.  

na prática, o rádio e depois a televisão vinham somar-se aos 

empreendimentos culturais responsáveis por gerar e disseminar a 

riqueza lingüística, espiritual, estética e ética dos povos e nações. Eles 

se colocavam no mesmo setor da sociedade em que estavam 

localizadas as universidades, as bibliotecas e os museus, e a população 

os reconhecia dessa forma, distante da esfera dos negócios ou da 

política de partidos ou grupos (LEAL FILHO, 1997, p. 18). 

- Educativa: esta definição aponta a comunicação pública como aquela responsável 

por estabelecer um processo de ampliação da formação da sociedade. Esta visão aparece 

principalmente na América Latina durante o período mais intenso de industrialização da 

segunda metade do século XX. Segundo Beltrán (2002), os projetos de televisão 

educativa partiam da ideia de que as mídias públicas 

massificariam a educação, apoiariam outros processos educacionais e 

permitiriam atingir, com relativa facilidade, as populações que 

estavam excluídas dos circuitos oficiais da educação (BELTRÁN, 

2002, p. 91-92). 

- Alternativa ao modelo comercial: de acordo com Valente (2009), ao se afirmar 

pela negação de algo – do modelo comercial – o predicado público circunscreve tudo o 

que não faz parte do seu oposto, ou seja, o público seria outro termo para designar tudo 

o que não é comercial. Segundo o autor, a distinção entre um modelo e outro, portanto, 

tem por fundamento, então, a relação que cada um estabelece com seus receptores.  

- Público não-estatal: esta concepção define como central para a mídia pública a 

independência, protegendo-se tanto das influências do mercado quanto do controle do 

Estado. De acordo com Valente (2009), 

a subordinação a qualquer um desses pólos tiraria a dimensão 

universal de reflexão do público em favor dos interesses particulares 

seja de um ou mais capitais, seja de um ou outro partido. A influência 

dos primeiros impediria qualquer noção de diversidade e de reflexão 

ao infectar o meio público com a lógica hegemoneizante e superficial 

da comunicação comercial. Já o controle dos segundos destruiria a 

independência editorial necessária à transmissão de conteúdos 

equilibrados que visem apresentar aos cidadãos aspectos relevantes de 

uma questão para uma tomada de posição autônoma a seu respeito 
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(VALENTE, 2009, p. 35). 

- Culturalista: para esta corrente de pensamento, a definição de comunicação 

pública é marcada por dois aspectos centrais: a natureza autônoma e o compromisso 

com a diversidade cultural. A natureza autônoma vai ao encontro da necessidade de 

superar a estreita vinculação governamental, retirando “a televisão do domínio e da 

orientação hegemônica do Estado, levando-a para uma autonomia social e política” 

(Beltrán 2002, p. 100).  

Assim, os culturalistas aproximam-se dos defensores da mídia pública como 

sistema independente do mercado e do Estado ao direcionar sua crítica a este último, 

mas, “diferem destes por apresentar como traço distintivo de seu projeto teórico-

conceitual e prático para a mídia pública sua noção cultural” (Valente, 2009, p. 39). 

- Mídia pública como aparelho de Estado: baseada na tradição marxista, essa 

abordagem coloca o Estado como agente assegurador da dominação de uma classe sobre 

a outra. O Estado seria uma das bases de sustentação da Indústria Cultural, sendo os 

meios de comunicação públicos aparelhos estatais que existem para garantir os 

interesses gerais do Estado.  

Esta concepção é também a opção teórico-metodológica adotada neste trabalho, já 

apresentada no primeiro capítulo, e se relaciona com o pensamento de Gramsci (2007), 

para quem o conjunto de organismos privados de hegemonia, isto é, a sociedade civil, 

ocupa um lugar distinto dos aparatos institucionais de poder, sob o nome de sociedade 

política ou Estado – mas ambas as esferas formam o complexo cultural ideológico, que 

na tradição marxista recebe o nome de superestrutura. 

Para essa compreensão, não há diferença entre o estatal e o público: o Estado, 

público por natureza, estaria encarregado de organizar os sistemas públicos, em 

oposição à matriz privada hegemônica. Um dos argumentos mais fortes dessa defesa 

reside na análise das experiências internacionais, pois, na maior parte dos países, com 

destaque para a Europa, o sistema de radiodifusão se divide entre privado-comercial e 

público-estatal. 

Outra contribuição relevante sobre comunicação pública está assentada nos 

estudos e apontamentos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (Unesco). Em relatório intitulado Public Broadcasting: Why? How?, de 
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2001, a Unesco, a partir de um conjunto de determinações de organismos e entidades 

amparadas no direito internacional, propõe características comuns e fundamentais na 

definição do funcionamento e da atuação da comunicação pública. 

O primeiro critério proposto pela Unesco é a universalidade. A comunicação 

pública deve ser acessível a todos os cidadãos, independente de sua posição social ou 

poder econômico. Isto não se limita à acessibilidade técnica, mas à garantia de que 

todos possam compreender e acompanhar o conteúdo emitido; significa que a 

programação deve ser um fórum público amplo e não estar restrito a um grupo 

minoritário de cidadãos.  

A diversidade é o segundo critério. A mídia pública, de acordo com a proposta da 

Unesco, deve refletir os interesses públicos diversos (e divergentes) ao oferecer ampla 

variedade de programas no que se refere a gêneros, público e temas abordados. 

O terceiro elemento característico da comunicação pública é a independência. O 

espaço dos canais públicos deve operar como fórum, no qual as ideias possam ser 

expressas livremente, o que significa independência contra pressões financeiras, 

comerciais ou influência política. 

Por último, a Unesco sugere o critério da diferenciação. A comunicação pública 

se justifica ao oferecer um serviço distinto das outras emissoras de comunicação, 

produzindo programação com a qual o público seja capaz de se identificar. Não se 

limita a produzir programas para audiências negligenciadas por outra mídia ou 

simplesmente a abordar assuntos ignorados pela mídia comercial, mas diz respeito a um 

modo de organização e produção diferentes, sem exclusão de qualquer gênero. 

No âmbito da sociedade civil, a acepção mais recorrente é aquela que identifica a 

comunicação pública como a que mantém uma autonomia mínima de mercados e 

governos. A Carta de Brasília, documento final do 1° Fórum Nacional de TV Públicas, 

realizado em 2007, já citado neste trabalho, ilustra esta perspectiva: A TV Pública deve 

ser “independente e autônoma em relação a governos e ao mercado, devendo seu 

financiamento ter origem em fontes múltiplas, com a participação significativa de 

orçamentos públicos e de fundos não-contingenciáveis” (Ministério da Cultura, 2007). 

A partir de então, foi adotada a expressão “Campo Público de Comunicação” para 
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designar o conjunto de emissoras não-comerciais em operação no Brasil. Além das 

emissoras legislativas – objeto de estudo deste trabalho - estão vinculadas a esse campo 

TVs educativas e culturais, as TVs universitárias, e as TVs comunitárias. 

Esta opção pela constituição do Campo Público, porém, segundo Valente (2009), 

evidencia que não há clareza sobre quais emissoras poderiam ser chamadas de públicas. 

“Ao invés de uma identidade em torno desse conceito, o traço unificador das televisões 

vinculadas ao Campo Público é a ausência de finalidade comercial” (Valente, 2009, p. 

7). 

A afirmativa de Valente dialoga com o entendimento de Murtinho (2008) sobre o 

campo público de comunicação. “Apesar de ter em comum uma ‘aura pública’, são 

canais com características bem distintas, processos próprios de construção e 

consolidação” (Murtinho, 2008, p. 1). O autor ressalta que, embora tenham caráter 

semelhante, as emissoras do campo público são gestadas em condições políticas, 

administrativas e técnicas próprias, além de sofrerem diferentes regulações. 

Por outro lado, como elemento de unidade, para além do caráter não-comercial de 

suas emissoras, o “campo público” pode ser caracterizado por uma relação com a 

população diferenciada das emissoras privadas com finalidades lucrativas. Nos 

documentos e manifestações públicas e nos discursos dos seus dirigentes, essa 

modalidade de comunicação é apresentada como serviço que trata o indivíduo não como 

consumidor, mas como cidadão e sujeito central destas experiências de comunicação, 

pois todas as atividades desenvolvidas teriam como finalidade atender aos diversos 

interesses e demandas dos públicos. 

 

3.2 A questão do accountability 

Para uma melhor compreensão do que aqui se pretende definir como uma das 

funções que cumpre a comunicação pública de uma forma geral, e as TVs Legislativas 

mais especificamente, é determinante a discussão sobre o conceito de accountability. 

 De acordo com Paulino (2008), o termo accountability não tem uma tradução 

exata à língua portuguesa, mas refere-se à obrigação de membros de um órgão 

administrativo ou representativo de prestar contas a entidades controladoras ou ao 
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público. Paulino entende os processos de accountability como indispensáveis à 

democracia moderna. “A demanda por accountability se origina da opacidade do poder, 

de um contexto de informação imperfeita e tem como eixo básico o princípio da 

publicização” (Paulino, 2008, p. 103).  

Anastasia e Azevedo (2002) relacionam o accountability à existência de um 

descompasso entre participação e representação política e a dificuldade encontrada pela 

maior parte dos cidadãos, destituída de instrumentos institucionalizados para 

apresentação de preferências nos interstícios eleitorais, de recursos políticos para 

implantação de sua agenda. 

Os cidadãos, enquanto principals, delegam aos representantes, seus 

agentes, através do processo eleitoral, autoridade para agirem em seu 

nome ou em seu interesse, mas dispõem de poucos instrumentos de 

sinalização de suas preferências, bem como de informação, controle e 

fiscalização das ações dos governantes. Ainda que as eleições, além de 

constituírem mecanismos de seleção, possuam também uma função 

controladora, já que os principals podem reeleger ou punir seus 

agentes, o caráter retrospectivo do controle exercido por meio do 

processo eleitoral limita sua eficácia no período entre as eleições 

(ANASTASIA e AZEVEDO, 2002, p. 90). 

Por isso, os autores ressaltam que um dos principais desafios das democracias 

modernas é o aperfeiçoamento ou mesmo a criação de mecanismos institucionalizados 

de participação política, com vistas à ampliação das oportunidades de vocalização de 

preferências dos representados e de controle dos atos daqueles que detêm mandato, 

principalmente no período entre eleições. 

Miguel (2005) concorda com a visão de Anastasia e Azevedo (2002) ao afirmar 

que a accountability seria uma resposta que as instituições do Estado dão a três desafios 

presentes na democracia direta. 

(1) a separação entre governantes e governados, isto é, o fato de que 

as decisões políticas são tomadas de fato por um pequeno grupo e não 

pela massa dos que serão submetidos a elas; 

(2) a formação de uma elite política distanciada da massa da 

população, como conseqüência da especialização funcional acima 

mencionada. O "princípio da rotação", crucial nas democracias da 

Antigüidade – governar e ser governado, alternadamente –, não se 

aplica, uma vez que o grupo governante tende a exercer 

permanentemente o poder; e 

(3) a ruptura do vínculo entre a vontade dos representados e a vontade 
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dos representantes, o que se deve tanto ao fato de que os governantes 

tendem a possuir características sociais distintas das dos governados, 

quanto a mecanismos intrínsecos à diferenciação funcional, que agem 

mesmo na ausência da desigualdade na origem social, conforme 

Michels (1982-1914) tentou demonstrar já no início do século XX. 

(MIGUEL, 2005, p. 22). 

O autor apresenta também uma distinção entre os conceitos de accountability 

horizontal e vertical. 

(...) Isso se refere ao controle que os poderes estabelecidos exercem 

uns sobre os outros (accountability horizontal), mas, sobretudo, à 

necessidade que os representantes têm de prestar contas e submeter-se 

ao veredicto da população (accountability vertical). O ponto 

culminante da accountability vertical é a eleição – que, assim, ocupa a 

posição central nas democracias representativas, efetivando os dois 

mecanismos centrais da representação política democrática, que são a 

autorização pela qual o titular da soberania (o povo) delega 

capacidade decisória a um grupo de pessoas, e a própria 

accountability (MIGUEL, 2005, p. 23-24). 

 Nessa mesma linha, Guillermo O’Donnell (1991) já havia defendido a 

necessidade de se aprofundar as democracias a partir da incorporação de mecanismos de 

controle e prestação de contas que devem ser feitos por aqueles a quem é delegado o 

poder de representar as vontades e anseios de uma sociedade. O’Donnell defende que “a 

transição de regimes autoritários para governos eleitos democraticamente não encerra a 

tarefa de construção democrática: é necessária uma segunda transição, até o 

estabelecimento de um regime democrático (pág. 40)”. A institucionalização da 

democracia é parte significativa do conceito defendido pelo autor, que ainda apresenta 

uma dupla dimensão para o accountability
44

: 

A idéia de representação envolve um elemento de delegação: por meio 

de algum procedimento, uma dada coletividade autoriza alguém a 

falar por ela, e eventualmente se compromete a acatar o que o 

representante decidir invocando sua condição de representante. 

Conseqüentemente, representação e delegação não são pólos opostos. 

É por isso que é difícil distinguir radicalmente tipos de democracia 

que estão organizados em torno do que eu chamaria “delegação 

representativa” daqueles em que o elemento delegativo é fortemente 

                                                           

44
 Para O’Donnell o modelo de governo em análise são Poliarquias, cuja breve definição que ele oferece 

em seu texto é de que são sínteses complexas de três correntes ou tradições históricas: democracia, 

liberalismo e republicanismo. O autor admite que entre essas tradições existem princípios básicos – 

principalmente no que diz respeito a divisão entre público e privado – que são conflitantes e concorrentes. 

Contudo, o accountability é sedimentado a partir da necessidade de fazer convergir o impulso da 

igualação da democracia, o compromisso com a proteção das liberdades sociais do liberalismo e a 

sujeição dos governantes às obrigações públicas abrindo mão dos interesses privados em nome dos 

interesses públicos. Esta convergência está representada no império da lei (O’DONNELL, 1998).   
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predominante. A representação acarreta a ideia de accountability: de 

algum modo o representante é considerado responsável pela maneira 

como age em nome daqueles por quem ele afirma ter o direito de falar. 

Nas democracias consolidadas, a accountability opera não só, nem 

tanto, “verticalmente” em relação àqueles que elegeram o ocupante de 

um cargo público (exceto, retrospectivamente, na época das eleições), 

mas “horizontalmente” em relação a uma rede de poderes 

relativamente autônomos (isto é, outras instituições) que têm a 

capacidade de questionar, e eventualmente punir maneiras 

“impróprias” de o ocupante do cargo em questão cumprir suas 

responsabilidades. Representação e accountability, por sua vez, 

acarretam o que em trabalho anterior chamei de dimensão republicana 

da democracia: uma cuidadosa distinção entre as esferas dos interesses 

públicos e privados dos ocupantes de cargos públicos. (O’DONNELL, 

1991, p. 75-76). 

 Enrique Peruzzotti e Catalina Smulovitz (2001), por sua vez, utilizam o conceito 

de accountability social para englobar um conjunto diverso de iniciativas levadas a cabo 

por ONGs, movimentos sociais, associações civis ou a mídia independente guiados por 

uma preocupação comum em melhorar a transparência e a accountability da ação 

governamental.  

O espaço público de muitas das novas democracias está sendo 

gradualmente ocupado por uma nova geração de associações civis, 

ONGs, movimentos sociais e organizações da mídia organizadas em 

torno de uma política de accountability social. A política de 

accountability social representa uma das diversas formas de 

politização com base na sociedade civil presentes nas novas 

democracias. Como ressaltamos anteriormente, o conceito de 

accountability social faz referência a um conjunto diverso de ações e 

iniciativas civis guiadas por demandas de accountability legal. Esta 

nova forma de política que surge no espaço da sociedade civil engloba 

uma variedade de formas de ação coletiva e de ativismo cívico que 

compartilham uma comum preocupação em melhorar o 

funcionamento das instituições representativas através do 

fortalecimento dos mecanismos de controle da legalidade dos 

funcionários públicos. Estes atores representam um subgrupo, 

algumas vezes relativamente minoritário da rede associativa global 

das sociedades latino-americanas (PERUZOTTI e SMULOVITZ, 

2001, p. 5).  

Nesta direção, a possibilidade que determinados movimentos sociais e meios de 

comunicação apresentam, em contextos específicos, de agendar temas usualmente 

ausentes da pauta de um sistema de mídia dominado pela lógica comercial, como é o 

caso brasileiro, é de grande relevância para a ampliação e democratização da esfera 

pública. É com base nesta visão de que outros meios de comunicação, que não os 

pertencentes à mídia comercial, possam agendar temas para o debate público que se 

investiga a TV legislativa a partir da hipótese de que ela possa contribuir para estimular 
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mecanismos de accountability. 

Para Paulino (2008) a accountability pressupõe a existência de um poder e a 

necessidade de controle desse poder.  

Para isso, não é suficiente a mera boa vontade, é mister a criação de 

ferramentas que revelam os atos, as decisões e as políticas de qualquer 

autoridade. Prestar contas é também estabelecer um diálogo, abrir uma 

ponte de comunicação permanente e institucional entre os 

funcionários e os cidadãos (PAULINO, 2008, p. 102).  

Desse modo, as TVs Legislativas devem compor um rol de mecanismos e 

instrumentos de transparência, prestação de contas e educação para a cidadania, 

contribuindo assim no processo de accountability. 

Em estudo sobre a TV Assembleia de Minas e a TV Senado, Renault (2004) já 

havia ressaltado a importância do acesso da população às informações relativas ao 

cotidiano dos parlamentos para a ampliação da participação no período pré, pós e entre 

eleições. 

(...) O rotineiro ato de comunicar à sociedade, via televisão, o 

desenrolar da agenda do Legislativo pode possibilitar o surgimento de 

um processo de familiarização do cidadão com os mecanismos que 

movem esse poder. (...) Essa familiarização com o poder se daria 

porque a televisão abre uma porta para o interior do Parlamento, pela 

qual os elementos da ação política passam a saltar diante dos olhos do 

cidadão. (...) As regras do debate e dos instantes de deliberação 

proporcionariam momentos em que a discussão no interior do 

Parlamento ganha tons explicativos que chegam a ser didáticos sob 

dois aspectos: revelam as regras das deliberações e, ao mesmo tempo, 

exibem posições e interesses em jogo na arena política (RENAULT, 

2004, p. 93). 

As informações sobre a rotina do Legislativo, após recebidas, são interpretadas 

pelo cidadão e reprocessadas pelas interações sociais, podendo servir como referência 

na avaliação das ações dos representantes. 

(...) À medida que o canal legislativo expõe para a sociedade a cena 

interna do Parlamento e atrai a atenção de cidadãos e/ou grupos 

sociais e da mídia, ele garante aos parlamentares espaço na esfera da 

visibilidade pública ao mesmo tempo em que proporciona à sociedade 

novas bases de informação e de acompanhamento das atividades 

legislativas. A informação divulgada pelo canal parlamentar seria um 

instrumento do qual a sociedade pode fazer uso para cobrar de 

parlamentares e de instituições legislativas o direito de ser ouvida no 

agendamento de temas e de influir nas decisões (RENAULT, 2004, p. 

105). 
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Na tentativa de investigar a experiência das TVs Legislativas estaduais no Brasil, 

sob a ótica da comunicação pública e da accountability, este trabalho analisará – no 

tópico seguinte - três variáveis, que são o tipo de tecnologia disponibilizada para o 

acesso dos cidadãos à programação, o modelo de gestão e o perfil da programação das 

TVs vinculadas às Assembleias Legislativas do país. 

 

3.3 Tecnologia de acesso à programação das TVs Legislativas estaduais 

O tipo de tecnologia de acesso à programação das TVs Legislativas estaduais – 

primeira variável analisada neste trabalho – atravessa, desde o início deste segmento de 

televisão no Brasil, uma série de mudanças, especialmente a partir da ampliação da 

internet no país e, mais recente, do início das operações em plataforma digital. 

O quadro 6 mostra que se inicialmente previstas para a disponibilização gratuita 

nas operadoras de TV a cabo, pouco menos de 20 anos depois as TVs Legislativas, 

pode-se afirmar, vivem outra realidade em termos de possibilidade de acesso. Portarias 

do Ministério das Comunicações, parcerias com TVs universitárias e educativas, criação 

de sites próprios ou utilização dos sites das Assembleias Legislativas e, por fim, a 

iniciativa da Rede Legislativa de TV Digital convergem para que as TVs Legislativas 

no Brasil ampliem progressivamente o seu público potencial. 

No que diz respeito à veiculação em canal aberto, o quadro revela que 17 TVs 

Legislativas estaduais já não se limitam à modalidade de TV a cabo, sendo que nove 

(São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

Mato Grosso, Ceará e Amazonas) estão disponíveis em canal aberto analógico e digital, 

outras quatro apenas no canal digital (Distrito Federal, Goiás, Paraíba e Tocantins), e 

outras quatro (Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí) apenas no 

canal analógico, via satélite. Porém, cabe destacar que, com exceção das TVs 

Legislativas de Minas Gerais e São Paulo, o sinal digital está disponível apenas nas 

capitais e regiões metropolitanas. 

Por outro lado, vale observar a presença de uma disparidade com relação às 

emissoras que transmitem em canal aberto, seja analógico ou digital. Enquanto todas as 

TVs Legislativas estaduais das regiões Sul e Sudeste já estão disponíveis na plataforma 
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digital, essa realidade é distinta para o Norte e Nordeste, em que apenas duas emissoras 

de cada região estão em funcionamento no sinal digital. 

Em verdade, a transmissão dos conteúdos das TVs Legislativas para o canal aberto 

é uma reivindicação que surge nos primeiros anos da experiência de emissoras 

legislativas no país e que se aprofunda após a criação da ASTRAL. Em texto escrito em 

2006, apenas três anos após a fundação da associação, Rodrigo Lucena já afirmava que 

“a ASTRAL nasceu para lutar por um espaço menos restritivo às emissoras legislativas; 

para estudar mecanismos que lhes permitam desenvolver com liberdade e sem 

limitações de qualquer natureza (...)” (Lucena, 2006, p. 2). 

No que diz respeito à disponibilização da programação pela internet, essa é uma 

tendência não apenas das emissoras legislativas brasileiras, mas de vários países da 

América Latina e Europa, como visto no início do capítulo 2 deste trabalho. Se é 

positivo o fato de todas as Assembleias Legislativas disponibilizarem a transmissão de 

seus conteúdos por meio da web, o que possibilita a ampliação do número de 

espectadores, por outro lado, deve-se ressaltar que, em muitas dos casos das TVs 

legislativas estaduais, não é possível encontrar nos sites oficiais qualquer outra 

informação sobre as emissoras que não a transmissão ao vivo das sessões plenárias. 

Informações sobre histórico das TVs, estrutura administrativa, recursos financeiros, 

dentre outros, não estão disponíveis na internet, seja nos sites próprios das TVs 

Legislativas seja nos sites das Assembleias. 

Quadro 6. Tecnologia de acesso à programação das TVs Legislativas 

Estado Cabo Aberto analógico Aberto digital Internet 

Minas Gerais Sim Sim Sim Sim 

São Paulo Sim Sim Sim Sim 

Espírito Santo Sim Sim Sim Sim 

Rio de Janeiro Sim Sim Não Sim 
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Rio Grande do Sul Sim Sim Sim Sim 

Santa Catarina Sim Sim Sim Sim 

Paraná Sim Sim Sim Sim 

Mato Grosso do Sul Sim Não Não Sim 

Mato Grosso Sim Sim Sim* Sim 

Distrito Federal Sim Não Sim Sim 

Goiás Sim Não Sim* Sim 

Pernambuco Não** Sim Não Sim 

Rio Grande do Norte Sim Sim Não Sim 

Paraíba Sim Não Sim Sim 

Sergipe Sim Não Não Sim 

Ceará Sim Sim Sim Sim 

Piauí Não*** Sim Não Sim 

Alagoas Sim Não Não Sim 

Bahia Sim Não Não Sim 

Maranhão Sim Não Sim* Sim 

Amazonas Sim Sim Sim Sim 

Pará Sim Não Não Sim 
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Amapá Sim Não Não Sim 

Tocantins Não**** Não Sim* Sim 

Roraima Não Não Sim Sim 

Rondônia Não Não Não Sim 

Acre Não Não Não Sim 

Total 21 13 14 27 

Fonte: elaboração própria, a partir de consultas a sites das Assembleias Legislativas, 

documentos históricos repassados por direções das TVs estaduais e outros trabalhos sobre o 

tema. 

* Operando ainda em fase experimental 

**Em Pernambuco, não há uma emissora de TV propriamente constituída, mas programas 

diários veiculados em outras emissoras públicas. 

***No Piauí, quando da criação da TV legislativa, em 2007, não existiam operadoras de TV a 

cabo no estado. Por isso, desde o princípio, a TV Assembleia transmite em sinal aberto. 

****No Tocantins, a TV legislativa (criada em 2013) opera desde o início apenas na 

plataforma digital. 

 

3.4 Modelos de gestão das TVs Legislativas estaduais 

A ideia central que orientou a definição da variável “modelo de gestão” é a de que 

o cenário de funcionamento das TVs Legislativas tem impacto direto no grau de 

autonomia e independência da emissora. Em todas as abordagens sobre a comunicação 

pública anteriormente apresentadas neste trabalho, a gestão de uma emissora legislativa 

é um dos elementos definidores no que diz respeito ao seu espaço nos sistemas de 

comunicação. 

São diversos os fatores envolvidos em relação ao aspecto da gestão das TVs 

Legislativas. Nesta pesquisa, na busca de identificar a organização das emissoras, foram 

definidas três características essenciais: a forma de administração, o procedimento 

adotado para a ocupação do cargo de direção da TV e a existência de um conselho 
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editorial. 

No que diz respeito à forma de administração foram identificadas, na análise das 

TVs legislativas estaduais no Brasil, três modalidades distintas, que aqui serão 

chamadas de “institucional”, “terceirizada” e “independente”. O tipo “institucional” de 

gestão ocorre quando funcionários e equipamentos da TV compõem a estrutura da 

Assembleia Legislativa, seja diretamente pela Mesa Diretora ou por uma Secretaria de 

Comunicação. A gestão “terceirizada” é aquela cuja estrutura, que envolve a aquisição, 

manutenção e operação dos equipamentos, até a contratação dos profissionais, pertence 

a empresas privadas contratadas pelas Assembleias Legislativas. Por fim, a modalidade 

de gestão “independente” diz respeito aos casos em que a administração da TV 

legislativa acontece por meio de Fundação. 

A análise do quadro 7 mostra que 10 TVs Legislativas de âmbito estadual têm 

suas gestões do tipo “institucional” (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Ceará e Amazonas), 

nove são administradas por empresas privadas (Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, 

Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Pará, Amapá e Tocantins), e outras cinco são geridas 

por fundações próprias ou fundações vinculadas a outras instituições (São Paulo, Rio 

Grande do Norte, Piauí, Bahia e Maranhão). Os estados de Roraima, Rondônia e Acre 

não foram aqui considerados, já que não há nesses estados uma TV legislativa 

constituída formalmente. 

Outro aspecto relevante relacionado ao modelo de gestão das TVs Legislativas diz 

respeito ao procedimento usado para ocupação do cargo de diretor ou coordenador-geral 

da emissora. Em todas as TVs Legislativas existentes no país observou-se que o 

procedimento adotado é o da nomeação direta pela Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa. Também em todas as emissoras legislativas estaduais verificou-se a 

inexistência de instâncias e órgãos coletivos de gestão, a exemplo de conselhos 

editoriais. 

Esses dois aspectos analisados no conjunto das TVs Legislativas estaduais 

brasileiras – ocupação do cargo de direção por nomeação direta e ausência de conselhos 

editoriais – certamente exercem também influência direta no nível de autonomia e 

independência das emissoras. 
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Quadro 7. Modelo de gestão das TVs Legislativas estaduais 

Estado Administração Direção Conselho Editorial 

Minas Gerais Institucional Nomeação Não 

São Paulo Independente Nomeação Não 

Espírito Santo Institucional Nomeação Não 

Rio de Janeiro Institucional Nomeação Não 

Rio Grande do Sul Institucional Nomeação Não 

Santa Catarina Terceirizada Nomeação Não 

Paraná Terceirizada Nomeação Não 

Mato Grosso do Sul Institucional Nomeação Não 

Mato Grosso Institucional Nomeação Não 

Distrito Federal Terceirizada Nomeação Não 

Goiás Institucional Nomeação Não 

Pernambuco Terceirizada Nomeação Não 

Rio Grande do Norte Independente Nomeação Não 

Paraíba Institucional Nomeação Não 

Sergipe Terceirizada Nomeação Não 
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Ceará Institucional Nomeação Não 

Piauí Independente Nomeação Não 

Alagoas Terceirizada Nomeação Não 

Bahia Independente Nomeação Não 

Maranhão Independente Nomeação Não 

Amazonas Institucional Nomeação Não 

Pará Terceirizada Nomeação Não 

Amapá Terceirizada Nomeação Não 

Tocantins Terceirizada Nomeação Não 

Fonte: elaboração própria, a partir de consultas a sites das Assembleias Legislativas e 

documentos históricos repassados pelas direções das TV’s estaduais. 

A análise desses três fatores (administração, ocupação do cargo de direção por 

meio de nomeação direta e inexistência de conselho) revela que há, ainda, um caminho 

a ser percorrido pelas TVs Legislativas estaduais no Brasil no sentido de garantir 

autonomia editorial. 

Cabe frisar também que, embora seja visível o crescimento das TVs Legislativas 

no Brasil, não há uma legislação que estabeleça as suas condições de utilização e gestão, 

sejam emissoras da esfera municipal, estadual ou federal, o que dificulta a elaboração e 

atualização de um mapa detalhado da mídia legislativa no país, bem como o 

acompanhamento da sociedade sobre o cumprimento dos objetivos dessas TVs. 

Nos últimos anos, no sentido de uma definição mais clara acerca do espaço das 

TVs Legislativas nos sistemas de comunicação, segmentos da sociedade civil e 

parlamentares têm apresentado propostas de mudança na gestão dessas emissoras, de 

modo a promover a participação social na administração das TVs vinculadas ao 

legislativo. 
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A primeira proposta nesse caminho surgiu em 2005, por iniciativa da então 

Deputada Federal Maninha (PT-DF), que apresentou o Projeto de Lei 5942, visando 

disciplinar a gestão das TVs Legislativas. No que diz respeito à gestão, o PL propunha a 

criação de um Conselho Editorial e Artístico e uma Direção Executiva para todas as 

emissoras legislativas, sejam municipais, estaduais ou federais. 

De acordo com o PL da deputada do Distrito Federal, a composição do Conselho 

Editorial e Artístico das TVs Legislativas se daria da seguinte forma: dois 

parlamentares, sendo um representante da maioria e um da minoria, sendo presidente o 

representante da maioria; o diretor-executivo da emissora como membro nato; um 

representante eleito entre os funcionários de carreira da seção responsável pela 

Comunicação Social da emissora; e um representante das entidades culturais e artísticas 

da localidade onde estiver instalada a casa legislativa. 

Ainda segundo a proposta, caberia ao Conselho Editorial e Artístico manifestar-se 

sobre as atividades dos veículos de comunicação legislativa e sobre a política de 

comunicação social da casa legislativa, especialmente sobre: a programação das 

emissoras; a estrutura organizacional e de pessoal; a linha editorial e as questões 

relativas à cobertura jornalística; e a proposta orçamentária dos canais. 

Também no Parlamento, só que no Senado Federal, em 2008, o então Senador 

José Nery (PSOL-AP) apresentou o Projeto de Lei 255, com o objetivo de regulamentar 

a administração e o funcionamento das emissoras legislativas de televisão. O PL de José 

Nery, no tocante à gestão, aproxima-se da proposta da deputada, mas avança quando 

propõe a participação de duas representações das entidades de jornalistas e radialistas no 

Conselho Editorial e Artístico. 

Na perspectiva de autonomia institucional das emissoras legislativas de televisão, 

o PL do ex-senador do Amapá avança também quando ressalta que é vedada a 

“transferência da administração, direção, planejamento, gerência ou coordenação dos 

canais legislativos a empresas, instituições privadas ou organizações não-

governamentais” (PL 255/2008). 

As duas propostas de gestão apresentadas nos referidos Projetos de Lei, bem 

como as competências do Conselho Editorial e Artístico, apresentam-se como 

novidades no sentido de promover o controle social na gestão das emissoras legislativas, 
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porém nenhuma das iniciativas foi levada a votação. Segundo informações do site da 

Câmara dos Deputados, o PL 5942/2005 encontra-se “arquivado na Mesa Diretora” da 

Câmara. O PL de 255/2008, segundo informação da página do Senado Federal na 

internet, encontra-se “arquivado devido à não-reeleição do seu autor”. 

No âmbito da sociedade civil, as principais manifestações sobre mudanças na 

gestão das emissoras legislativas têm partido da articulação das próprias TVs. Em 2009, 

no período preparatório para a I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), a 

ASTRAL produziu e encaminhou uma série de propostas visando mudanças na 

administração das emissoras.  

No documento enviado à comissão organizadora da I Confecom, a ASTRAL 

propõe a criação de um modelo de gestão que permita às TVs Legislativas a 

transparência e o controle público almejados, “assim como foi feito na Lei que criou a 

EBC”. A proposta estabelece ainda que as diretrizes da gestão devem ser atribuições de 

um órgão colegiado deliberativo “representativo da sociedade, no qual o Estado ou o 

governo não devem ter maioria”, porém, diferente do PL de José Nery, que estabelece a 

criação de um modelo único de conselho para todas as TVs legislativas, para a 

associação “o formato desse controle deve ser estabelecido por cada Casa Legislativa”. 

Em 2012, numa articulação promovida pela Frente Parlamentar pela Liberdade de 

Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular (Frentecom), foi 

promovido o Seminário Regulação da Comunicação Pública, que discutiu experiências 

nacionais e internacionais de modelos de gestão em veículos de comunicação pública, 

incluindo as TVs legislativas. 

Como encaminhamento do seminário foi elaborado o “Manifesto por uma 

Regulação Democrática da Comunicação Pública”, que, dentre outras questões, defende 

a instalação de mecanismos de participação social na gestão das emissoras do campo 

público de comunicação, resguardadas as características de cada segmento; e a 

instalação de conselhos curadores com indicação democrática de seus membros nas 

emissoras do campo público. 
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3.5 Perfil da programação das TVs legislativas estaduais 

        A variável “perfil da programação” diz respeito aos conteúdos veiculados nas 

TVs Legislativas e o tempo ocupado por cada tipo de programa na grade semanal. 

Inicialmente é importante frisar que “a documentação dos trabalhos parlamentares, 

especialmente a transmissão ao vivo das sessões” é a única programação obrigatória das 

TVs Legislativas, como previsto na alínea b do artigo 23 da Lei do Cabo. 

De qualquer modo, a montagem da grade de programação de uma TV Legislativa, 

como em qualquer outra televisão, não é um procedimento aleatório, pelo contrário, 

vários fatores relacionados com os diversos interesses das emissoras são considerados 

para a composição de uma grade de programação. Na realidade, a grade de programação 

exerce, entre outras, a função de guia de orientação para o telespectador que, através da 

divulgação da grade, passa a conhecer os programas veiculados, bem como o dia e 

horário dos mesmos. 

Neste trabalho, o objetivo não foi analisar o conteúdo dos programas, mas 

apresentar uma categorização dos mesmos, de forma a construir um mapa que revele a 

diversidade de formatos e conteúdos veiculados pelas TVs Legislativas estaduais do 

Brasil. Como método de investigação, optou-se aqui em realizar uma amostragem da 

grade de programação das TVs vinculadas às Assembleias Legislativas de Minas 

Gerais, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Norte e do 

Pará.  Evidente que a análise não consegue dar conta de toda a diversidade de 

programação das TVs Legislativas no país, especialmente pelo fato de, em muitas 

emissoras, as grades de programação sofrerem constantes mudanças e flexibilização de 

horários, geradas principalmente pelos horários de realização das sessões plenárias. 

Dessa forma, a escolha das cinco emissoras neste trabalho buscou contemplar dois 

aspectos: a diversidade regional do país, sendo, portanto, uma TV localizada em cada 

região geográfica, além de serem emissoras que têm 24 horas diárias de programação. 

Quanto à natureza específica dos programas apresentados nas TVs legislativas 

observados neste trabalho, podem ser agrupados em seis categorias: 

Institucional: categoria que compreende programações relacionadas diretamente 

aos trabalhos legislativos, como transmissão ao vivo, reprisadas ou editadas das sessões 

plenárias, das reuniões das comissões permanentes, dos trabalhos das Comissões 
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Parlamentares de Inquérito e audiências públicas; 

Jornalismo: categoria que engloba telejornais e tele-boletins regulares sejam sobre 

as atividades do Legislativo ou sobre notícias gerais sobre a cidade, o estado, o país e o 

mundo; 

Entrevistas e debates: programas de entrevistas, debates e mesas redondas que 

tenham ou não parlamentares como mediadores e/ou debatedores. 

Cultura e história: programas que tenham como foco as mais variadas 

manifestações artístico-culturais, como literatura, dança, teatro, documentários, além de 

conteúdos sobre fatos e personagens históricos; 

Educativos: categoria de programas de formação dos telespectadores, transmissão 

de palestras, telecursos e teleaulas, dentre outros; 

Direitos: programas voltados para a prestação de informações públicas, direitos do 

consumidor, direitos humanos, acesso à justiça, dentre outros. 

Os quadros 8 a 12 detalham a porcentagem de tempo que cada tipo de conteúdo 

ocupa na grade de programação das TV Legislativas de Minas Gerais, do Rio Grande do 

Sul, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Norte e do Pará. O quadro 13 apresenta 

uma média geral. 

Quadro 8. Perfil de programação semanal da TV ALMG 

Tipos de Programa Horas semanais Programação inédita  Programação reprisada 

Institucional 58h (34,5%) 24h (41,38%) 34h (58,62%) 

Jornalismo 24h (14,3%) 12h (50%) 12h (50%) 

Educativos 20h (11,9%) 6h (30%) 14h (70%) 

Entrevistas e Debates 30h (17,8%) 12h (40%) 18h (60%) 

Cultura e História 26h (15,5%) 4h (15,39%) 22h (84,61%) 

Direitos 10h (6%) 1h (10%) 9h (90%) 

Total 168h 59h (35,11%) 109h (64,89%) 
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Quadro 9. Perfil de programação semanal da TV Assembleia do RS 

Tipos de Programa Horas semanais Programação 

inédita 

 Programação reprisada 

Institucional 51h (30,36%) 24h (47,05%) 27h (52,95%) 

Jornalismo 28h (16,7%) 10h (35,7%) 18h (64,3%) 

Educativos 12h (7,14%) 2h (16,6%) 10h (83,4%) 

Entrevistas e Debates 48h (28,6%) 20h (41,7%) 28h (58,3%) 

Cultura e História 25h (14,9%) 5h (20%) 20h (80%) 

Direitos 4h (2,3%) 1h (25%) 3h (75%) 

Total 168h 62h (36,9%) 106h (63,1%) 

 

 

Quadro 10. Perfil de programação da TV AL/MS 

Tipos de Programa Horas semanais Programação inédita  Programação reprisada 

Institucional 60h (35,7%) 20h (33,3%) 40h (66,7%) 

Jornalismo 26h (15,5%) 10h (38,5%) 16h (61,5%) 

Educativos 8h (4,8%) 1h (12,5%) 7h (87,5%) 

Entrevistas e Debates 32h (19%) 5h (15,6%) 27h (84,4%) 

Cultura e História 35h (20,9%) 3h (8,57%) 32h (91,43%) 

Direitos 7h (4,1%) 1h (14,28%) 6h (85,72%) 

Total 168h 40h (23,8%) 128h (76,2%) 

 

 

Quadro 11. Perfil de programação da TV AL-RN 

Tipos de Programa Horas semanais Programação inédita  Programação reprisada 

Institucional 58h (34,5%) 18h (31%) 40h (69%) 

Jornalismo 22h (13,1%) 10h (45,45%) 12h (54,55%) 

Educativos 24h (14,3%) 2h (8,33%) 22h (91,67%) 

Entrevistas e Debates 22h (13,1%) 10h (45,45%) 12h (54,55%) 

Cultura e História 28h (16,7%) 4h (14,3%) 24h (85,7%) 

Direitos 14h (8,3%) 1h (7,14) 13h (92,86%) 

Total 168h 45h (26,8%) 123h (73,2%) 
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Quadro 12. Perfil de programação da TV Alepa 

Tipos de Programa Horas semanais Programação inédita  Programação reprisada 

Institucional 64h (38,1%) 20h (31,25%) 44h (68,75%) 

Jornalismo 20h (12%) 5h (25%) 15h (75%) 

Educativos 14h (8,3%) 1h (7,14%) 13h (92,86%) 

Entrevistas e Debates 24h (14,3%) 5h (20,83%) 19h (79,17%) 

Cultura e História 40h (23,8%) 2h (5%) 38h (95%) 

Direitos 6h (3,5%) 1h (16,67%) 5h (83,33%) 

Total 168h 34h (20,2%) 134h (79,8%) 

 

Quadro 13. Percentual de programação inédita e reprisada das TVs 

TV Legislativa Programação inédita Programação reprisada 

TV ALMG 59h (35,11%) 109h (64,89%) 

TV Assembleia do RS 62h (36,9%) 106h (63,1%) 

TV AL/MS 40h (23,8%) 128h (76,2%) 

TV AL-RN 45h (26,8%) 123h (76,2%) 

TV Alepa 34h (20,2%) 134h (79,8%) 

Média (28,57%) (71,43%) 

 

De um modo geral, a análise das grades de programação das cinco emissoras 

selecionadas demonstra, de início, dois aspectos que se apresentam complementares no 

que diz respeito aos conteúdos veiculados pelas TVs Legislativas.  

De um lado, as transmissões de atividades legislativas – sejam sessões plenárias, 

reuniões de comissões permanentes, audiências públicas, dentre outras - ocupam a 

maior parte da programação semanal dessas emissoras de televisão. Ao optar por 

priorizar esse tipo de programação, as TVs Legislativas caminham no cumprimento do 

seu objetivo essencial, que é aproximar o cotidiano das casas legislativas da população, 

e apresentam um novo modo de tratamento com a informação de interesse público. 

Como disse Renault (2004), a experiência das TVs Legislativas relaciona-se com a 

formação de um “público-cidadão”. 

A função deles [canais legislativos] seria a de exibir e comunicar à 

sociedade a rotina desses parlamentos. Uma vez assegurada a 

transmissão ao vivo do fazer legislativo, estaria lançada uma semente 

para auxiliar a ação do telespectador-cidadão, dos grupos organizados 
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e da sociedade frente ao Parlamento. O acesso eletrônico feito a partir 

dos canais de tevê legislativos parece oferecer à sociedade um 

mecanismo a mais para possibilitar o acompanhamento de atividades 

parlamentares e, assim, viabilizar instrumentos de fiscalização e de 

mensuração do Parlamento, que é eleito pela sociedade (RENAULT, 

2004, p. 134-135). 

Além desses conteúdos institucionais, observa-se a presença de programações de 

cunho jornalístico, educativo, cultural e histórico e de debates na grade das TVs 

Legislativas, muitas vezes negligenciadas pelas televisões comerciais, sinalizando a 

preocupação dessas emissoras não com a disputa pela audiência, mas prioritariamente 

com a formação do público telespectador. O relatório do I Fórum Nacional de TVs 

Públicas já apontava essa como uma das questões determinantes na programação não 

apenas das TVs Legislativas, mas de todas as emissoras que compõem o campo público 

de comunicação. 

A diversidade de gêneros e conteúdos, ou a pluralidade, inclusive na 

oferta cultural, deve ser um valor estrutural da TV pública e deve ser 

perseguido tanto na produção própria como, sobretudo, na abertura à 

produção externa. Todas as TVs pertencentes ao campo público têm 

como missão principal ajudar na formação crítica para o exercício da 

cidadania. Ou seja, o ‘negócio’ da TV pública, em qualquer de seus 

segmentos, é a formação da população com vistas ao conhecimento e 

fortalecimento do exercício de seus direitos (BRASIL, 2007, p. 48). 

Por outro lado, vale destacar que as TVs Legislativas estaduais carecem ainda de 

investimentos que possibilitem a ampliação dos conteúdos não-institucionais, visto que, 

como mostra o quadro 13, a maior parte do tempo (71,43%) dessa programação é 

preenchida com materiais reprisados. 

Ainda no que diz respeito à programação das TVs Legislativas estaduais, bem 

como na gestão, percebe-se a insuficiência de mecanismos e conteúdos de participação 

popular, de modo que não apenas o cidadão se aproxime da rotina do Parlamento, mas 

tenha condições objetivas de incidir no Legislativo. 

Em documento submetido ao I Fórum Nacional de TVs Públicas e enviado à 

organização da I Conferência Nacional de Comunicação, a ASTRAL apresentou uma 

série de propostas que objetivam reverter esse cenário e ampliar a diversidade de 

conteúdos nas TVs Legislativas, como a formação e qualificação dos profissionais das 

emissoras; revisão das leis de incentivo em favor da produção nacional e regional para 

as emissoras do campo público; políticas de fomento à produção independente regional 
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para veiculação nessas televisões; e integração e compartilhamento de conteúdos entre 

as diversas emissoras do campo público localizadas na mesma área geográfica. 

A análise das TVs Legislativas estaduais no Brasil, principalmente sob os 

aspectos da tecnologia de acesso à programação e da grade de programação das 

emissoras demonstra um crescimento de legitimidade desse segmento de televisão, 

especialmente pela ampliação das possibilidades de acesso da sociedade aos seus 

conteúdos e pela crescente diversidade de programação, cumprindo, ao mesmo tempo, o 

papel de accountability, ao aproximar a população do cotidiano e da dinâmica de 

funcionamento do Poder Legislativo, e de educação para a cidadania e alternativa à 

mídia comercial, ao não se limitar à transmissão de atos e reuniões dos parlamentos. 

Porém, no que diz respeito às instâncias de gestão, as TVs Legislativas estaduais ainda 

se configuram como espaços de propriedade das Mesas Diretoras das Assembleias 

Legislativas, em que a garantia da participação social, elemento determinante para o 

cumprimento do seu papel de accountability e a sua condição de veículo do campo 

público de comunicação, ainda se revela como um desafio necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

CONCLUSÕES 

A criação de emissoras de TVs Legislativas no Brasil é fruto de dois processos 

complementares. De um lado, é parte do processo de luta política de segmentos 

organizados da sociedade pela democratização das comunicações, especialmente do 

FNDC, que - no período de formulação da Lei do Cabo – disputaram uma concepção 

progressista para a lei. De outro, é consequência da necessidade sentida pelos 

parlamentos federais, estaduais e municipais de construir uma imagem positiva dos 

representantes políticos perante a população, sendo, neste sentido, as TVs Legislativas 

um instrumento de diálogo entre Legislativo e sociedade nos interstícios eleitorais. 

Em outros termos, as TVs Legislativas são uma das formas que o Estado 

capitalista contemporâneo encontra para se legitimar como porta-voz dos interesses 

públicos, visto que os meios de comunicação são instrumentos de construção da 

hegemonia, sem a qual o Estado não cumpriria, de modo eficaz, o seu papel nas relações 

de produção e na delimitação e reprodução das classes sociais, de modo a garantir a 

manutenção da classe ou fração de classe economicamente dominante no poder. 

Por outro lado, no que diz respeito à regulação das comunicações no país, as TVs 

Legislativas, assim como todo o conjunto de emissoras não-comerciais, se constituíram 

sob uma condição de “complementaridade marginal”, dado o papel secundário ocupado 

por essas TVs nas políticas públicas para o setor. Desde o período de formulação do 

Código Brasileiro de Telecomunicações, em 1962, passando pela Ditadura Militar, pelo 

período de transição para a constituição de um governo democrático e pela elaboração 

da Constituição Federal de 1988, até os governos mais recentes, observa-se uma opção 

do Estado brasileiro em priorizar a atuação da iniciativa privada na exploração do setor 

de comunicações em detrimento da comunicação pública. 

Um exemplo da ausência de prioridade das TVs Legislativas nas políticas 

públicas é o fato de que, aproximadamente 20 anos após a criação da TV Assembleia de 

Minas – primeira emissora legislativa do país – não há ainda uma legislação que 

estabeleça as condições de funcionamento, gestão e utilização dessas TVs, sejam elas 

federais, estaduais ou municipais. A ausência de uma regulamentação, portanto, deixa a 

cargo de cada casa parlamentar definir as regras sobre cada TV, causando distorções e 

disparidades entre as emissoras, além de diminuir as possibilidades de acompanhamento 
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e controle por parte da sociedade. 

A análise histórica das TVs Legislativas no país demonstra que, nos primeiros 

anos, as experiências iniciais eram marcadas por inúmeras dúvidas sobre quais papéis 

essas emissoras poderiam cumprir. A principal reação à criação dessas TVs esteve 

localizada nos meios de comunicação comerciais, que vislumbravam a possibilidade de 

perda de monopólio sobre as informações que a população recebia do Legislativo, já 

que, a partir das suas próprias TVs, o Legislativo buscava estabelecer uma comunicação 

direta, sem filtros de outros meios de comunicação, com a população. 

Num segundo momento – marcado principalmente pela criação da ASTRAL -, as 

TVs Legislativas se expandiram pelo país e conquistaram legitimidade como 

instrumentos de accountability, ao proporcionar, ainda que em grau insuficiente, o 

controle social das ações legislativas e atuar como ferramenta de prestação de contas 

das atividades e mandatos parlamentares. Nesse sentido, ainda que seja recente a 

experiência de TVs Legislativas no sistema de comunicação brasileiro, o segmento 

apresenta um considerável crescimento em menos de 20 anos. De todos os 26 estados e 

o Distrito Federal, apenas quatro Assembleias Legislativas não possuem uma emissora 

própria de televisão. Câmara dos Deputados e Senado também possuem, cada casa 

parlamentar, uma emissora de televisão. Nas Câmaras de Vereadores já são mais de 100 

TVs, segundo dados da Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas (ASTRAL). 

Ainda que não seja objeto de análise dessa dissertação, a discussão sobre as TVs 

Legislativas de âmbito municipal também se mostra como algo essencial na construção 

de um panorama sobre o setor, o que pode ser desenvolvido em estudos futuros. 

Ao mesmo tempo em que se consolidavam no país, as TVs Legislativas no Brasil 

exerceram influência na criação de emissoras semelhantes em outros locais da América 

Latina. Assim, tanto na legislação quanto na estruturação, a TV Legislativa brasileira foi 

pioneira regionalmente, além de estimular o debate nos fóruns e articulações entre os 

parlamentos latinoamericanos, a exemplo da Confederação Parlamentar das Américas 

(COPA) que, em suas últimas assembleias, aprovou uma série de resoluções sobre a 

criação e o fortalecimento das TVs Legislativas. 

Importante observar também que, nos últimos anos, as operações em plataforma 

digital e portarias do Ministério das Comunicações têm possibilitado a transmissão de 



 132 

TVs Legislativas em sinal aberto, retirando-as, de forma paulatina, do interior da 

televisão a cabo, marcada justamente pelo oposto do que as TVs Legislativas 

representam. Atualmente, já são 17 as Assembleias Legislativas que não se limitam às 

transmissões para os usuários de televisão por assinatura, sendo 13 já disponíveis na 

plataforma digital. Ainda assim, há duas disparidades que invibializam a ampliação dos 

possíveis espectadores das TVs Legislativas: enquanto todas as emissoras das regiões 

Sul e Sudeste já transmitem em sinal aberto e digital, apenas quatro TVs do 

Norte/Nordeste estão neste estágio; além disso, a transmissão em sinal aberto cobre 

apenas as capitais e regiões metropolitanas, não estando acessível, portanto, às 

populações dos municípios mais distantes das capitais. 

No que diz respeito à gestão, a análise mostrou que há um “equilíbrio” em relação 

à forma de administração das TVs Legislativas estaduais, sendo 10 geridas diretamente 

pelas Assembleias Legislativas, nove por empresas privadas e outras oito por fundações. 

Esse “equilíbrio”, em verdade, deve ser objeto de preocupação, já que sinaliza para uma 

crescente transferência de responsabilidades do Estado na administração de um serviço 

público para a iniciativa privada. 

Ainda sobre a gestão, a pesquisa evidenciou também a inexistência de instâncias e 

órgãos de participação social, além da indicação direta do diretor ou coordenador geral 

das TVs pelas Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, fatores que, certamente, 

interferem na autonomia das emissoras legislativas. Cabe ressaltar aqui que esta é, até 

aqui, a opção adotadas pelos parlamentos brasileiros, mas que não é a única 

possibilidade. Como exemplo, há a experiência da França, em que há um Conselho de 

Administração, responsável pela gestão compartilhada da emissora, e em que o 

presidente da La Chaîne Parlementaire – televisão legislativa nacional – é eleito por 

todos os parlamentares, a partir da apresentação prévia de um plano de trabalho. Dessa 

forma, as TVs Legislativas estaduais do Brasil são, em verdade, emissoras controladas 

diretamente pelos respectivos parlamentos, sendo a participação social um desafio 

permanente. 

Já no que diz respeito à programação, observa-se uma tendência das TVs 

Legislativas em ampliar os conteúdos, constituindo uma grade de programação que vá 

além da “documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao 

vivo das sessões”, como estabelece o artigo 23 da Lei do Cabo. Há, principalmente nas 
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emissoras que transmitem 24 horas diárias, a incorporação de programações de cunho 

jornalístico, educativo, cultural, histórico e de serviço público que não apenas 

aproximam a população das rotinas legislativas – sua função primordial – mas também 

proporcionam o acesso a conteúdos distintos dos presentes na mídia privada. Por outro 

lado, a pesquisa mostrou que as transmissões reprisadas ocupam a maior parte das 

programações dessas TVs, demonstrando a precariedade de investimentos em equipes 

de profissionais e a insuficiência de parcerias que possam garantir uma grade de 

programação diversa e inovadora. Ainda sobre a programação, vale frisar que não se 

aprofundou aqui questões como o tempo de presença de parlamentares na programação 

das emissoras ou possíveis conflitos entre os profissionais de comunicação e os 

representantes políticos que gerem as TVs, aspectos que também podem ser analisados 

em outros trabalhos sobre o tema. 

Como perspectivas para a garantia da independência editorial e administrativa das 

TVs Legislativas e a ampliação de sua legitimidade perante a sociedade, algumas 

questões devem se apresentar nos próximos anos. 

- Efetivação de uma legislação, a partir do debate público e da contribuição das 

próprias TVs Legislativas, que discipline e regulamente os objetivos, o funcionamento, 

a administração e a gestão das emissoras legislativas federais, estaduais e municipais, 

minimizando, assim, possíveis distorções e desvios das finalidades dessas TVs; 

- Garantia da participação social na gestão das TVs Legislativas, em acordo com 

as propostas encaminhadas nos Fóruns Nacionais de TVs Públicas e na I Conferência 

Nacional de Comunicação e nos moldes apresentados nos PL's 5942/2005 e 255/2008, 

de modo que a população possa incidir diretamente nas definições gerais das emissoras, 

fortalecendo, assim, a sua autonomia perante as casas legislativas; 

- Ampliação dos mecanismos de transparência e acesso às informações relativas 

às TVs Legislativas, especialmente por meio da internet. Não apenas as sessões 

parlamentares devem ser disponibilizadas para o acesso público pelo site das 

Assembleias e TVs Legislativas, mas informações sobre a história das emissoras, dados 

sobre orçamento, balancetes financeiros e relatórios de atividades das TVs devem estar 

disponíveis de modo acessível à população; 

- Estímulo ao compartilhamento de conteúdo tanto entre emissoras legislativas de 
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diferentes estados e municípios quanto entre emissoras legislativas e outras emissoras 

do campo público de comunicação, como as educativas, universitárias e comunitárias; 

- Ampliação das programações inéditas de caráter jornalístico, educativo, cultural, 

histórico e de serviço público, por meio de parcerias com produtoras independentes, 

especialmente as localizadas na mesma área geográfica da TV. Ainda no que diz 

respeito ao conteúdo, criação e ampliação de programas que promovam a interação e 

participação social; 

- Investimentos públicos que proporcionem, num primeiro momento, a transição 

de todas as TVs Legislativas para a plataforma digital e, posteriormente, a expansão do 

sinal, de modo que as transmissões digitais não se concentrem nas capitais e regiões 

metropolitanas. 

Assim como foi a criação das TVs Legislativas no Brasil, a efetivação dessas 

propostas só será possível a partir da luta política da sociedade, que deve compreender a 

televisão legislativa como um instrumento tanto de acompanhamento e fiscalização do 

Poder Legislativo quanto de democratização das comunicações, na medida em que 

apresenta conteúdos distintos dos ofertados pela mídia privada. Ao mesmo tempo, deve 

ser papel do Estado brasileiro adotar uma nova política nas políticas do setor, de modo 

que seja superada a situação de complementaridade marginal a que foi historicamente 

relegada a comunicação pública no país. 
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ANEXO I – LEI DO CABO 
 

Lei nº 8.977, de 6 de Janeiro de 1995 

 

Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:  

 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Definições 

 

     Art. 1º O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da legislação de 

telecomunicações em vigor, aos desta lei e aos regulamentos baixados pelo Poder 

Executivo.  

 

     Art. 2º O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações que consiste na 

distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a assinantes, mediante transporte por meios 

físicos.  

 

      Parágrafo único. Incluem-se neste serviço a interação necessária à escolha de 

programação e outras aplicações pertinentes ao serviço, cujas condições serão definidas 

por regulamento do Poder Executivo.  

 

     Art. 3º O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura universal e 

nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a 

pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do País.  

 

     Art. 4º O Serviço de TV a Cabo será norteado por uma política que desenvolva o 

potencial de integração ao Sistema Nacional de Telecomunicações, valorizando a 

participação do Poder Executivo, do setor privado e da sociedade, em regime de 

cooperação e complementaridade, nos termos desta lei.  

 

      § 1º A formulação da política prevista no caput deste artigo e o desenvolvimento do 

Serviço de TV a Cabo serão orientados pelas noções de Rede Única, Rede Pública, 

participação da sociedade, operação privada e coexistência entre as redes privadas e das 

concessionárias de telecomunicações.  

 

      § 2º As normas e regulamentações, cuja elaboração é atribuída por esta lei ao Poder 

Executivo, só serão baixadas após serem ouvidos os respectivos pareceres do Conselho 

de Comunicação Social, que deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias, após o 

recebimento da consulta, sob pena de decurso de prazo.  

 

     Art. 5º Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes definições:  

 

      I - Concessão - é o ato de outorga através do qual o Poder Executivo confere a uma 

pessoa jurídica de direito privado o direito de executar e explorar o Serviço de TV a 

Cabo;  
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      II - Assinante - é a pessoa física ou jurídica que recebe o Serviço de TV a Cabo 

mediante contrato;  

 

      III - Concessionária de Telecomunicações - é a empresa que detém concessão para 

prestação dos serviços de telecomunicações numa determinada região;  

 

      IV - Área de Prestação do Serviço de TV a Cabo - é a área geográfica constante da 

outorga de concessão, onde o Serviço de TV a Cabo pode ser executado e explorado, 

considerando-se sua viabilidade econômica e a compatibilidade com o interesse público, 

de acordo com critérios definidos em regulamento baixado pelo Poder Executivo;  

 

      V - Operadora de TV a Cabo - é a pessoa jurídica de direito privado que atua 

mediante concessão, por meio de um conjunto de equipamentos e instalações que 

possibilitam a recepção, processamento e geração de programação e de sinais próprios 

ou de terceiros, e sua distribuição através de redes, de sua propriedade ou não, a 

assinantes localizados dentro de uma área determinada;  

 

      VI - Programadora - é a pessoa jurídica produtora e/ou fornecedora de programas ou 

programações audiovisuais;  

 

      VII - Canal - é o conjunto de meios necessários para o estabelecimento de um enlace 

físico, ótico ou radioelétrico, para a transmissão de sinais de TV entre dois pontos;  

 

      VIII - Canais Básicos de Utilização Gratuita - é o conjunto integrado pelos canais 

destinados à transmissão dos sinais das emissoras geradoras locais de TV em circuito 

aberto, não codificados, e pelos canais disponíveis para o serviço conforme o disposto 

nas alíneas a a g do inciso I do art. 23 desta lei;  

 

      IX - Canais Destinados à Prestação Eventual de Serviço - é o conjunto de canais 

destinado à transmissão e distribuição eventual, mediante remuneração, de programas 

tais como manifestações, palestras, congressos e eventos, requisitada por qualquer 

pessoa jurídica;  

 

      X - Canais Destinados à Prestação Permanente de Serviço - é o conjunto de canais 

destinado à transmissão e distribuição de programas e sinais a assinantes, mediante 

contrato, de forma permanente, em tempo integral ou parcial;  

 

      XI - Canais de Livre Programação da Operadora - é o conjunto de canais destinado à 

transmissão e distribuição de programas e sinais a assinantes, mediante contrato, em 

tempo integral ou parcial, nos quais a operadora de TV a Cabo tem plena liberdade de 

programação;  

 

      XII - Cabeçal - é o conjunto de meios de geração, recepção, tratamento, transmissão 

de programas e programações e sinais de TV necessários às atividades da operadora do 

Serviço de TV a Cabo;  

 

      XIII - Rede de Transporte de Telecomunicações - é o meio físico destinado ao 

transporte de sinais de TV e outros sinais de telecomunicações, utilizado para interligar 

o cabeçal de uma operadora do serviço de TV a Cabo a uma ou várias Redes Locais de 

Distribuição de sinais de TV e ao Sistema Nacional de Telecomunicações;  
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      XIV - Rede Local de Distribuição de Sinais de TV - é o meio físico destinado à 

distribuição de sinais de TV e, eventualmente, de outros serviços de telecomunicações, 

que interligam os assinantes deste serviço à Rede de Transporte de Telecomunicações 

ou diretamente a um cabeçal, quando este estiver no âmbito geográfico desta rede;  

 

      XV - Rede Única - é a característica que se atribui às redes capacitadas para o 

transporte e a distribuição de sinais de TV, visando a máxima conectividade e 

racionalização das instalações dos meios físicos, de modo a obter a maior abrangência 

possível na prestação integrada dos diversos serviços de telecomunicações;  

 

      XVI - Rede Pública - é a característica que se atribui às redes capacitadas para o 

transporte e a distribuição de sinais de TV, utilizado pela operadora do serviço de TV a 

Cabo, de sua propriedade ou da concessionária de telecomunicações, possibilitando o 

acesso de qualquer interessado, nos termos desta lei, mediante prévia contratação.  

 

CAPÍTULO II 

Da Competência 

 

     Art. 6º Compete ao Poder Executivo a outorga, por concessão, do serviço de TV a 

Cabo, pelo prazo de um ano, podendo ser renovado por períodos sucessivos e iguais.  

 

     Art. 7º A concessão para o serviço de TV a Cabo será dada exclusivamente à pessoa 

jurídica de direito privado que tenha como atividade principal a prestação deste serviço 

e que tenha:  

 

      I - sede no Brasil;  

 

      II - pelo menos cinqüenta e um por cento do capital social, com direito a voto, 

pertencente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou a sociedade 

sediada no País, cujo controle pertença a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 

dez anos.  

 

     Art. 8º Não podem habilitar-se à outorga do serviço de TV a Cabo pessoas jurídicas 

que se enquadrem em qualquer das seguintes situações:  

 

      I - aquelas que, já sendo titulares de concessão do serviço de TV a Cabo, não 

tenham iniciado a operação do serviço no prazo estabelecido nesta lei ou que se 

encontrem inadimplentes com a fiscalização do Poder Executivo, ou tenham tido 

cassadas suas concessões há menos de cinco anos;  

 

      II - aquelas das quais faça parte algum sócio ou cotista que tenha pertencido aos 

quadros societários de empresas enquadradas nas condições previstas no inciso I deste 

artigo.  

 

     Art. 9º Para exercer a função de direção de empresa operadora de TV a Cabo, a 

pessoa física não poderá gozar de imunidade parlamentar ou de foro especial.  

 

     Art. 10. Compete ao Poder Executivo, além do disposto em outras partes desta lei, 

determinar ou normalizar, de acordo com a conveniência ou interesse público:  
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      I - os parâmetros técnicos de qualidade e desempenho da execução e exploração do 

serviço;  

 

      II - os requisitos para a integração, efetiva ou potencial, ao Sistema Nacional de 

Telecomunicações, do serviço de TV a Cabo e das redes capacitadas para o transporte 

de sinais de TV;  

 

      III - a fiscalização do serviço, em todo o território nacional;  

 

      IV - a resolução, em primeira instância, das dúvidas e conflitos que surgirem em 

decorrência da interpretação desta lei e de sua regulamentação;  

 

      V - os critérios legais que coíbam os abusos de poder econômico no serviço de TV a 

Cabo;  

 

      VI - o desenvolvimento do serviço de TV a Cabo em regime de livre concorrência;  

 

      VII - o estabelecimento de diretrizes para a prestação do serviço de TV a Cabo que 

estimulem e incentivem o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e da 

produção de filmes, desenhos animados, vídeo e multimídia no País.  

 

CAPÍTULO III 

Da Outorga 

 

     Art. 11. O início do processo de outorga de concessão para o serviço de TV a Cabo 

dar-se-á por iniciativa do Poder Executivo ou a requerimento do interessado.  

 

     Art. 12. Reconhecida a conveniência e a oportunidade de implantação do serviço de 

TV a Cabo pretendido, será publicado edital convidando os interessados a apresentar 

suas propostas, na forma determinada em regulamento.  

 

     Art. 13. O processo de decisão sobre outorgas para o serviço de TV a Cabo será 

definido em norma do Poder Executivo, que incluirá:  

 

      I - definição de documentos e prazos que permitam a avaliação técnica das 

propostas apresentadas pelos interessados;  

 

      II - critérios que permitam a seleção entre várias propostas apresentadas;  

 

      III - critérios para avaliar a adequação da amplitude da área de prestação do serviço, 

considerando a viabilidade econômica do empreendimento e a compatibilidade com o 

interesse público;  

 

      IV - um roteiro técnico para implementação de audiência dos interessados de forma 

a permitir comparação eqüitativa e isenta das propostas.  

 

     Art. 14. As concessões para exploração do serviço de TV a Cabo não terão caráter de 

exclusividade em nenhuma área de prestação do serviço.  
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     Art. 15. As concessionárias de telecomunicações somente serão autorizadas a operar 

serviço de TV a Cabo na hipótese de desinteresse manifesto de empresas privadas, 

caracterizado pela ausência de resposta a edital relativo a uma determinada área de 

prestação de serviço.  

 

CAPÍTULO IV 

Da Instalação do Serviço 

 

     Art. 16. A Rede de Transporte de Telecomunicações é de propriedade da 

concessionária de telecomunicações e será utilizada para diversas operações de 

transporte de sinais de telecomunicações, inclusive o de sinais de TV.  

 

     Art. 17. A Rede Local de Distribuição de Sinais de TV pode ser de propriedade da 

concessionária de telecomunicações ou da operadora de serviço de TV a Cabo, devendo, 

neste último caso, ser permitida a eventual prestação de outros serviços pela 

concessionária de telecomunicações.  

 

      Parágrafo único. Os critérios para a implantação da Rede Local de Distribuição e da 

Rede de Transporte de Telecomunicações serão definidos em regulamento a ser baixado 

pelo Poder Executivo.  

 

     Art. 18. Após receber a outorga, a operadora do serviço de TV a Cabo deverá adotar 

os seguintes procedimentos:  

 

      I - na instalação da Rede de Transporte de Telecomunicações, a operadora do 

serviço de TV a Cabo deverá consultar a concessionária de telecomunicações, atuante 

na área de prestação do serviço, sobre a existência de infra-estrutura capaz de suportar a 

execução de seu projeto, observados os seguintes critérios:  

 

 a) 

a concessionária de telecomunicações deverá responder à consulta da operadora 

de TV a Cabo, no prazo máximo de trinta dias, informando-lhe em que condições 

atenderá os requisitos do projeto que embasou a concessão, devendo fazê-lo 

dentro das seguintes opções, por ordem de prioridade: rede existente, rede a ser 

implantada ou rede a ser construída em parceria com a operadora de TV a Cabo; 

 b) 

em caso de resposta afirmativa, que respeite os requisitos técnicos e de prazos 

previstos no projeto que embasou a concessão, a operadora de TV a Cabo deverá 

utilizar a rede da concessionária de telecomunicações; 

 c) 

dentro do prazo anteriormente estipulado, se não houver resposta da 

concessionária de telecomunicações ou em caso de resposta negativa, ou ainda na 

hipótese de comprovado descumprimento dos requisitos técnicos e prazos por 

parte da concessionária de telecomunicações, a operadora de TV a Cabo poderá 

instalar segmentos de rede, de acordo com normas aprovadas pelo Poder 

Executivo, utilizando-os exclusivamente para prestação do serviço de TV a Cabo; 

 d) 

os segmentos de rede previstos na alínea anterior, para todos os efeitos, farão 

parte da Rede de Transporte de Telecomunicações, devendo a operadora do 

serviço de TV a Cabo possibilitar, mediante contratação entre as partes, a 

utilização destes segmentos pela concessionária de telecomunicações, em 

condições a serem regulamentadas pelo Poder Executivo; 
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      II - no que se refere às necessidades da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV, 

a operadora de TV a Cabo poderá instalá-la ou consultar a concessionária sobre seu 

interesse em fazê-lo, observando os seguintes critérios:  

 a) 

na hipótese de consulta à concessionária de telecomunicações, esta deverá, no 

prazo improrrogável de trinta dias, indicar se tem interesse ou possibilidade de 

atender às requisições do projeto da operadora do serviço de TV a Cabo e em que 

condições isto pode ocorrer. 

 b) 

caberá à operadora de TV a Cabo decidir, em qualquer hipótese, pela 

conveniência da construção de sua própria Rede Local de Distribuição ou pela 

utilização da Rede Local da concessionária. 

 

      § 1º As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a Cabo 

empreenderão todos os esforços no sentido de evitar a duplicidade de redes, tanto nos 

segmentos de Rede de Transporte de Telecomunicações como nos de Rede Local de 

Distribuição.  

 

      § 2º A capacidade das Redes Locais de Distribuição de Sinais de TV instaladas pela 

operadora de TV a Cabo não utilizada para a prestação deste serviço poderá, mediante 

ajuste prévio e escrito, ser utilizada pela concessionária de telecomunicações, atuante na 

região, para prestação de serviços públicos de telecomunicações.  

 

      § 3º No caso previsto no parágrafo anterior, as redes ou os seus segmentos serão 

solicitados, remunerados e utilizados em condições a serem normatizadas pelo Poder 

Executivo.  

 

      § 4º Será garantida à operadora do serviço de TV a Cabo condição de acesso, no 

ponto de conexão com a Rede Local de Distribuição de sinais de TV de sua 

propriedade, às instalações da Rede de Transporte de Telecomunicações que atende a 

área de prestação de serviço, de modo a assegurar pleno desenvolvimento das atividades 

de implantação daquela rede e o atendimento aos assinantes.  

 

      § 5º Nas ampliações previstas no projeto que embasou a concessão, no que respeita 

à instalação de redes, a Operadora de TV a Cabo deverá renovar o procedimento de 

consulta previsto neste artigo.  

 

     Art. 19. As operadoras do serviço de TV a Cabo terão um prazo de dezoito meses, a 

partir da data de publicação do ato de outorga, para concluir a etapa inicial de instalação 

do sistema e iniciar a prestação do serviço aos assinantes, em conformidade com o 

projeto referendado pelo ato de outorga.  

 

      § 1º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, 

por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas 

relevantes pelo Poder Executivo.  

 

      § 2º O Poder Executivo regulamentará outras condições referentes à instalação das 

redes e os procedimentos técnicos a serem observados pelas concessionárias de 

telecomunicações e operadoras do serviço de TV a Cabo.  

 

     Art. 20. As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a Cabo 

deverão observar rigorosamente os prazos e condições previstos no projeto de instalação 
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de infra-estrutura adequada para o transporte de sinais de TV a Cabo, especialmente no 

que se refere aos interesses de investidores ou de parceiros, sob pena de 

responsabilidade.  

 

     Art. 21. As concessionárias de telecomunicações poderão estabelecer entendimentos 

com as operadoras de TV a Cabo, ou outros interessados, visando parcerias na 

construção de redes, e na sua utilização partilhada.  

 

      Parágrafo único. Quando o serviço de TV a Cabo for executado através de parceria, 

o Poder Executivo deverá ser notificado.  

 

     Art. 22. A concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo não isenta 

a operadora do atendimento às normas de engenharia relativas à instalação de cabos e 

equipamentos, aberturas e escavações em logradouros públicos, determinadas pelos 

códigos de posturas municipais e estaduais, conforme o caso.  

 

      Parágrafo único. Aos Estados, Municípios e entidades de qualquer natureza, ficam 

vedadas interferências na implantação das unidades de operação do serviço de TV a 

Cabo, desde que observada, pela operadora, a legislação vigente.  

 

CAPÍTULO V 

Da Operação do Serviço 

 

     Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, deverá 

tornar disponíveis canais para as seguintes destinações:  

 

      I - Canais Básicos de Utilização Gratuita:  

 

 a ) 

canais destinados à distribuição obrigatória, integral e simultânea, sem inserção 

de qualquer informação, da programação das emissoras geradoras locais de 

radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou UHF, abertos e não codificados, 

cujo sinal alcance a área do serviço de TV a Cabo e apresente nível técnico 

adequado, conforme padrões estabelecidos pelo Poder Executivo; 

 b ) 

um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado 

entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos municípios da área de prestação 

do serviço e a Assembléia Legislativa do respectivo Estado, sendo o canal 

voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a 

transmissão ao vivo das sessões; 

 c ) 
um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos 

seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; 

 d ) 
um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus 

trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; 

 e ) 

um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as 

universidades localizadas no município ou municípios da área de prestação do 

serviço; 

 f ) 

um canal educativo-cultural, reservado para utilização pelos órgãos que tratam 

de educação e cultura no governo federal e nos governos estadual e municipal 

com jurisdição sobre a área de prestação do serviço; 

 g ) um canal comunitário aberto para utilização livre por entidades não-
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governamentais e sem fins lucrativos; 

 

      II - Canais destinados à Prestação Eventual de Serviço;  

 

      III - Canais destinados à Prestação Permanente de Serviços.  

 

      § 1º A programação dos canais previstos nas alíneas c e d do inciso I deste artigo 

poderá ser apresentada em um só canal, se assim o decidir a Mesa do Congresso 

Nacional.  

 

      § 2º Nos períodos em que a programação dos canais previstos no inciso I deste 

artigo não estiver ativa, poderão ser programadas utilizações livres por entidades sem 

fins lucrativos e não-governamentais localizadas nos municípios da área de prestação do 

serviço.  

 

      § 3º As condições de recepção e distribuição dos sinais dos canais básicos, previstos 

no inciso I deste artigo, serão regulamentadas pelo Poder Executivo.  

 

      § 4º As geradoras locais de TV poderão, eventualmente, restringir a distribuição dos 

seus sinais, prevista na alínea a do inciso I deste artigo, mediante notificação judicial, 

desde que ocorra justificado motivo e enquanto persistir a causa.  

 

      § 5º Simultaneamente à restrição do parágrafo anterior, a geradora local deverá 

informar ao Poder Executivo as razões da restrição, para as providências de direito, 

cabendo apresentação de recurso pela operadora.  

 

      § 6º O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utilização dos canais previstos 

nos incisos II e III deste artigo, sendo que:  

 

      I - serão garantidos dois canais para as funções previstas no inciso II;  

 

      II - trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis serão utilizados para as 

funções previstas no inciso III, com programação de pessoas jurídicas não-afiliadas ou 

não-coligadas à operadora de TV a Cabo.  

 

      § 7º Os preços e as condições de remuneração das operadoras, referentes aos 

serviços previstos nos incisos II e III, deverão ser compatíveis com as práticas usuais de 

mercado e com os custos de operação, de modo a atender as finalidades a que se 

destinam.  

 

      § 8º A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade alguma sobre o conteúdo 

da programação veiculada nos canais referidos nos incisos I, II e III deste artigo, nem 

estará obrigada a fornecer infra-estrutura para a produção dos programas.  

 

      § 9º O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos e as condições de uso nos 

canais previstos nas alíneas a a g deste artigo.  

 

     Art. 24. Excluídos os canais referidos nos incisos I, II e III do artigo anterior os 

demais canais serão programados livremente pela operadora de TV a Cabo.  
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     Art. 25. Qualquer pessoa jurídica, no gozo de seus direitos, estará habilitada a 

contratar, junto às operadoras, a distribuição de sinais de vídeo destinados à prestação 

eventual ou permanente do serviço de TV a Cabo, previstos nos incisos II e III do art. 

23, responsabilizando-se integralmente pelo conteúdo das emissões.  

 

      § 1º Os canais destinados à prestação eventual ou permanente de serviços serão 

ofertados publicamente pelas concessionárias de TV a Cabo.  

 

      § 2º Sempre que a procura exceder a oferta, a seleção de interessados na utilização 

dos canais previstos nos incisos II e III do art. 23 dar-se-á por decisão da operadora, 

justificadamente, com base em critérios que considerem a garantia do direito de 

expressão e o exercício da livre concorrência, bem como a gestão de qualidade e 

eficiência econômica da rede.  

 

      § 3º Os contratos referentes à utilização dos canais previstos nos incisos II e III do 

art. 23 ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado.  

 

      § 4º Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por prática da concessionária de 

telecomunicações ou da operadora de TV a Cabo ou por condições que impeçam ou 

dificultem o uso de canais ou do serviço, poderá representar ao Poder Executivo, que 

deverá apreciar o assunto no prazo máximo de trinta dias, podendo convocar audiência 

pública se julgar necessário.  

 

     Art. 26. O acesso, como assinante, ao serviço de TV a Cabo é assegurado a todos os 

que tenham suas dependências localizadas na área de prestação do serviço, mediante o 

pagamento pela adesão, e remuneração pela disponibilidade e utilização do serviço.  

 

      § 1º O pagamento pela adesão e pela disponibilidade do serviço de TV a Cabo 

assegurará ao assinante o direito de acesso à totalidade dos canais básicos previstos no 

inciso I do art. 23.  

 

      § 2º A infra-estrutura adequada ao transporte e distribuição de sinais de TV, na 

prestação do serviço de TV a Cabo, deverá permitir, tecnicamente, a individualização 

do acesso de assinantes a canais determinados.  

 

CAPÍTULO VI 

Da Transferência da Concessão 

 

     Art. 27. A transferência de concessão somente poderá ser requerida após o início da 

operação do serviço de TV a Cabo.  

 

     Art. 28. Depende de prévia aprovação do Poder Executivo, sob pena de nulidade dos 

atos praticados, a transferência direta do direito de execução e exploração do serviço de 

TV a Cabo a outra entidade, bem como a transferência de ações ou cotas a terceiros, 

quando ocorrer alienação de controle societário.  

 

     Art. 29. O Poder Executivo deverá ser informado, no prazo máximo de sessenta dias, 

a partir da data dos atos praticados, nos seguintes casos:  

 

 a ) quando ocorrer transferência de cotas ou ações representativas do capital 
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social entre cotistas ou sócios e entre estes e terceiros, sem que isto implique 

transferência do controle da sociedade; 

 b ) 
quando houver aumento de capital social com alteração da proporcionalidade 

entre os sócios. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos Direito e Deveres 

 

     Art. 30. A operadora de TV a Cabo poderá:  

 

      I - transmitir sinais ou programas produzidos por terceiros, editados ou não, bem 

como sinais ou programas de geração própria;  

 

      II - cobrar remuneração pelos serviços prestados;  

 

      III - codificar os sinais;  

 

      IV - veicular publicidade;  

 

      V - co-produzir filmes nacionais, de produção independente, com a utilização de 

recursos de incentivos fiscais previstos na Lei nº 8.685, de 21 de julho de 1993, e outras 

legislações.  

 

      Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não exime a operadora de TV a 

Cabo de observar a legislação de direito autoral.  

 

     Art. 31. A operadora de TV a Cabo está obrigada a:  

 

      I - realizar a distribuição dos sinais de TV em condições técnicas adequadas;  

 

      II - não recusar, por discriminação de qualquer tipo, o atendimento a clientes cujas 

dependências estejam localizadas na área de prestação do serviço;  

 

      III - observar as normas e regulamentos relativos ao serviço;  

 

      IV - exibir em sua programação filmes nacionais, de produção independente, de 

longa-metragem, média-metragem, curta-metragem e desenho animado, conforme 

definido em regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo, resguardada a 

segmentação das programações;  

 

      V - garantir a interligação do cabeçal à rede de transporte de telecomunicações.  

 

     Art. 32. A concessionária de telecomunicações está obrigada a realizar o transporte 

de sinais de TV em condições técnicas adequadas.  

 

     Art. 33. São direitos do assinante do serviço de TV a Cabo:  

 

      I - conhecer, previamente, o tipo de programação a ser oferecida:  

 

      II - receber da operadora de TV a Cabo os serviços de instalação e manutenção dos 
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equipamentos necessários à recepção dos sinais.  

 

     Art. 34. São deveres dos assinantes:  

 

      I - pagar pela assinatura do serviço;  

 

      II - zelar pelos equipamentos fornecidos pela operadora.  

 

     Art. 35. Constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada dos 

sinais de TV a Cabo.  

 

CAPÍTULO VIII 

Da Renovação de Concessão 

 

     Art. 36. É assegurada à operadora do serviço de TV a Cabo a renovação da 

concessão sempre que esta:  

 

      I - tenha cumprido satisfatoriamente as condições da concessão;  

 

      II - venha atendendo à regulamentação do Poder Executivo;  

 

      III - concorde em atender as exigências técnicas e economicamente viáveis para a 

satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que se refere à modernização 

do sistema.  

 

      Parágrafo único. A renovação da outorga não poderá ser por infração não 

comunicada à operadora de TV a Cabo, ou na hipótese do cerceamento de defesa, na 

forma desta lei.  

 

     Art. 37. O Poder Executivo regulamentará os procedimentos para a renovação da 

concessão do serviço de TV a Cabo, os quais incluirão consulta pública.  

 

CAPÍTULO IX 

Da Proteção ao Serviço de Radiodifusão 

 

     Art. 38. O Poder Executivo deve levar em conta, nos regulamentos e normas sobre o 

serviço de TV a Cabo, que a radiodifusão sonora e de sons e imagens é essencial à 

informação, ao entretenimento e à educação da população, devendo adotar disposições 

que assegurem o contínuo oferecimento do serviço ao público.  

 

      Parágrafo único. As disposições mencionadas neste artigo não devem impedir ou 

dificultar a livre competição.  

 

CAPÍTULO X 

Das Infrações e Penalidades 

 

     Art. 39. As penas aplicáveis por infração desta lei e dos regulamentos e normas que a 

complementarem são:  

 

      I - advertência;  
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      II - multa;  

 

      III - cassação da concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo.  

 

      § 1º A pena de multa será aplicada por infração de qualquer dispositivo desta lei ou 

quando a concessionária do serviço de TV a Cabo não houver cumprido, dentro do 

prazo estipulado, qualquer exigência formulada pelo Poder Executivo e será graduada 

de acordo com a infração cometida, consideradas a gravidade da falta, os antecedentes 

da entidade faltosa e a reincidência específica, de acordo com atos a serem baixados 

pelo Poder Executivo.  

 

      § 2º Nas infrações em que, a juízo do Poder Executivo não se justificar a aplicação 

de multa, o infrator será advertido, considerando-se esta como agravante, na hipótese de 

inobservância de qualquer preceito desta lei.  

 

     Art. 40. As penas de advertência e multa serão aplicadas tendo em vista as 

circunstâncias em que foram cometidas e agravadas na reincidência.  

 

     Art. 41. Fica sujeito à pena de cassação da concessão a operadora que incidir nas 

seguintes infrações:  

 

      I - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento das exigências legais 

quanto à execução dos serviços;  

 

      II - demonstrar incapacidade legal;  

 

      III - demonstrar incapacidade econômico-financeira;  

 

      IV - submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas não qualificadas na 

forma desta lei;  

 

      V - transferir, sem prévia anuência do Poder Executivo, a qualquer título e por 

qualquer instrumento, a concessão para execução do serviço ou o controle da entidade 

operadora;  

 

      VI - não iniciar a operação regular do serviço no prazo máximo de dezoito meses, 

prorrogável por mais doze, a contar da data da publicação do ato de outorga;  

 

      VII - interromper, sem justificativa, a execução total ou parcial do serviço por prazo 

superior a trinta dias consecutivos, salvo quando tenha obtido a autorização prévia do 

Poder Executivo.  

 

      Parágrafo único. A pena de cassação só será aplicada após sentença judicial.  

 

CAPÍTULO XI 

Das Disposições Transitórias 

 

     Art. 42. Os atuais detentores de autorização do Serviço de Distribuição de Sinais de 

TV por Meios Físicos (DISTV), regulado pela Portaria nº 250, de 13 de dezembro de 
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1989, do Ministro de Estado das Comunicações, outorgadas até 31 de dezembro de 

1993, que manifestarem formalmente ao Ministério das Comunicações o seu 

enquadramento nas disposições desta lei, terão suas autorizações transformadas em 

concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo, pelo prazo de quinze 

anos, contado a partir da data da outorga da concessão.  

 

      § 1º A manifestação de submissão às disposições desta lei assegurará a 

transformação das autorizações de DISTV em concessão para a prestação do serviço de 

TV a Cabo e deverá ser feita no prazo máximo e improrrogável de noventa dias, a partir 

da data da publicação desta lei.  

 

      § 2º O Poder Executivo, de posse da manifestação de submissão às disposições desta 

lei, tal como prevê este artigo, expedirá, no prazo máximo e improrrogável de trinta 

dias, o correspondente ato de outorga da concessão para a prestação do serviço de TV a 

Cabo.  

 

      § 3º As autorizações do serviço de DISTV que ainda não entraram em operação e 

tiverem a sua autorização transformada em concessão do serviço de TV a Cabo terão o 

prazo máximo e improrrogável de doze meses para o fazerem, a contar da data da 

publicação desta lei, sem que o que terão cassadas liminarmente suas concessões.  

 

     Art. 43. A partir da data de publicação desta lei, as autorizatárias de DISTV, 

enquanto não for transformada a amortização em concessão do serviço de TV a Cabo, 

conforme previsto no artigo anterior, deverão prosseguir na prestação do serviço em 

redes submetidas às disposições desta lei.  

 

     Art. 44. Na implementação das disposições previstas nesta lei, o Poder Executivo 

terá o prazo de seis meses para baixar todos os atos, regulamentos e normas necessários, 

ouvido o parecer do Conselho de Comunicação Social.  

 

     Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

     Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Sérgio Motta  
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Anexo II – ESTATUTO DA ASTRAL 
 

 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS 

LEGISLATIVAS - ASTRAL  

 

CAPÍTULO I 

DOS FINS E DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 1º. A Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL), 

fundada em 13 de julho de 2003, terá duração por tempo indeterminado, sede e foro na 

Rua Planetoides, 218, bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

Art. 2º. A associação congrega as emissoras de rádio e televisão mantidas pelos Poderes 

Legislativos das esferas federal, estadual e municipal, por meio de seus representantes 

legais, e destina-se a: 

I - representar o interesse das emissoras de rádio e televisão legislativas junto a poderes, 

órgãos e associação públicas; 

II - estabelecer o intercâmbio técnico e a troca de experiências entre os veículos de 

comunicação das casas legislativas; 

III - criar um núcleo de cooperação técnica para dar suporte à implantação, gestão e 

expansão dos canais de rádio e de televisão legislativa; 

IV - estimular a criação e o funcionamento das emissoras de rádio e televisão 

legislativas 

em todas as unidades da federação; 

V - promover o debate sobre o papel desses veículos de comunicação como instrumento 

de transparência das ações do Poder Legislativo, de aprimoramento do sistema 

democrático e do exercício da cidadania; 

VI - promover anualmente um seminário sobre rádio e TV legislativa. 

VII - promover e estimular a realização de cursos, palestras e treinamentos para os 

profissionais do setor; 

VIII - criar e organizar arquivos contendo informações e bancos de dados, de som e de 

imagens que possam ser compartilhados entre os associados. 

 

Art. 3º. São órgãos da ASTRAL: 

I - A Assembléia Geral 

II - A Diretoria Executiva 

III - O Conselho Superior 

IV - O Conselho Fiscal 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 4º. A ASTRAL será administrada pela Diretoria Executiva, composta de: 

I – Presidente; 

II - Vice-Presidente; 

III – 1º Secretário; 

IV - 2º Secretário; 

V - Tesoureiro. 
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Art. 5º. A Diretoria Executiva será eleita por dois anos, e deverá prestar contas de sua 

administração anualmente. 

Parágrafo único. A eleição se dará em Assembléia Geral Ordinária realizada, 

preferencialmente, na sede da associação. 

 

Art. 6º. Compete ao Presidente da ASTRAL: 

I - presidir e representar a associação em juízo ou fora dele; 

II - manter estreita sintonia com os propósitos das Casas Legislativas que representa; 

III - assinar atos, resoluções e toda a correspondência oficial da associação; 

IV - submeter ao Conselho Superior e ao Conselho Fiscal o relatório das atividades 

desenvolvidas pela associação; 

V - criar e supervisionar o núcleo de cooperação técnica para dar suporte à implantação, 

gestão e expansão dos canais de televisão legislativa; 

VI - assinar conjuntamente com o Tesoureiro os documentos financeiros, contábeis e 

contratuais da associação; 

VII - contratar e demitir funcionários; 

VIII – convocar assembléias gerais, ordinárias e extraordinárias; 

IX – estabelecer a comunicação permanente entre os integrantes da ASTRAL e entre ela 

e instituições parceiras. 

 

Art. 7º. Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas ausências e 

impedimentos e no exercício das funções que lhe forem por ele delegadas. 

 

Art. 8º. Compete ao 1º Secretário:I - secretariar as reuniões da Diretoria Executiva: 

II - elaborar minutas de relatórios e documentos, quando solicitado; 

III - elaborar as atas das reuniões da Diretoria Executiva; 

IV - assinar com o Presidente os atos e resoluções da associação; 

V - colaborar com o Presidente no gerenciamento administrativo da associação; 

VI - manter atualizado o cadastro das instituições com as quais a ASTRAL mantém 

parcerias. 

 

Art. 9º. Compete ao 2º Secretário substituir o 1º Secretário nas suas ausências e 

impedimentos. 

 

Art. 10º. Compete ao Tesoureiro: 

I - assinar em conjunto com o Presidente os cheques emitidos pela associação; 

II - assinar conjuntamente com o Presidente os documentos financeiros e contábeis; 

III - elaborar os relatórios financeiros e de prestação de contas a serem apresentados ao 

Conselho Fiscal. 

 

CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Art. 11. A Assembléia Geral da ASTRAL é o seu órgão máximo. 

§ 1º A Assembléia Geral Ordinária será realizada, anualmente, para a apreciação de suas 

contas, sendo convocada por carta, fax, correio eletrônico ou através de publicação de 

edital em jornal de circulação nacional, com antecedência mínima de 15 dias.  

§ 2º A eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão realizadas a 

cada dois anos, após a eleição da primeira Diretoria, em reunião convocada para essa 
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finalidade. 

§ 3º As assembléias gerais extraordinárias serão realizadas sempre que convocadas pelo 

Presidente ou por no mínimo um quinto dos associados, com antecedência de, pelo 

menos, 15 dias, especificando-se a pauta dos assuntos a serem deliberados. 

§ 4º A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva. 

 

Art. 12. Compete à Assembléia Geral: 

I - reformar o estatuto da ASTRAL; 

II - eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal; 

III - deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva, apresentada com o 

parecer do Conselho Fiscal; 

IV - deliberar sobre a forma de contribuição de seus associados; 

V - aprovar o relatório de atividades e o cronograma de trabalho para o exercício 

seguinte; 

VI - decidir sobre matérias para as quais tenha sido convocada; 

VII - deliberar sobre a compra, venda, alienação e oneração de bens imóveis; 

VIII - dissolver a associação e decidir sobre o seu patrimônio, observando os 

dispositivos do presente estatuto; 

IX – destituir toda a Diretoria, e o Conselho Fiscal, ou parte deles, pelo voto concorde 

de dois terços dos presentes à Assembléia especialmente convocada para esse fim, 

presente a maioria dos associados, em primeira convocação, ou um terço, nas 

convocações subseqüentes. 

Art. 13. As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas pelo voto da maioria dos 

presentes, respeitada a presença de, no mínimo, um terço dos membros da ASTRAL, 

em primeira convocação, ou qualquer número, em segunda convocação. 

§ 1º Cada instituição integrante da ASTRAL terá direito a um voto. 

§ 2º O presidente, além do voto comum, terá o voto de desempate. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO SUPERIOR 

 

Art. 14. O Conselho Superior da ASTRAL é formado por um parlamentar designado 

pelo presidente de cada Casa Legislativa com representação na associação e por um 

vereador de cada Estado, representando o conjunto de Câmaras Municipais. 

§ 1º O presidente do Conselho Superior será eleito por seus integrantes. 

§ 2º O Conselho Superior reunir-se-á ordinariamente sempre que convocado por seu 

presidente. 

 

Art. 15. Compete ao Conselho Superior apresentar propostas a serem discutidas pela 

ASTRAL e apresentar parecer sobre as propostas que lhe forem confiadas para análise 

pela Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 16. O Conselho Fiscal é composto de seis membros integrantes da ASTRAL, sendo 

três titulares e três suplentes, eleitos em Assembléia Geral, para o mesmo período de 

mandato da Diretoria Executiva. 

§ 1º O presidente do Conselho Fiscal será eleito entre seus membros titulares e 

suplentes. No caso de empate, será eleito o mais idoso. 
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§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á extraordinariamente quando convocado por seu 

presidente. 

Art. 17. Compete ao Conselho Fiscal apreciar o relatório financeiro da Associação e 

apresentar parecer. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 18. Proceder-se-á às eleições mediante escrutínio, elegendo-se sucessivamente a 

Diretoria e o Conselho Fiscal. 

Parágrafo único. Deverão ser apresentadas chapas separadas para a Diretoria e para o 

Conselho Fiscal. 

 

Art. 19. As eleições far-se-ão através de voto, secreto e direto, sendo eleitas as chapas 

que obtiverem maioria absoluta de votos. 

§ 1º No caso de não ser obtida a maioria absoluta para uma das chapas, proceder-se-á a 

segunda votação, concorrendo somente as duas chapas que tiverem alcançado maior 

número de votos na primeira votação. 

§ 2º As chapas serão apresentadas até o início da votação, que se fará em horário 

determinado pelo Presidente, no ato de instalação da Assembléia. 

§ 3º Para inscrever-se a qualquer dos cargos eletivos, o candidato deverá estar presente. 

§ 4º Havendo chapa única, o plenário poderá decidir por aclamação. 

§ 5º O conjunto de câmaras municipais associadas terá direito a um voto através de um 

representante por elas indicado em cada estado. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS ASSOCIADOS 

Art. 20. O quadro social será constituído por: 

I – sócios fundadores - as instituições signatárias da ata de fundação da associação; 

II – sócios - as instituições que se filiarem posteriormente. 

 

Art. 21. São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

I - votar e ser votado para os cargos eletivos; 

II - tomar parte nas assembléias gerais; 

III - Usufruir dos produtos e benefícios instituídos pela associação; 

 

Art. 22. São deveres dos associados: 

I - cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

II - pagar em dia as contribuições estabelecidas pela Assembléia-Geral; 

III - acatar as determinações da Diretoria. 

§ 1º O associado poderá ser excluído da associação por decisão da maioria dos presentes 

em Assembléia Geral convocada para este fim. 

§ 2º As obrigações financeiras dos associados com a ASTRAL serão cobradas através 

de anuidades a serem pagas até o último dia útil do mês de fevereiro. 

§ 3º O conjunto de Câmaras Municipais associadas será responsável pelo pagamento de 

uma anuidade, por Estado, nos termos previstos neste artigo. 

Art. 23. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 

da Associação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
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Art. 24. O patrimônio social da ASTRAL será constituído: 

I - de subvenções, donativos e contribuições dos associados; 

II - dos bens móveis e imóveis que a associação possua ou vier a possuir; 

III - de quaisquer outros valores adventícios. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25. O presente estatuto só poderá ser reformado em reunião da Assembléia Geral, 

convocada especialmente para esse fim, mediante a aprovação de, no mínimo, dois 

terços dos presentes, presente a maioria dos associados, em primeira convocação, ou um 

terço, nas convocações subseqüentes. 

 

Art. 26. Os integrantes da Diretoria Executiva e os demais associados da ASTRAL não 

recebem remuneração de espécie alguma. 

 

Art. 27. A ASTRAL será extinta quando assim deliberar a Assembléia Geral 

Extraordinária, para esse fim especialmente convocada, com a presença mínima de dois 

terços dos associados, e aprovação de três quintos dos presentes. 

Parágrafo único. Extinta a associação, o seu patrimônio será revertido em favor de uma 

instituição de caridade, designada pela Assembléia Geral. 

 

Art. 28. Aplicam-se nos casos omissos as disposições previstas para os casos análogos 

e, não as havendo, os princípios do Código Civil. O presente estatuto foi modificado 

pela II Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 3 de dezembro de 2004. 

 

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2004. 
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ANEXO 3 – PROJETO DE LEI 5492/2005 
 

PROJETO DE LEI Nº 5492 /2005 

Autora: Deputada MANINHA 

 

Disciplina a gestão e administração dos canais legislativos 

federal, estaduais, distrital e municipais. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

  

Art. 1º Esta lei disciplina os objetivos, o funcionamento, a gestão e a utilização dos 

canais legislativos Federal, estaduais, distrital e municipais e das emissoras de rádio 

operadas pelo poder legislativo, bem como os trabalhos por eles produzidos. 

 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

Art. 2º Entende-se por Canal Legislativo os serviços de cobertura e difusão de imagem 

ou som por ondas hertzianas, a cabo, satélite ou pela rede mundial de computadores - 

Internet. 

 

Art 3° Os canais legislativos têm por objetivo a divulgação para a opinião pública das 

atividades legislativas, dos eventos ocorridos na Casa Legislativa mantenedora, bem 

como dos fatos do cotidiano que digam respeito ao Poder Legislativo. 

§ 1º Os critérios de cobertura jornalística serão definidos por um conselho editorial, 

devendo priorizar as sessões do Plenário, as reuniões das comissões permanentes e 

temporárias, as reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e as atividades da 

Presidência da Casa e da Mesa Diretora. 

§ 2º Nas transmissões ao vivo de televisão e de rádio as sessões do Plenário, das 

comissões permanentes e temporárias e das reuniões do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar não poderão ser alvo de edição, trucagem ou qualquer efeito técnico que 

desvirtue o efetivo conteúdo do debate realizado.  

 

Art. 4º. É objetivo fundamental dos Canais Legislativos contribuir para elevar o nível de 

informação da sociedade, veiculando programas de caráter jornalístico, educativo, 

cultural e científico, por eles produzidos, realizados em co-produção ou obtidos de 

terceiros. 

Parágrafo único. A programação musical dará prioridade à veiculação da música 

brasileira.  

 

Art. 5º Os canais legislativos deverão também:  

a) difundir a educação continuada à distância; 

b) incentivar a implantação e a operação em todo o país de rede legislativa de emissoras 

de televisão e de rádio;  

c) difundir culturas e informações de outros países, visando à integração entre os povos, 

especialmente os da América Latina; 

d) contribuir para a integração entre os Legislativos Federal, Distrital, Estaduais e 

Municipais; e 

e) estimular a produção independente de vídeos, de filmes e de programas radiofônicos. 
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Art. 6º Para a realização de suas atividades, os canais legislativos poderão: 

a) valer-se de convênios de cooperação com outras emissoras, entidades e empresas; 

b) realizar produtos em regime de co-produção; 

c) distribuir sua programação via telecabodifusão, redes de comunicação por 

computador, além de outros recursos de comunicação que vierem a se tornar 

disponíveis; e 

d) valer-se de convênios com vistas ao desenvolvimento das televisões e rádios 

comunitárias. 

 

Art. 7º As atividades jornalísticas e culturais dos canais legislativos terão caráter 

apartidário e imparcial e deverão refletir a pluralidade ideológica do conjunto de 

parlamentares.  

Parágrafo Único. Os parlamentares receberão tratamento equânime por parte dos 

veículos de comunicação da Casa. 

 

DO TRATAMENTO EDITORIAL 

Art. 8º Os canais legislativos assegurarão em suas emissões a pluralidade das 

informações e tratamento isonômico às manifestações discordantes dos parlamentares. 

 

Art. 9º O noticiário dos veículos legislativos deverá ser escrito e apresentado em 

linguagem que torne os assuntos abordados compreensíveis ao público em geral.  

§ 1º Aos jornalistas servidores públicos que atuam nesses veículos não se aplicarão os 

dispositivos da Lei Nº 8.027 de 12 de abril de 1990, que forem incompatíveis com a 

liberdade de exercício profissional para cumprimento dos objetivos desta lei.  

§ 2º. Na edição, utilizar-se-á o critério o jornalístico, resguardado o interesse público. 

§ 3º Os jornalistas, radialistas e publicitários serão regidos pelos respectivos Códigos de 

Ética Profissionais. 

 

Art. 10 Aos jornalistas e radialistas dos canais de comunicação legislativa, quando no 

exercício da função jornalística, é assegurado o acesso às dependências restritas aos 

parlamentares, salvo deliberação em contrário da Mesa do respectivo Poder Legislativo. 

 

Art. 11 Os Canais Legislativos manterão arquivos de som e imagens abertos à consulta 

pública e disponíveis para solicitação de cópias mediante pedido, por escrito, com 

indicação do conteúdo desejado. 

§ 1º Até três meses antes da data das eleições, poderão ser fornecidas aos parlamentares 

cópias de seus pronunciamentos e de material jornalístico sobre suas atividades e 

pronunciamentos. 

§ 2º Os canais legislativos poderão cobrar pela produção de cópias de seus acervos, bem 

como comercializar os produtos que julgar conveniente, devendo a receita de tais 

comercializações ser totalmente re-investida no custeio dos referidos canais. 

 

Art. 12 As notícias, imagens e áudios elaboradas pelos Canais Legislativos poderão ser 

cedidos gratuitamente para outros veículos de comunicação, públicos ou privados, 

desde que não venha ser alvo de comercialização por terceiros e quando de sua difusão 

ao público seja identificada a origem do material jornalístico. 

§ 1º A identificação das imagens a que se refere o caput dar-se-á mediante a inserção de 

logomarca do Canal Legislativo. 

§ 2º A identificação dos textos e áudios dar-se-á mediante a inserção impressa ou 
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narrada do nome do canal legislativo. 

 

Art. 13 As imagens e sons captados pelos Canais Legislativos poderão ser cedidos a 

outras emissoras em tempo real, desde que as imagens sejam seladas com o logotipo do 

Canal. 

 

Art. 14 A cobertura e edição jornalísticas deverão evitar a publicidade pessoal dos 

parlamentares, evitando-se a divulgação massiva de determinados parlamentares em 

detrimento de outros, exceto quando a cobertura jornalística exigir.  

 

Art. 15 Os eventos externos à Casa Legislativa só contarão com cobertura jornalística 

dos veículos de comunicação da Casa quando se tratar de missão oficial ou tiver relação 

direta com os trabalhos legislativos.  

Parágrafo Único. As atividades de interesse individual não serão objeto de cobertura 

pelos veículos de comunicação legislativa. 

 

Art. 16 A veiculação de textos e imagens pela Internet obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela presente lei, respeitadas as diferenças técnicas existentes entre 

veículos impressos e eletrônicos. 

 

Art. 17 É vedada a cessão de equipamentos, instalações e materiais dos Canais para 

gravações e produções pessoais dos parlamentares, dos partidos, bem como de 

instituições privadas, salvo quando da existência de contrato ou convênio de produção. 

 

Art. 18 Os programas jornalísticos produzidos pelos Canais Legislativos serão 

preferencialmente apresentados por jornalistas servidores do Quadro De Pessoal 

Permanente da Casa Legislativa. 

 

Art. 19 As instalações, os materiais e os equipamentos dos Canais Legislativos somente 

poderão ser utilizados para a realização das atividades e para o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos por esta Lei.  

 

Art. 20 Os parlamentares que derem uso indevido às instalações, aos materiais e aos 

equipamentos dos Canais Legislativos serão passiveis de perda ou suspensão do 

mandato, na forma que dispuser a legislação aplicável.  

 

DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 21 Os canais legislativos serão dirigidos por um conselho editorial e artístico e por 

uma direção executiva. 

 

Art. 22 O conselho editorial e artístico terá sua composição definida pela Mesa Diretora 

da Casa a que for vinculado o canal legislativo, obedecidos os critérios mínimos de 

representação definidos por esta lei. 

 

Art. 23 O Conselho Editorial e Artístico será formado por, no mínimo, 5 (cinco) 

membros, designados por Ato do Presidente da Casa Legislativa e terá a seguinte 

representação mínima: 

 

I – Dois parlamentares, sendo um representante da Maioria e outra da Minoria, sendo 

presidente o representante da Maioria; 
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II – O diretor executivo do Canal Legislativo como membro nato; 

III – Um representante eleito entre os funcionários de carreira da seção responsável pela 

Comunicação Social do Canal Legislativo; 

IV – Um representante das entidades culturais e artísticas da localidade onde estiver 

instalada a Casa Legislativa; 

 

Parágrafo Único: Todos os membros do Conselho Editorial deverão ser designados com 

um suplente. 

 

Art. 24 Compete ao Conselho Editorial e Artístico, órgão de consulta e deliberação, 

manifestar-se sobre as atividades dos veículos de comunicação legislativa e sobre a 

política de comunicação social da Casa Legislativa mantenedora e prestar assessoria à 

Mesa Diretora na sua área de atuação, especialmente sobre: 

a) a programação dos Canais Legislativos;  

b) manuais de procedimentos e de redação dos veículos de comunicação, quando 

necessário; 

c) a linha editorial e as questões relativas à cobertura jornalística dos veículos de 

comunicação; 

d) sobre as ações de comunicação institucional do Poder Legislativo respectivo; 

e) manifestar-se sobre as propostas de estrutura organizacional e de pessoal dos Canais 

Legislativos; 

f) a competência, produtividade, gerenciamento da diretoria executiva do Canal 

Legislativo 

g) a proposta de orçamento, e a aprovação anual da prestação de contas do Canal 

Legislativo; 

h) a indicação à Mesa Diretora da Casa Legislativa respectiva, mediante lista tríplice, do 

diretor executivo do Canal Legislativo; e 

i) a elaboração e implementação do seu regimento interno. 

 

Art. 25 O mandato dos membros do Conselho Editorial e Artístico será de dois anos, 

permitida uma recondução, e encerrar-se-á quarenta e cinco dias após o término do 

mandato da Mesa Diretora. 

Parágrafo Único: Ao início de cada legislatura a Mesa Diretora empossará o Conselho 

até 45 (quarenta e cinco) dias após a sua eleição. 

 

Art.26 O Conselho Editorial e Artístico reunir-se-á ordinariamente a cada mês ou 

extraordinariamente por convocação: 

a) do seu Presidente; 

b) de pelo menos um terço de seus membros; 

c) do Presidente da Casa Legislativa; 

d) da Mesa da Casa Legislativa. 

e) de um terço dos parlamentares 

  

Art. 27 As decisões do Conselho Editorial e Artístico serão tomadas pela maioria de 

seus membros. 

 

Art. 28 Os canais legislativos contarão com orçamento próprio, definido a cada 

exercício fiscal pelo orçamento da Casa Legislativa mantenedora. 

 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO IV – PROJETO DE LEI 255/2008 
 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2008  

    

Disciplina e regulamenta a gestão, administração e o 

funcionamento de emissoras de rádio e televisão mantida pelos 

legislativos federal, distrital, estaduais e municipais e dá outras 

providências.  

  

  

O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

  

Art. 1º Esta lei disciplina os objetivos, o funcionamento, a gestão e a utilização dos 

canais legislativos Federal, Distrital, Estaduais e Municipais e das emissoras de rádio 

operadas pelo poder legislativo, bem como os trabalhos por eles produzidos.  

  

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

  

Art. 2º Entende-se por Canal Legislativo os serviços de cobertura e difusão de imagem 

ou som por ondas hertzianas, a cabo, satélite ou pela rede mundial de computadores - 

Internet.  

  

Art. 3° Os canais legislativos têm por objetivo a divulgação para a opinião pública das 

atividades legislativas, dos eventos ocorridos na Casa Legislativa mantenedora, bem 

como dos fatos do cotidiano que digam respeito ao Poder Legislativo.  

§ 1º Os critérios de cobertura jornalística serão definidos por um conselho editorial, 

devendo priorizar as sessões do Plenário, as reuniões das comissões permanentes e 

temporárias, as reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e as atividades da 

Presidência da Casa e da Mesa Diretora.  

§ 2º Nas transmissões ao vivo de televisão e de rádio, as sessões do Plenário, das 

comissões permanentes e temporárias e das reuniões do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar não poderão ser alvo de edição, trucagem ou qualquer efeito técnico que 

desvirtue o efetivo conteúdo do debate realizado.  

 

Art. 4º É objetivo fundamental dos Canais Legislativos contribuir para elevar o nível de 

informação da sociedade, veiculando programas de caráter jornalístico, educativo, 

cultural e científico, por eles produzidos, realizados em co-produção ou obtidos de 

terceiros.  

 

Parágrafo único: A programação musical dará prioridade à veiculação da música 

brasileira.  

  

Art. 5º Os canais legislativos deverão também:  

a) difundir a educação continuada à distância;  

b) incentivar a implantação e a operação em todo o país de rede legislativa de emissoras 

de televisão e de rádio;  

c) difundir culturas e informações de outras nações, visando à integração entre os povos,  

especialmente os da América Latina e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa;  
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d) contribuir para a integração entre os Legislativos Federal, Distrital, Estaduais e 

Municipais;  

e) estimular a produção independente de vídeos, de filmes e de programas radiofônicos.  

  

Art. 6º Para a realização de suas atividades, os canais legislativos poderão:  

a) valer-se de convênios de cooperação com outras emissoras, entidades e empresas;  

b) realizar produtos em regime de co-produção;  

c) distribuir sua programação via teleradiodifusão aberta, via satélite, telecabodifusão, 

redes de comunicação por computador, além de outros recursos de comunicação que 

vierem a se tornar disponíveis; e  

d) valer-se de convênios com vistas ao desenvolvimento das televisões e rádios 

comunitárias.  

  

Art. 7º As atividades jornalísticas e culturais dos canais legislativos terão caráter 

apartidário e imparcial e deverão refletir a pluralidade ideológica do conjunto de 

parlamentares.  

  

DO TRATAMENTO EDITORIAL 

 

Art. 8º Os canais legislativos assegurarão em suas emissões a pluralidade das 

informações, tratamento isonômico às manifestações discordantes dos parlamentares e o 

direito de resposta.  

 

Art. 9º O noticiário dos veículos legislativos deverá ser escrito e apresentado em 

linguagem que torne os assuntos abordados compreensíveis ao público em geral.  

§ 1º Aos jornalistas servidores públicos que atuam nesses veículos não se aplicarão os 

dispositivos da Lei Nº 8.027 de 12 de abril de 1990, que forem incompatíveis com a 

liberdade de expressão e a liberdade de exercício profissional para cumprimento dos 

objetivos desta lei.  

§ 2º Na edição, utilizar-se-á o critério o jornalístico, resguardado o interesse público.  

§ 3º Os jornalistas, radialistas e publicitários serão regidos pelos respectivos Códigos de 

Ética Profissionais.  

  

Art. 10 Aos jornalistas e radialistas dos canais de comunicação legislativa, quando no 

exercício da função jornalística, é assegurado o acesso às dependências restritas aos 

parlamentares, salvo deliberação em contrário da Mesa do respectivo Poder Legislativo.  

  

Art. 11 Os Canais Legislativos manterão arquivos de som e imagens abertos à consulta 

pública e disponíveis para solicitação de cópias mediante pedido, por escrito, com 

indicação do conteúdo desejado.  

§ 1º É vedado o uso dos canais legislativos por parte dos parlamentares para fins 

eleitorais ou publicidade de caráter pessoal.  

§ 2º Até três meses antes da data das eleições, poderão ser fornecidas aos parlamentares 

cópias de seus pronunciamentos e de material jornalístico sobre suas atividades e 

pronunciamentos.  

§ 3º Os canais legislativos poderão cobrar pela produção de cópias de seus acervos, bem 

como comercializar os produtos que julgar conveniente, devendo a receita de tais 

comercializações ser totalmente re-investida no custeio dos referidos canais.  

  

Art. 12 As notícias, imagens e áudios elaborados pelos Canais Legislativos poderão ser 
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cedidos gratuitamente para outros veículos de comunicação, públicos ou privados, 

desde que não venham ser alvo de comercialização por terceiros e quando de sua 

difusão ao público seja identificada a origem do material jornalístico.  

§ 1º A identificação das imagens a que se refere o caput dar-se-á mediante a inserção de 

logomarca do Canal Legislativo.  

§ 2º A identificação dos textos e áudios dar-se-á mediante a inserção impressa ou 

narrada do nome do canal legislativo.  

  

Art. 13 As imagens e sons captados pelos Canais Legislativos poderão ser cedidos a 

outras emissoras em tempo real, desde que as imagens sejam seladas com o logotipo do 

Canal.  

  

Art. 14 A cobertura e edição jornalísticas deverão evitar a publicidade pessoal dos 

parlamentares, evitando-se a divulgação massiva de determinados parlamentares em 

detrimento de outros, exceto quando a cobertura jornalística assim o exigir.  

  

Art. 15 Os eventos externos à Casa Legislativa só contarão com cobertura jornalística 

dos veículos de comunicação da Casa quando se tratar de missão oficial ou tiver relação 

direta com os trabalhos legislativos.  

  

Parágrafo Único. As atividades de interesse individual do parlamentar e ou do partido 

político não serão objeto de cobertura pelos veículos de comunicação legislativa.  

  

Art. 16 A veiculação de textos e imagens pela Internet obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela presente lei, respeitadas as diferenças técnicas existentes entre 

veículos impressos e eletrônicos.  

  

Art. 17 É vedada a cessão de equipamentos, instalações e materiais dos Canais para 

gravações e produções pessoais dos parlamentares, dos partidos, bem como de 

instituições privadas, salvo quando da existência de contrato ou convênio de co-

produção.  

§ 1º É vedado o uso de equipamentos, instalações e materiais dos Canais para gravações 

e produções de propaganda eleitoral.  

 

Art. 18 Os programas jornalísticos produzidos pelos Canais Legislativos serão 

preferencialmente elaborados e apresentados por jornalistas servidores do Quadro de 

Pessoal Permanente da Casa Legislativa.  

  

Art. 19 As instalações, os materiais e os equipamentos dos Canais Legislativos somente 

poderão ser utilizados para a realização das atividades e para o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos por esta Lei.  

  

Art. 20 Os parlamentares que derem uso indevido às instalações, aos materiais e aos 

equipamentos dos Canais Legislativos serão passiveis de perda ou suspensão do 

mandato, na forma que dispuser a legislação aplicável.  

  

DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

Art. 21 Os canais legislativos serão dirigidos por um conselho editorial e artístico e por 

uma direção executiva.  
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§ 1º É vedada a transferência da administração, direção, planejamento, gerência ou 

coordenação dos canais legislativos a empresas, instituições privadas ou organizações 

não governamentais.  

 

Art. 22 O conselho editorial e artístico terá sua composição definida pela Mesa Diretora 

da Casa a que for vinculado o canal legislativo, obedecidos os critérios mínimos de 

representação definidos por esta lei.  

  

Art. 23 O Conselho Editorial e Artístico será formado por, no mínimo, 7 (sete) 

membros, designados por Ato do Presidente da Casa Legislativa e terá a seguinte 

representação mínima:  

I – Dois parlamentares, sendo um representante da Maioria e outra da Minoria, sendo 

presidente o representante da Maioria;  

II – O diretor executivo do Canal Legislativo como membro nato;  

III – Um representante eleito entre os funcionários de carreira da seção responsável pela 

Comunicação Social do Canal Legislativo;  

IV – Um representante das entidades culturais e artísticas da localidade onde estiver 

instalada a Casa Legislativa;  

V – Dois representantes das entidades representativas de jornalistas e radialistas com 

base na localidade onde estiver instalada a Casa Legislativa.  

  

Parágrafo Único: Todos os membros do Conselho Editorial deverão ser designados com 

um suplente.  

  

Art. 24 Compete ao Conselho Editorial e Artístico, órgão de consulta e deliberação, 

manifestar-se sobre as atividades dos veículos de comunicação legislativa e sobre a 

política de comunicação social da Casa Legislativa mantenedora e prestar assessoria à 

Mesa Diretora na sua área de atuação, especialmente sobre:  

a) a programação dos Canais Legislativos;  

b) manuais de procedimentos e de redação dos veículos de comunicação, quando 

necessário;  

c) a linha editorial e as questões relativas à cobertura jornalística dos veículos de 

comunicação;  

d) sobre as ações de comunicação institucional do Poder Legislativo respectivo;  

e) manifestar-se sobre as propostas de estrutura organizacional e de pessoal dos Canais  

Legislativos;  

f) a competência, produtividade, gerenciamento da diretoria executiva do Canal 

Legislativo;  

g) a proposta de orçamento, e a aprovação anual da prestação de contas do Canal 

Legislativo;  

h) a elaboração e implementação do seu regimento interno, e  

i) a indicação à Mesa Diretora da Casa Legislativa respectiva, mediante lista tríplice, do 

diretor executivo do Canal Legislativo.  

§ 1º É privativo dos servidores do quadro permanente da respectiva Casa Legislativa o 

exercício das funções de direção e ou chefia dos canais legislativos.  

§ 2º Juntamente com a lista tríplice, deverão ser encaminhados as respectivas propostas 

editoriais e jornalísticas para o Canal Legislativo em pauta.  

§ 3º A seleção do diretor executivo deverá considerar a experiência pregressa do 

candidato, o atendimento às exigências legais e laborais para o exercício do cargo e a 
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proposta programática por ele pretendida.  

  

Art. 25 O mandato dos membros do Conselho Editorial e Artístico será de dois anos, 

permitida uma recondução, e encerrar-se-á quarenta e cinco dias após o término do 

mandato da Mesa Diretora. 

 

Parágrafo Único: Ao início de cada legislatura a Mesa Diretora empossará o Conselho 

até 45 (quarenta e cinco) dias após a sua eleição.  

  

Art. 26 O Conselho Editorial e Artístico reunir-se-á ordinariamente a cada mês ou 

extraordinariamente por convocação:  

a) do seu Presidente;  

b) de pelo menos um terço de seus membros;  

c) do Presidente da Casa Legislativa;  

d) da Mesa da Casa Legislativa.  

e) de um terço dos parlamentares  

f) de um terço dos profissionais lotados no Canal Legislativo  

  

Art. 27 As decisões do Conselho Editorial e Artístico serão tomadas pela maioria de 

seus membros.  

  

Art. 28 Os canais legislativos contarão com orçamento próprio, definido a cada 

exercício fiscal pelo orçamento da Casa Legislativa mantenedora.  

  

Art. 29 A lista tríplice de que trata a alínea “i” do artigo 24, deverá ser composta de 

integrantes do quadro permanente da Casa Legislativa, observada as exigências legais 

para o desempenho da função e após a avaliação pública de suas competências, 

mediante sessões públicas de sabatinas realizadas pelo Conselho Editorial e Artístico.  

  

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

  

Plenário do Senado Federal, 25 de junho de 2008. 

 

JOSÉ NERY AZEVEDO  

Senador da República  

Líder do PSOL  
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ANEXO V – ATO QUE CRIA A REDE LEGISLATIVA DE TV 

DIGITAL 
Ato da Mesa nº 52, de 17/10/2012 

Cria a Rede Legislativa de TV Digital e a Rede Legislativa de Rádio da Câmara dos 

Deputados. 

 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam criadas na Câmara dos Deputados, com operação em todo o território 

nacional, a Rede Legislativa de TV Digital e a Rede Legislativa de Rádio. 

 

Art. 2º As Redes de que trata este Ato da Mesa  têm como  objetivo a universalização, 

progressivamente, do acesso dos brasileiros aos sinais das emissoras da TV Câmara e da 

Rádio Câmara, em conformidade com as disposições legais que regulam esses serviços 

no território nacional. 

 

Art. 3º A operação da Rede Legislativa de TV Digital e da Rede  Legislativa de Rádio, 

em todo o território nacional, ficará a cargo da Secretaria de Comunicação Social da 

Câmara dos Deputados. 

 

Art. 4º Para fins do disposto neste Ato da Mesa, considera-se: 

- Universalização: possibilidade de acesso de qualquer pessoa ou instituição aos 

conteúdos da TV Câmara e da Rádio Câmara por meio  de radiodifusão, aberta e 

gratuita, independentemente de sua localização e condição socioeconômica; 

- Canal de TV digital: canal consignado pelo Ministério das Comunicações para 

operação no SBTVD-T – Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre; 

- Canal de rádio analógico: canal de frequência dentro da faixa de 88 a 108 MHz 

consignado pelo Ministério das Comunicações para operação analógica; 

- Canal de rádio digital: canal de rádio digital a ser consignado pelo Ministério das 

Comunicações quando for definido o padrão digital a ser adotado no Brasil; 

- Subcanalização: segmento do canal de TV digital ou de rádio digital utilizado para a 

transmissão de mais  de uma programação em um mesmo canal  de frequência. 

 

Art. 5º A Câmara dos Deputados, com vistas à redução dos custos de instalação e 

manutenção de suas  redes nacionais, estabelecerá parcerias com as emissoras de rádio e 

de TV do Senado Federal, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. 

§ 1º Nos municípios em que o Ministério das Comunicações tiver canal consignado para 

a TV Câmara e a Rádio Câmara, os convênios e instrumentos jurídicos a serem 

firmados para o estabelecimento da Rede Legislativa de TV digital também incluirão as 

necessidades de operação da Rádio, inclusive espaço em abrigo e em torre para os 

equipamentos. 

§ 2º Na inexistência de condições técnicas que viabilizem a formalização de parcerias 

com os entes públicos indicados no caput deste artigo, a Câmara dos Deputados poderá 

firmar acordos, convênios ou outros instrumentos jurídicos com outras emissoras de 

direito público ou de direito privado, nos termos da legislação em vigor, devendo os 

investimentos e obrigações ser detalhados nos termos a serem firmados. 

§ 3º Os acordos, convênios ou outros instrumentos jurídicos poderão ter prazo 

indeterminado, e, quando não onerosos, não permitirão às partes pagar ou cobrar 

indenização de qualquer espécie, quando de sua denúncia ou rescisão a qualquer título, 
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que se dará mediante ato justificado. 

 

Art. 6º O canal consignado à Câmara dos Deputados pelo Ministério das Comunicações 

para radiodifusão digital será utilizado pela TV Câmara em, no mínimo, uma 

 subcanalização, para transmitir uma  programação plena de 24 (vinte e quatro) horas, 

para a transmissão para dispositivos móveis e para interatividade com a população. 

 

Art. 7º As parcerias a serem formalizadas com as emissoras públicas e privadas terão 

como  objeto a cessão de uma subcanalização do canal de TV digital, para transmissão 

da programação plena de 24 (vinte e quatro) horas da entidade parceira, a qual  ficará 

responsável pelo conteúdo veiculado, de acordo com os termos dos acordos, convênios 

ou instrumentos jurídicos firmados e com a observância da legislação vigente. 

 

Art. 8º A Câmara dos Deputados poderá ceder espaço na grade horária da programação 

da Rádio Câmara para os parceiros locais na rede analógica e ceder uma subcanalização 

para transmissão da programação plena de 24 (vinte e quatro) horas da entidade parceira 

na rede digital. 

Parágrafo Único Em ambos os casos, a entidade parceira se responsabilizará pelo 

conteúdo veiculado, nos termos dos convênios e contratos e na forma da lei e da 

regulamentação. 

 

Art. 9º No caso de os sinais dos transmissores de TV digital e de rádio digital atingirem 

mais de um município, as Câmaras Municipais das cidades envolvidas deverão 

compartilhar a programação de sua subcanalização, em comum acordo, como  

precondição para formalizar o termo de parceria com a Câmara dos Deputados. 

 

Art. 10. Compete ao Presidente da Câmara dos Deputados aprovar o plano de expansão 

da Rede Legislativa de TV Digital e da Rede Legislativa de Rádio e solicitar, à Agência 

 Nacional de Telecomunicações – ANATEL e ao Ministério das Comunicações, as 

consignações de operação, de acordo com as normas do Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital Terrestre – SBTVD-T, mediante proposta da Secretaria de Comunicação Social, 

consultado o Comitê Gestor de TV Digital da Câmara dos Deputados. 

 

Art. 11. A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados fica autorizada a assinar os termos 

de acordo de cooperação técnica, convênios e outros instrumentos jurídicos com os 

entes públicos e privados interessados em participar da Rede  Legislativa de TV Digital 

ou da Rede Legislativa de Rádio, de acordo com o plano de expansão aprovado pela 

Presidência desta Casa Legislativa. 

 

Art. 12. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2012 

Deputado MARCO MAIA: Presidente 

Deputada ROSE DE FREITAS: 1ª Vice-Presidente 

Deputado EDUARDO DA FONTE: 2° Vice-Presidente 

Deputado EDUARDO GOMES: Primeiro-Secretário 

Deputado JORGE TADEU MUDALEN: Segundo-Secretário 

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA:  Terceiro-Secretário 

Deputado JÚLIO DELGADO: Quarto-Secretário 

 


