
UM BREVE HISTÓRICO DA ATUAÇÃO 

DO CONSELHO CURADOR DA EBC

Desde a sua instalação em 14 de dezembro de 2007, o Conselho Curador da Empresa Brasil de
Comunicação realizou, conforme suas determinações previstas por Lei, 62 reuniões ordinárias e sete
extraordinárias, além de onze audiências e sete consultas públicas.

As reuniões de pleno resultaram em mais de 45 resoluções com determinações para a programação
e  processos  produtivos  da  EBC,  porém,  as  discussões  travadas  por  seus  membros,  em  si,
produziram parâmetros e levantaram caminhos para a comunicação pública em todo Brasil e no
mundo. Prova disso são as muitas pesquisas acadêmicas que tiveram o colegiado e sua contribuição
como objeto de estudo e de comparação com estruturas semelhantes às de outros países.

Além disso, o legado conceitual do Conselho fez com que emissoras educativas,  universitárias,
comunitárias e de outros campos da esfera pública, ao longo de sua atuação, se aproximassem do
Conselho  Curador  da  EBC  para  obter  apoio  na  construção  de  seus  próprios  mecanismos  de
participação social, como é o caso da Fundação Piratini/RS e do Canal Saúde, da Fundação Fiocruz.

As demandas trazidas pelas plenárias  do Conselho foram responsáveis pela criação de critérios
objetivos  para  a  nomeação do Ouvidor-Geral  da  EBC, pela  retirada  de programas juvenis  que
traziam cenas proibidas para o horário segundo classificação indicativa, além da implementação dos
Equipamentos de Proteção Individuais para o trabalho dos comunicadores em áreas de risco. Os
conselheiros  e  conselheiras  buscaram  que  a  programação  da  EBC  trouxesse  produtos  que
mostrassem a  realidade dos  povos de origem negra do Brasil  e  da África,  fazendo com que a
empresa fosse a primeira a enviar um repórter para uma cobertura cotidiana no continente africano.

Fruto dessas  discussões,  as deliberações  do Conselho Curador asseguraram o cumprimento dos
princípios e objetivos determinados pela sua Lei de criação à EBC. A começar pela aprovação dos
planos  de  trabalho  anuais,  documentos  que  definem  grades  de  programação,  calendários  de
execução e orçamento, o Conselho se debruçou sobre cada planejamento de conteúdo da EBC desde
sua criação,  com ênfase na necessidade de equilíbrio,  na promoção dos direitos  humanos e  na
representação diversa da sociedade brasileira.

Foi o Conselho Curador quem solicitou e acompanhou a elaboração de todos os manuais, instâncias
e normas internas relacionadas à produção de conteúdo na EBC, conforme as resoluções 03, 04 e
05/2010; 05/2012; 06, 07 e 08/2014; e a recomendação nº 02/2014; que criaram: o Comitê Editorial
de Jornalismo e o Manual de Jornalismo da EBC; os planejamentos para cobertura das eleições de
2010, 2012 e 2014; a Política de Esporte da EBC; o Plano Editorial da Agência Brasil; e o plano de
cobertura da Copa do Mundo.

As deliberações do Conselho corrigiram, ainda, desvios de rotas cometidos pela direção da empresa.
As resoluções 01, 02, 03 e 04/2016; além das recomendações 02, 03, 04 e 05/2016; procuraram
resolver  problemas na prestação de serviços  ao Governo Federal,  em programas religiosos que
exibiam conteúdos político-partidários e eleitorais, e em razão de mudanças arbitrárias nas grades



de  programação  dos  veículos.  Além  disso,  os
documentos  orientaram  a  cobertura  de  assuntos
referentes  à  população  indígena,  o  equilíbrio  na
cobertura  jornalística,  e  a  necessidade  de
ampliação da cobertura jornalística da EBC durante a crise política que o país atravessa.

Para dar conta dos debates em todas essas frentes, os conselheiros e conselheiras se organizaram em
câmaras temáticas, que discutem de maneira específica o jornalismo e a programação da empresa,
em todas  as  suas  plataformas,  além de  seus  planejamentos  e  processos  produtivos.  Foram nas
câmaras que o Conselho se aprofundou em todos esses temas, produzindo pareceres sobre várias
propostas de mudança de grade, sobre o Manual de Jornalismo e a Política de esportes da EBC.

Porém, para além das reuniões entre os próprios membros e empresa, a participação social, que é a
própria razão de ser do Conselho, foi parte primordial na condução de seus trabalhos. As audiências
públicas do colegiado, sediadas nas cidades de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Marabá, Recife e Belo Horizonte, discutiram com a sociedade temas como a Rede Nacional de
Comunicação  Pública,  produção  independente  e  regional,  a  cobertura  eleitoral,  os  programas
religiosos na EBC, a programação da TV Brasil e das emissoras de rádio da empresa, além do
próprio modelo de escolha de novos e novas integrantes do Conselho.

As consultas, por sua vez, também trataram da indicação e do modelo de escolha de novos(as)
conselheiros(as) e da programação religiosa da TV Brasil – importante atuação do Conselho que
resultou na estreia da Faixa da Diversidade Religiosa da EBC, construída a partir do diálogo com
muitos setores da sociedade e representações religiosas. O intuito da Faixa, que foi ao ar com dois
programas, um de caráter jornalístico e outro filosófico, é mostrar a pluralidade de crenças existente
no país.  Antes disso,  a TV Brasil  possuía somente programas de origens católica e evangélica,
herdados da antiga TVE do Rio de Janeiro. Da escuta e acolhimento das contribuições da sociedade,
o colegiado emitiu muitas resoluções e recomendações importantes para programação da EBC.

Além de suas obrigações legais, porém, o Conselho promoveu muitas outras iniciativas de diálogo
interno e com a sociedade: seminários, reuniões com segmentos da sociedade – como jovens e
artistas  –  e  os  roteiros  de  debates.  Esses  últimos  nasceram  para  ampliar  a  formação  e  o
conhecimento dos integrantes do colegiado sobre temas presentes no cotidiano da EBC, além de
promover o diálogo entre o Conselho e a EBC com universidades e o mercado de comunicação
social.  Os  Roteiros  discutiram  com  acadêmicos  e  profissionais  de  diversas  áreas  a  dimensão
internacional da EBC; direitos humanos na programação; ficção e dramaturgia; jornalismo público;
medidores de audiência para a comunicação pública; e comunicação multimídia.

Em uma de suas atividades de maior repercussão – o Seminário Modelo Institucional da Empresa
Brasil de Comunicação – realizado em agosto de 2015, o Conselho reuniu em Brasília cerca de 100
pessoas,  representantes  de  entidades  da  sociedade  civil,  produtores  de  conteúdo,  acadêmicos,
ministros de Estado, parlamentares,  diretores e funcionários da EBC. O objetivo do evento era
discutir a estrutura e o funcionamento da empresa, abordando temas como autonomia em relação ao
Governo  Federal,  participação  da  sociedade  civil,  formas  de  sustentabilidade  e  o  modelo  de
financiamento e produção de conteúdos da casa.

Do amplo debate nasceram duas resoluções e uma recomendação para a EBC que determinam,
entre outras coisas: a criação de mecanismos para favorecer a diferenciação entre a prestação de
serviços  da  parte  pública  da  empresa;  o  estabelecimento  de  política  interna  para  coberturas
colaborativas de jornalismo e dos demais tipos de programação; a criação de um banco de talentos



para os empregados da empresa; a criação de um
banco  de  fontes  jornalísticas  que  contemple
equidade de gênero e raça, compartilhado com toda
a  Rede  Nacional  de  Comunicação  Pública;  e  a
realização de pesquisas, junto a universidades ou entidades externas, para avaliar a programação de
todos os veículos da empresa e levantar informações sobre a realidade da EBC quanto à equidade de
gênero,  raça  e  de  conteúdos  com acessibilidade,  além de  classificar  a  natureza  das  produções
veiculadas pela empresa em relação a conteúdos independentes, regionais ou produções próprias.

Em articulação com outras instâncias de participação, como a Frente Parlamentar pela Liberdade de
Expressão e o Direito a Comunicação com Participação Popular, o Conselho atuou e se manifestou 
por diversas vezes pela defesa da comunicação pública, da democracia e pela autonomia da 
Empresa Brasil de Comunicação. O colegiado foi ator importante em episódios como a disputa pela 
manutenção da Condecine, a aprovação do Marco Civil da Internet, a definição do projeto de 
interatividade para TV Digital e na recente exoneração do presidente da EBC, Ricardo Melo, tendo 
tomado assento em inúmeros seminários, simpósios, conferências e fóruns realizados por 
universidades, parlamentos e movimentos sociais no Brasil e no mundo.

Toda essa legitimidade foi construída a partir de uma ampla representação garantida por membros 
oriundos das mais diversas esferas e vivências sociais. Ocuparam cadeiras no Conselho 
personalidades como Cláudio Lembo, José Martins, Lúcia Willadino, Maria da Penha, Daniel 
Aarão, João Jorge Rodrigues, Murilo César Ramos, Paulo Pinheiro, José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho, Luiz Gonzaga Belluzo, Luiz Edson Fachin, MV Bill e muitos outros.

Até a edição da MP 744, compunham o Conselho como representantes da sociedade civil Rita 
Freire, Ana Veloso, Enderson Araújo, Heloisa Starling, Ima Vieira, Isaias Dias, Joel Zito Araújo, 
Matsa Yawanawá, Mário Jakobskind, Paulo Derengoski, Rosane Bertotti, Takashi Tome, Venício 
Lima e Wagner Tiso, a maioria dos quais indicados diretos da sociedade civil que, durante a última 
consulta pública para renovação do órgão, participou com mais de 200 entidades inscritas.



Comunicação pública
e participação social

Vamos resgatar o caráter público da EBC? Subsídios para o debate sobre a MP 744, 
que extinguiu o Conselho Curador da EBC e o mandato do presidente da empresa, 
transformando o Conselho de Administração – majoritariamente composto por re-
presentantes do governo – na principal instância de deliberação da empresa.

Por que a MP 744  erra ao extinguir
o Conselho Curador da EBC?

O Conselho Curador da EBC, instalado em dezembro de 2007, era o elo de liga-
ção entre a comunicação pública e a sociedade, com atuação focada em manter 
a empresa autônoma em relação ao governo e à iniciativa privada. Composto 

por 22 membros, entre representantes da sociedade civil, do governo e do Congresso 
Nacional, o colegiado tinha como missão zelar pelo caráter público do conteúdo 
e da programação dos veículos da EBC (TV Brasil, rádios Nacional e MEC, Agência 
Brasil, Radioagência Nacional e Portal EBC). Nesses nove anos de trabalho, o Conse-
lho Curador estabeleceu diretrizes para o plano de trabalho da empresa e acompa-
nhou a execução dessas diretrizes em diálogo com a direção, a ouvidoria, pesquisa-
dores e a sociedade como um todo. A começar pela aprovação dos planos de trabalho 
anuais, documentos que definem grades de programação e calendários de execução, 
o colegiado se debruçou sobre cada planejamento de conteúdo da EBC, com ênfase 
na necessidade de equilíbrio, na promoção dos direitos humanos e na representação 
diversa da sociedade brasileira.

É verdade que o Conselho Curador 
era aparelhado pelo PT?

Não. Todos os presidentes da EBC, inclusive os nomeados pelos governos Lula e 
Dilma, receberam críticas do Conselho Curador da empresa. O Conselho sem-
pre atuou para que a programação dos veículos da EBC contemplasse a diver-

sidade de vozes da sociedade brasileira e, inclusive no âmbito da cobertura do im-
peachment da presidenta Dilma Rousseff, orientou a empresa a ouvir todos os lados 
do debate e reforçar sua cobertura jornalística. Nos seus primeiros anos, o Conselho 
Curador foi composto por indicados pela Presidência da República, mas em seguida 
passou a ter os representantes da sociedade civil escolhidos por consulta pública a 
partir de critérios que visaram garantir a diversidade de representações. Cerca de 
200 entidades chegaram a se inscrever na última consulta pública para fazer indica-
ções. No momento da edição da MP 744, uma consulta pública estava aberta para a 
escolha de cinco novos integrantes do colegiado, que deveriam representar os seto-
res empresarial, infância/adolescência, LGBTT, meio ambiente/campo e artístico.



Quem já fez parte do Conselho Curador 
da EBC e quem fazia parte atualmente?

Fizeram parte do colegiado políticos como Cláudio Lembo (DEM), cientistas 
como Lúcia Willadino Braga (Rede Sarah), artistas como MV Bill e João Jorge 
(Olodum), ativistas como Maria da Penha, empresários como José Martins 

(Marco Polo) e pesquisadores como Murilo César Ramos (UnB) e Daniel Aarão 
Reis (UFF). Atualmente, além dos quatro representantes do governo, da repre-
sentante dos empregados da EBC e das duas representantes do Congresso Nacio-
nal, faziam parte do colegiado: Rita Freire (Fórum Social Mundial/Rede Mulher e 
Mídia), Ana Veloso (professora da UFPE), Enderson Araújo (jovem empreendedor 
e comunicador negro), Heloisa Starling (professora da UFMG), Ima Vieira (Museu 
Paraense Emílio Goldi), Isaias Dias (militante da causa das pessoas com deficiên-
cia), Joel Zito Araújo (cineasta e pesquisador), Matsa Yawanawá (liderança indí-
gena do Acre), Mário Augusto Jakobskind (jornalista), Paulo Ramos Derengoski 
(jornalista, documentarista e pesquisador), Rosane Bertotti (agricultora familiar 
e integrante da diretoria da CUT), Takashi Tome (engenheiro e especializado em 
rádio e TV digitais), Venício Lima (sociólogo e pesquisador da área de políticas de 
comunicação) e Wagner Tiso (compositor).

Quais foram as principais ações 
do Conselho Curador da EBC?

• Criação da faixa da diversidade religiosa na TV Brasil;
• Análises e recomendações para todos os planos de trabalho da empresa;
• Realização de 62 reuniões ordinárias e sete extraordinárias, além de onze audiên-
cias e sete consultas públicas;
• Mais de 45 resoluções com determinações para a programação e processos produ-
tivos da EBC;
• Apoio às demandas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho;
• Priorização de temáticas relacionadas à população negra e africana, fazendo com 
que a empresa fosse a primeira a enviar um repórter para uma cobertura cotidiana no 
continente africano;
• Solicitação e acompanhamento da elaboração do Manual de Jornalismo da EBC, os 
planejamentos para cobertura das eleições de 2010, 2012 e 2014; a Política de Esporte 
da EBC; o Plano Editorial da Agência Brasil; e o plano de cobertura da Copa do Mundo.
• Resolução com advertência a empresa por mudanças arbitrárias na programação 
da TV Brasil, especialmente com relação à exibição de campeonatos regionais de fu-
tebol e retirada da grade de programas da faixa reflexiva;
• Recomendação para que a EBC distinguisse a prestação de serviço público da pres-
tação de serviço governamental;
• Realização do Seminário Modelo Institucional da Empresa Brasil de Comunicação, 
que resultou em diversas orientações para a empresa.
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Nota Técnica nº 07/2016/PFDC, de 7 de outubro de 2016
GT Comunicação Social da PFDC 

Assunto: Alterações estruturais na Empresa Brasil de Comunicação – EBC.

O Grupo de Trabalho Comunicação Social da Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, vem se manifestar sobre as alterações estruturais na Empresa Brasil de Comunicação –
EBC promovidas  pela  Medida  Provisória  nº  744,  de  1º  de  setembro  de  2016.  Para  tanto,
analisaremos  a  natureza  jurídico-constitucional  da  EBC,  bem  como  as  inconstitucionalidades
detectadas,  tanto  sob  o  aspecto  formal  (incompatibilidade  com  o  artigo  62  da  Constituição
Federal), quanto na perspectiva substancial (violação de diversos princípios constitucionais), das
modificações nela introduzidas.

1. Empresa Brasil de Comunicação: comunicação pública não-governamental.

Após longo debate com a sociedade civil acerca da natureza e das características do
sistema brasileiro  de  comunicação  pública,  foi  editada  a  Medida  Provisória  nº  398,  de 10 de
outubro de 2007, convertida na Lei nº 11.652/2008, que instituiu “os princípios e objetivos dos
serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de
sua administração indireta” e autorizou a criação da Empresa Brasil de Comunicação-EBC.

Na  exposição  de  motivos  encaminhada  ao  Congresso  Nacional  é  referido,
expressamente, que “a criação de uma televisão pública de âmbito nacional vem ao encontro dos
anseios da sociedade brasileira (…) sua criação significa o preenchimento de uma necessidade
cultural que atualmente não é apropriada pelos sistemas estatal e privado de comunicação e que
somente poderia ser ocupada por uma rede pública de comunicação”.

O relevante papel a ser cumprido na consolidação democrática e na construção da
identidade brasileira  está presente na criação dessa “nova televisão”,  a qual deveria,  inclusive,
realizar  concretamente  alguns  dos  princípios  previstos  no  artigo  221 da  Constituição  Federal,
dentre os quais a garantia e fomento da produção regional e da produção independente, bem assim
oferecer  ao  público  programação  com finalidades  educativas,  culturais,  artísticas,  científicas  e
promotoras da cidadania.
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Para evitar que tão ambicioso projeto viesse a se transformar em mera emissora
governamental,  perdendo  o  caráter  público,  de  relevância  constitucional,  para  atender  aos
interesses dos chefes do Poder executivo de cada momento, foi concebida a criação de Conselho
Curador, de composição híbrida (representantes estatais,  dos servidores e, majoritariamente,  da
sociedade civil) para, ainda nos dizeres da aludida exposição de motivos, “garantir a autonomia da
nova empresa, por meio da criação de mecanismos institucionais protetores dos dois flancos que
poderiam se constituir em ameaças: a subordinação às diretrizes do governo e o condicionamento
às regras estritas de mercado”.

Mais adiante, explicitando o papel de “garantia institucional”, a ser cumprido pelo
Conselho Curador, foi dito: “o conselho será responsável por elaborar e aprovar as diretrizes que
constituirão a política de comunicação a ser observada pela EBC e, entre outras competências,
poderá  imputar  voto  de  desconfiança  aos  membros  da  diretoria  executiva  quando  forem
verificados desvios aos princípios e objetivos da radiodifusão pública”.  Portanto, já na proposta
apresentada ao Congresso Nacional, destacava-se a significativa importância do Conselho Curador
enquanto  garantidor  da  função  institucional,  função  exercida  em nome  da  sociedade  e  como
proteção às investidas dos governantes e do mercado. 

Importante destacar que a Lei nº 11.652/2008, nos seus artigos 2º e 3º enumeraram
os princípios e objetivos do sistema público de comunicação que se instituiu, não sendo demais,
para maior clareza, transcrevê-los:

“Art. 2o A prestação dos serviços de radiodifusão pública por órgãos do Poder Executivo
ou  mediante  outorga  a  entidades  de  sua  administração  indireta  deverá  observar  os
seguintes princípios:
I - complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal;

II - promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de produção e
distribuição do conteúdo;

III - produção e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e
informativas;

IV  -  promoção  da  cultura  nacional,  estímulo  à  produção  regional  e  à  produção
independente;

V - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família;

VI - não discriminação religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de
opção sexual;

VII - observância de preceitos éticos no exercício das atividades de radiodifusão; 

VIII - autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, programação e
distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão; e

IX - participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do sistema
público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira.
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Art. 3o Constituem objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder
Executivo ou mediante outorga a entidades de sua administração indireta:

I - oferecer mecanismos para debate público acerca de temas de relevância nacional e
internacional;

II  -  desenvolver  a  consciência  crítica  do  cidadão,  mediante  programação  educativa,
artística, cultural, informativa, científica e promotora de cidadania;

III - fomentar a construção da cidadania, a consolidação da democracia e a participação
na sociedade,  garantindo o  direito  à  informação,  à  livre  expressão do  pensamento,  à
criação e à comunicação;

IV - cooperar com os processos educacionais e de formação do cidadão;

V -  apoiar  processos  de  inclusão  social  e  socialização  da  produção de  conhecimento
garantindo espaços para exibição de produções regionais e independentes;

VI  -  buscar  excelência  em conteúdos  e  linguagens  e  desenvolver  formatos  criativos  e
inovadores, constituindo-se em centro de inovação e formação de talentos;

VII  -  direcionar  sua  produção e  programação  pelas  finalidades  educativas,  artísticas,
culturais, informativas, científicas e promotoras da cidadania, sem com isso retirar seu
caráter competitivo na busca do interesse do maior número de ouvintes ou telespectadores;

VIII - promover parcerias e fomentar produção audiovisual nacional, contribuindo para a
expansão de sua produção e difusão; e

IX  -  estimular  a  produção  e  garantir  a  veiculação,  inclusive  na  rede  mundial  de
computadores,  de  conteúdos  interativos,  especialmente  aqueles  voltados  para  a
universalização da prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. É vedada qualquer forma de proselitismo na programação”

  Pela só leitura de tal generoso rol de princípios e objetivos, todos eles realizadores
de importantes valores constitucionais, exige para que possa se efetivar dentro do Estado e, com
frequência,  contra  os  interesses  de  governos  eventuais,  que  dispusesse  de  instrumentos  que
garantissem a autonomia, tanto em face do poder, quanto do mercado. Para tanto, a lei de criação,
recentemente mutilada pela Medida Provisória nº 744/2016, dispôs em seus artigos 15 a 17, da
composição,  impedimentos  dos  conselheiros,  periodicidade  mínima  de  reuniões,  duração  dos
mandatos e poderes do conselho. 

A instituição de tal significativo órgão de governança, não foi o único mecanismo
criado na estrutura da EBC para assegurar o cumprimento de sua missão institucional.  Também a
Diretoria  executiva  era  composta  por  fontes  diversas.  O  Diretor-Presidente,  nomeado  pelo
Presidente  da  República,  para  cumprir  mandato  de  quatro  anos  e,  os  demais  diretores,  eram
escolhidos pelo Conselho de administração. O mandato, enquanto instrumento de autolimitação do
poder, buscava ser um elemento a mais para garantir a autonomia. 
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Portanto,  pode-se perceber que a estrutura existente  na EBC reunia um feixe de
órgãos que, com suas competências concertadas, impunham limites ao exercício do personalismo
de  seu  Diretor-Presidente,  de  seus  órgãos  de  cúpula  e  traziam  em  si,  sobretudo  através  do
Conselho  Curador,  uma  requintada  forma  de  controle  social  que  era  exercido  em  nome  do
cumprimento dos princípios e objetivos (arts. 2º e 3º), bem assim dos valores constitucionais a que
deve atender o serviço público de comunicação. Tratava-se, pois, em sua versão original, de uma
tentativa  genuína de constituição de um serviço público não-governamental de comunicação1.     

2. Medida Provisória nº 744/2016 e as principais alterações na estrutura da EBC

A Medida Provisória nº 744, de 1º de setembro de 2016, a pretexto de “agilizar as
decisões  no  âmbito  da  EBC”,  introduziu  diversas  modificações  na  estrutura  da  empresa  que
atingem diretamente sua autonomia e a possibilidade de realizar suas funções institucionais de
forma independente do governo e do mercado. 

Dentre as alterações que merecem especial atenção, podemos destacar: (a) extinção
do Conselho Curador; (b) Conselho de administração passa a ser o órgão administrativo superior,
com inteiro controle do Poder Executivo; (c) fim do mandato do diretor-presidente. 

O Conselho Curador foi extinto pela MP nº 744/2016, tendo por único fundamento,
conforme a Exposição de Motivos nº 00121/2016 MP/C.Civil-PR, “à necessidade de agilizar as
decisões no âmbito da EBC, em observância do princípio da eficiência”.  Não há, ao longo da
referida Exposição de Motivos, uma única palavra sobre a necessidade das reformulações para
eventual melhoria da comunicação pública exercida pela empresa. Tudo indica que a intenção foi
afastar  qualquer  possibilidade  de  resistência  à  utilização  da  emissora  nos  interesses
governamentais.  A  existência  do  Conselho  Curador,  com  participação  majoritária  de
representantes da sociedade civil,  fiador do caráter democrático e do cumprimento das funções
constitucionais  da  comunicação  pública,  foi  tratado  como  simples  obstáculo  à  obtenção  da
eficiência administrativa. Eficiência para quem ? Eficiência para que?

A segunda alteração, diz respeito a modificações no Conselho de administração da
EBC, que passa a ser o órgão deliberativo superior, com controle total do Poder Executivo Federal.
 

Para maior clareza, merece ser transcrito a nova versão do artigo 13:

Art. 13. O Conselho de Administração, cujos membros serão nomeados pelo Presidente da
República, será constituído:

1Sobre as dificuldades e possibilidades de se ter comunicação pública no Brasil e sobre os avanços que a EBC 
significou merece menção o artigo de Eugênio Bucci intitulado “É possível fazer Televisão Pública no Brasil?”, in: 
Novos Estudos – CERAP nº 88, São Paulo, dec. 2010, http://dx.doi.org/10.1590/S010133002010000300001.
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I  -  de  1  (um)  Presidente,  indicado  pelo  Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de
Comunicação Social da Presidência da República;

I-  por  um  Presidente,  indicado  pelo  Ministro  de  Estado  Chefe  da  Casa  Civil  da
Presidência da República; (Redação dada pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

II - do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva;

II  -  pelo  Diretor-Presidente  da  Diretoria-Executiva;  (Redação  dada  pela  Medida
Provisória nº 744, de 2016)

III - de 1 (um) Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão;

III- por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 744, de 2016)

IV - de 1 (um) Conselheiro, indicado pelo Ministro de Estado das Comunicações; e

IV- por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Cultura;  (Redação dada pela
Medida Provisória nº 744, de 2016)

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

V- por um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão; (Redação dada pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

VI- por um membro indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações; e (Incluído pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

VII  -  por  um  membro  representante  dos  empregados  da  EBC,  escolhido  na  forma
estabelecida por seu Estatuto. (Incluído pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

Por fim, a terceira e expressiva alteração, que possui importância para a análise da
constitucionalidade  da aludida  medida  provisória,  diz  com a extinção do mandato  do Diretor-
Presidente da EBC que passa a  ser demissível  sem motivação,  bem assim do fim do voto de
censura, mecanismo de controle da diretoria executiva pelo Conselho Curador. 

Na atual versão, acha-se assim disposto o artigo 19:

Art.  19.   A Diretoria Executiva será composta de 1 (um) Diretor-Presidente e 1 (um)
Diretor-Geral, nomeados pelo Presidente da República, e até 6 (seis) diretores, eleitos e
destituíveis pelo Conselho de Administração.

Art.  19.  A  Diretoria-Executiva  será  composta  por  um Diretor-Presidente,  um Diretor-
Geral e quatro diretores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

§ 1o   Os  membros da Diretoria Executiva  são  responsáveis  pelos  atos  praticados em
desconformidade com a lei,  com o Estatuto da EBC e com as diretrizes institucionais
emanadas pelo Conselho de Administração.

5. 
SAF Sul, Quadra 04 – Conjunto “C” – Lt. 03 Bloco “B” – Salas 303/304 CEP: 70.050-900 – Brasília/DF  

Tel.: (61) 3105-6001 Fax.: (61) 3105-6106  E-mail: pfdc@mpf.mp.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv744.htm#art1


 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

§1o Os membros da Diretoria-Executiva serão nomeados e exonerados pelo Presidente da
República. (Redação dada pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

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

§2o O  prazo máximo da ocupação de cargo na Diretoria-Executiva é  de quatro anos,
vedada a recondução. (Redação dada pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

§ 3o Os membros da Diretoria Executiva serão destituídos nas hipóteses  legais  ou se
receberem 2 (dois) votos de desconfiança do Conselho Curador, no período de 12 (doze)
meses, emitidos com interstício mínimo de 30 (trinta) dias entre ambos.

§  3o Os  membros  da  Diretoria-Executiva  são  responsáveis  pelos  atos  praticados  em
desconformidade  com  a  legislação,  com  o  Estatuto  da  EBC  e  com  as  diretrizes
institucionais  emanadas pelo Conselho de Administração.  (Redação dada pela Medida
Provisória nº 744, de 2016)

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

§ 4o As  atribuições dos membros da Diretoria-Executiva serão definidas pelo Estatuto.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 744, de 2016)

Desse  modo,  o  mandato,  que  era  de  quatro  anos,  passou apenas  a  ter  o  limite
máximo de permanência de qualquer membro da diretoria executiva.  Com isso, afasta-se mais um
dos mecanismos da estrutura da EBC que convergiam para tentar assegurar a autonomia necessária
ao cumprimento de sua missão. 

Apresentada  a  estrutura  original  e  as  alterações  promovidas  pela  MP 744/2016,
passemos agora à análise das inconstitucionalidades existentes. 

3. Inconstitucionalidades formais: Ausência dos pressupostos do artigo 62 da Constituição
Federal para a edição da Medida Provisória 744/2016

A  primeira  inconstitucionalidade  detectada  no  exame  da  Medida  Provisória  nº
744/2016  é  formal.  Não  está  presente,  no  caso  em exame,   a  urgência  ou  relevância,  duplo
requisito  constitucional  para  a  edição  de  medidas  provisórias.  Onde  residiria  a  urgência
constitucional de reformulação da estrutura de uma empresa pública que vem desenvolvendo, na
mais absoluta normalidade, suas atividades? 

Quer  nos  parecer  que,  mais  uma vez,  estamos  diante  da  utilização  indevida  do
instrumento excepcional da medida provisória, já que nada indica que as alterações introduzidas
pela MP 744/2016 não pudessem aguardar o tempo necessário à tramitação de um projeto de lei
sobre a matéria, no qual seria possível realizar o necessário debate no Congresso Nacional sobre o
alcance  e  consequências  da nova estrutura proposta.  Em especial,  por  que seria  perfeitamente
possível ao Executivo solicitar a urgência prevista no artigo 64, §§ 1º e 2º da Constituição Federal.
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A propósito, vale lembrar precisa observação do Ministro Celso de Mello:

“o  que  justifica  a  edição  de  medidas  provisórias  é  a  existência  de  um  estado  de
necessidade, que impõe ao Poder Executivo a adoção imediata de providências de caráter
legislativo, inalcançáveis segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio
periculum in mora que certamente decorreria do atraso da prestação legislativa”2.

Por outro lado, além de não ser urgente a medida legislativa excepcional, não há a
necessária relevância, a justificar tão abrupta intervenção do Poder Excecutivo. 

Examinando o tema, afirmou Paulo Gustavo Gonet Branco:

“São pressupostos formais das medidas provisórias a urgência e a relevância da matéria
sobre que versam, requisitos comuns às medidas cautelares em geral. Para que se legitime
a edição da medida provisória, há de estar configurada uma situação em que a demora na
produção  da  norma  possa  acarretar  dano  de  difícil  ou  impossível  reparação  para  o
interesse público (…)
Em 1989, a jurisprudência do STF sofreu alteração para admitir que esses pressupostos
não  são  totalmente  alheios  à  crítica  judiciária.  Sem  que  se  desmentisse  o  caráter
discricionário  da  avaliação  política  desses  pressupostos,  reservou-se  ao  Judiciário  a
verificação, em cada caso, de eventual "abuso manifesto". Em precedentes diversos, o
STF afirmou a possibilidade de censurar a medida provisória por falta dos requisitos da
urgência e da relevância, sem contudo encontrar nas hipóteses que analisava caso para
tanto”3.

A  medida  provisória  em análise  é  exemplo  de  evidente  abuso  do  exercício  da
faculdade constitucional, o que importa em clara violação ao artigo 62, da Constituição Federal,
com a quebra do princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF).  Ao enfrentar o tema, abuso
da utilização de medidas provisórias, o Ministro Sepúlveda Pertence, afirmou:

“Não obstante o coeficiente de discricionariedade de que se revestem, os conceitos de
relevância e urgência, a cuja concorrência ficou subordinado, no art. 62 da Constituição,
o poder de baixar medidas provisórias, tem limites mínimos determináveis,  abaixo
dos  quais  será  possível  identificar  a  ilegitimidade  do  edito:  a  dificuldade  está  em
demarcá-los,  em  cada  caso,  sem  invadir  a  área  de  livre  opção  política  dos  demais
poderes”4

Portanto, de forma teratológica, não estão preenchidos os requisitos da urgência e
relevância, necessários para a edição de medidas provisórias, o que importa em evidente violação
aos artigos 62 e 2º da Constituição Federal.

2STF, 1ª Turma, RE 166.349-9/DF, DJ 25.11.1994, Seção I p. 32312.
3Gilmar Ferreira Mendes et alli, Curso de Direito Constitucional, SP, Saraiva, 2009, 4a. ed., atual, pp. 926-7
4STF, Pleno, Adin 1.675-1, DJ 19.9.2003, p. 258 (acórdão).
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4. Inconstitucionalidade material

Além  da  inconstitucionalidade  formal  acima  referida,  a  Medida  Provisória  nº
744/2016  também se  mostra  inconstitucional  do  ponto  de  vista  material,  como  passaremos  a
analisar.

4.1. Violação ao artigo 220 da Constituição Federal

As inúmeras modificações na estrutura da EBC, acima analisadas, notadamente pela
extinção  do  Conselho  Curador  e  do  mandato  do  diretor-presidente,  bem  demonstram  que  a
intenção  foi  enfraquecer  a  autonomia  na  formulação  da  linha  editorial  e  da  programação  da
emissora, buscando, assim, torná-la mais vulnerável em face do mercado e, em especial, do Poder
Executivo.

A existência de um sistema de comunicação pública, não-governamental, no seio do
Estado tem por objetivo central assegurar a efetiva realização da liberdade de manifestação do
pensamento,  notadamente  pela  possibilidade  de  serem  ouvidas  outras  vozes,  além  daquelas
emitidas pelo Poder e pelo mercado. 

Com isso, busca-se realizar materialmente o disposto no artigo 220 da Constituição
Federal  (“a manifestação do pensamento,  a criação,  a expressão e a informação,  sob qualquer
forma,  processo  ou  veículo  não  sofrerão  qualquer  restrição,  observado  o  disposto  nesta
Constituição”). 

Ora, ao se amputar os dois principais mecanismos da estrutura administrativa da
EBC, existentes para assegurar a autonomia e o cumprimento dos demais princípios e objetivos do
sistema (arts. 2º e 3º), em nome da “agilidade na tomada de decisões”, como diz a já referida
exposição de motivos, se está criando uma efetiva restrição à livre circulação das informações, o
que importa em ofensa ao art. 220, da CF. 

Mas não apenas isso, também se ofende o disposto no § 1º do art. 220 (“nenhuma
lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística
em qualquer veículo de comunicação social,  observado disposto no art.  5º, IV, V, X, XIII e
XIV”), pois se retira a possibilidade material de serem veiculadas informações jornalísticas que
possam  contrariar  os  interesses  dos  governantes,  já  que  não  se  conta  mais  com  a  presença
institucionalizada da sociedade civil (o que ocorria através do Conselho Curador), bem como não
há  a  possibilidade  de  resistir  aos  comandos  governamentais,  pois  os  dirigentes  são  todos
demissíveis pela simples vontade dos governantes.
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Como consequência da fragilização estrutural produzida, abre-se o espaço para a
prática da “censura de natureza política, ideológica e artística”, tanto pela definição da linha
editorial  e  da  programação  na  perspectiva  dos  interesses  dos  governantes,  quanto  pelo
silenciamento de vozes que ousem divergir do governo. Desse modo, mais uma vez, em nome do
“princípio da eficiência” e da pronta tomada de decisões, ofende-se o disposto no § 2º do art. 220.
Nem se  diga  que  isso  é  uma  ilação  sem base.  Como  poderão  os  dirigentes  da  EBC,  sem o
Conselho Curador e sem a garantia do mandato do Diretor-Presidente, resistir às pressões do Poder
Executivo?

4.2. Princípio da complementariedade (art. 223 c/c art. 5º, inciso XIV, da CF)

A Constituição Federal, para assegurar o pluralismo democrático (artigo 1º), além
de  estabelecer  diversos  princípios  e  mecanismos  institucionais,  no  capítulo  reservado  à
Comunicação Social, previu, de forma expressa, a proibição da concentração (artigo 220, § 5º) e,
também, a complementariedade entre os sistemas existentes (privado, estatal e público), ao dispor
no artigo 223, Caput,  que “compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão
e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observando o princípio
da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal”.

A Medida Provisória 744/16, ao desestruturar a EBC, sobremodo com a extinção do
Conselho Curador  e  do  mandato  de  seus  dirigentes,  aniquilou  com a  experiência  concreta  de
implantação de um sistema público no País. A instituição de um sistema público, ao lado do estatal
e do privado, tem sido o modelo adotado nas principais democracias para assegurar o pluralismo
de  ideias  pela  diversidade  de  fontes  e,  com  isso,  assegurar  materialmente  a  liberdade  de
informação. 

A propósito, esta é a posição da UNESCO, afirmada há mais de 15 (quinze anos),
em documento intitulado “Publica Broadcasting:  Why? How?”, do qual destacamos a seguinte
passagem:

“Três  modelos  principais  foram  desenvolvidos,  refletindo  as  sociedades  que  os
produziram, e na maioria dos casos,  ainda determinam a evolução da radiodifusão: o
modelo comercial, o modelo de Estado e o modelo de serviço público de radiodifusão, o
último nascido a partir das fraquezas dos dois primeiros modelos e das preocupações que
eles geraram, bem como da visão e dos sonhos que alguns possuíam para os novos meios
de comunicação do dia.
Nos  Estados  Unidos,  após  muitos  debates,  foi  considerado que  o  bem público  estaria
melhor servido se a radiodifusão fosse deixada nas mãos de empreendedores privados
desejosos de oferecer aos ouvintes, conforme se alegava, o que eles queriam ouvir. (...)

Em  outros  países,  o  modelo  estatal  foi  desenvolvido  em  resposta  a  um  conceito
intervencionista  do  papel  da  radiodifusão.  Embora  o  Estado  pudesse  exercer  algum
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controle  sobre a radiodifusão privada,  ficou decidido na maioria das vezes  confiar  a
radiodifusão  à  responsabilidade  direta  do  governo.  Este  modelo  centralizado  e
monopolista da radiodifusão se baseou na noção de que o Estado poderia utilizar a mídia
para seus próprios fins. O Estado, neste contexto, era visto como o fiador de interesse
público -  um interesse  que o próprio Estado definia.(...)O sistema público,  ao mesmo
tempo em que decorre da visão que alguns tinham para o rádio, também foi baseado em
desconfiança:  desconfiança da  capacidade  dos  mecanismos  de mercado para cumprir
determinados objetivos, e desconfiança da capacidade do Estado para cumprir os mesmos
objetivos, geralmente agrupados sob grandes expectativas que ainda hoje se aplicam ao
sistema público de radiodifusão,  quais  sejam, as  de informar,  educar e entreter.  Esta
visão do papel  e da importância do sistema público requer uma entidade pública,  a
serviço dos cidadãos, da cultura e da democracia.

Alguns países rejeitaram a noção de que o interesse público, na radiodifusão, poderia ser
servido pelos interesses de empresários privados, com interesse principal no lucro. Ao
mesmo tempo, porém, as pessoas suspeitavam do Estado nesses países.  Por causa do
potencial  social,  cultural  e política da radiodifusão,  considerou-se que a participação
direta do Estado em um campo relacionado de uma maneira geral  ao pensamento  e
expressão não era desejável. Esta é geralmente a distinção menos óbvia entre o sistema
público e estatal de radiodifusão quando os diferentes modelos são comparados.

Uma  noção  básica  que  reflete  essa  diferença  é  bem  conhecida  na  Grã-Bretanha,
nomeadamente  a relação de “concorrência” entre  o Estado e  a  emissora  pública  de
radiodifusão. Em vez de colocar a radiodifusão diretamente sob a autoridade do Estado,
foi  decidido  confiá-la  a  uma entidade  que  iria  agir  no  interesse  público  e  gozar  de
independência suficiente para impedir a interferência política ou burocrática.

O sistema público de radiodifusão foi então baseado na ideia de que nem o mercado
nem o Estado poderiam satisfazer adequadamente os objetivos de serviço público da
radiodifusão e atuar no interesse público; na verdade, sentia-se que o interesse público
não  coincide  nem  com  interesses  particulares,  nem  com  os  interesses  dos  poderes
políticos.”5

Em  estudo  realizada  para  a  UNESCO,  o  consagrado  estudioso  do  tema  Toby
Mendel,  autor  de  extensa  obra  e  instigantes  pesquisas,  ao  discorrer  sobre  a  autonomia  como
condição para a existência do sistema público, afirmou:

“A necessidade de proteger as emissoras de serviço público contra interferências políticas
e comerciais já é quase universalmente reconhecida. A necessidade dessa independência

5 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Public Broadcasting: Why? 
How? UNESCO, May 2001, p. 9-10, tradução livre. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058eo.pdf

Acesso em: 03.10.2016.    
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já está bem estabelecida como uma questão de direito internacional e comparado (veja
abaixo). É em grande medida óbvio que partido político, governo ou poder do aparato
estatal não deve exercer influência sobre emissora de serviço público com o objetivo de
promover seus próprios interesses, uma vez que essa emissora é financiada com recursos
públicos. É igualmente óbvio que isso impedirá a capacidade de as emissoras públicas
cumprirem suas programações, uma vez que suas energias e recursos seriam desviados, a
fim de atenderem às necessidades de seus patronos políticos.  (…) 

O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha decidiu que o estabelecimento de uma
emissora federal era inconstitucional, impedindo, assim, que o órgão fosse criado. Entre
outras  coisas,  o  Tribunal  apontou:  ‘A corporação estava completamente  nas mãos  do
Estado. Ela era um instrumento da Federação e era dominada pelo governo federal e pelo
chanceler federal’ (First Broadcasting Case, BVerfGE 12, 26 February 1961).(...)

Em termos de garantias estruturais, um enfoque central sobre os padrões recai sobre a
necessidade de estabelecer órgãos diretores independentes e sobre como alcançar isso na
prática.  Os  padrões  também  refletem  a  ideia  complementar  de  que  a  independência
editorial das emissoras de serviço público deve ser garantida. Essa abordagem erige uma
estrutura de dois níveis para proteger a independência, composta pelo órgão diretor que
supervisiona o trabalho e  reporta sobre ele  ao Parlamento (ou seja,  age como uma
interface entre a organização e os órgãos superiores de prestação pública de contas), e a
própria administração da organização.

Na prática, a independência editorial é frequentemente promovida pela garantia de uma
clara separação entre o órgão diretor, com responsabilidade geral pela organização, e os
gerentes e editores, que são responsáveis pelo trabalho diário e pela tomada de decisões
editoriais. O órgão diretor pode estabelecer direcionamentos e políticas de trabalho, mas
não deve  –  exceto,  talvez,  em situações  muito  extremas  –  interferir  em uma decisão
específica da programação.

Algumas  declarações  internacionais  refletem essas  ideias  de  independência  estrutural.
Assim, a Declaração Africana insta as emissoras públicas a prestarem contas ao público
por meio da legislatura e também afirma:

‘As  emissoras  públicas  devem  ser  dirigidas  por  um  Colegiado  Executivo  protegido
contra interferências, em particular de natureza política ou econômica;

A  independência  editorial  das  emissoras  de  serviço  público  deve  ser  garantida.’
(Princípio VI)

11. 
SAF Sul, Quadra 04 – Conjunto “C” – Lt. 03 Bloco “B” – Salas 303/304 CEP: 70.050-900 – Brasília/DF  

Tel.: (61) 3105-6001 Fax.: (61) 3105-6106  E-mail: pfdc@mpf.mp.br 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

A Resolução n° 1: O Futuro do Serviço Público de Radiodifusão, da 4ª Conferência do
Conselho Ministerial  Europeu sobre Política dos Meios  de Comunicação,  mencionada
acima, reitera esses princípios ao afirmar

‘Os Estados participantes comprometem-se a garantir a independência das emissoras de
serviço  público  contra  interferências  políticas  e  econômicas.  Em  particular,  o
gerenciamento diário e a responsabilidade editorial pelas grades de programação, e o
conteúdo dos programas devem ser questões totalmente a cargo das próprias emissoras.

A independência das emissoras de serviço público deve ser garantida pelas estruturas
apropriadas, tais como Colegiados internos plurais e outros órgãos independentes’

O esforço de garantir a independência, na prática, deve estar enraizado nas estruturas
institucionais  de  cada  país,  levando  em consideração  o  ambiente  político  e  cultural.
Porém, alguns princípios gerais podem ser estabelecidos. A Recomendação (1996)10 do
Conselho da Europa é a mais detalhada declaração de tais princípios. Ela estipula que o
arcabouço  jurídico  que  rege  as  emissoras  de  serviço  público  deve  garantir  a
independência editorial e a autonomia institucional, especialmente em relação às grades
de programação, aos programas, às notícias e a outras questões, incluindo as finanças
internas e a organização (Princípio I).

A Recomendação apela aos “órgãos de supervisão” (órgãos diretores), para que sejam
indicados de maneira a evitar que eles corram “o risco de interferências políticas ou de
outra natureza”, para que sejam “abertos e pluralistas” e para que eles “representem
coletivamente os interesses da sociedade em geral”. Ela também clama por proteção do
seu mandato (ou seja, a proteção contra demissões arbitrárias), por regras para lidar
com conflitos de interesses, por regras claramente definidas sobre remuneração, e proíbe
que os membros recebam instruções ou mandatos de qualquer pessoa que não seja quem
as indicou, exceto em casos excepcionais determinados pela lei (Princípio III).

Os  membros  gerenciais  também  devem  ser  indicados  de  maneira  protegida  contra
interferências políticas, ou de outra espécie e devem estar sujeitos a regras de interesse
público, incluindo regras contra conflitos de interesse. Uma questão importante é que o
gerenciamento deve ser  responsável  unicamente  pelas  operações do dia a dia e  deve
prestar contas ao órgão supervisor, estando sujeito à prestação pública de contas diante
dos tribunais. As decisões do órgão supervisor contra membros da parte gerencial devem
ser devidamente fundamentadas e sujeitas à apelação em tribunal.(Princípio II)
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Como  foi  apontado  acima,  esse  sistema  contempla  duas  camadas  de  proteção.  Em
primeiro lugar, a supervisão geral é realizada não apenas por elementos políticos, como
o Parlamento  e  o  governo,  mas  por  órgão independente  de  supervisão.  Em segundo
lugar, esse órgão é responsável apenas pela supervisão geral, já que o processo decisório
é realizado pelos membros da parte gerencial” (grifamos)6

Na conclusão do referido estudo, Toby Mendel parece se referir diretamente aos
vícios  apontados  na  MP  744,  em  especial  quando  demonstra  especial  preocupação  com  a
necessidade  de se proteger  os  colegiados  gestores,  conferindo-lhes  autonomia,  bem assim aos
dirigentes superiores pela existência de mandato. A propósito, vale referir expressamente:

“Apesar das garantias formais constitucionais e jurídicas serem importantes, na prática,
a maneira mais efetiva de promover-se a independência das emissoras de serviço público
é por meio da proteção dos seus Colegiados Diretores contra interferências. Todas as
emissoras de serviço público pesquisadas são dirigidas por esses Colegiados, que são seus
responsáveis  legais  e  políticos,  assumindo  também outras  responsabilidades.  Um  dos
papéis  centrais  para esses  Colegiados  é  o  de agir  como escudo contra  interferências
políticas,  servindo  também  como  mecanismo  de  prestação  de  contas  ao  público.  Em
algumas jurisdições – como na Austrália e na África do Sul – o Colegiado tem a tarefa
explícita  de  promover  e  manter  a  independência  da  emissora  de  serviço  público.  Os
Colegiados só podem ser efetivos, em termos de proteger a independência das emissoras,
se eles forem independentes de interferências políticas. Isso é algo razoavelmente óbvio e
está claro em uma recomendação do Conselho da Europa, que afirma:

‘As regras que regem o status  dos  Colegiados Diretores  das  organizações  do serviço
público  de  radiodifusão,  especialmente  as  regras  de  participação  dos  seus  membros,
devem ser  definidas  de  maneira que evite  deixar  os  Colegiados à  mercê  de qualquer
interferência política ou de outra natureza’. (Recomendação R(96) 10 do Conselho da
Europa, sobre a garantia da independência do serviço público de radiodifusão). 

Alguns  procedimentos  foram  usados  em  diversos  países  para  promover-se  a
independência dos Colegiados, e a maneira como os indivíduos são indicados para eles é
provavelmente o mais importante desses procedimentos. Deve-se apontar que, em muitos
países,  o  arcabouço jurídico  não estabelece  muitas  proteções  diretas  à  autonomia  do
Colegiado, em parte porque a tradição de independência é bastante forte. Assim, no Reino
Unido, os membros do BBC Trust são, de acordo com a lei, simplesmente indicados pelo
Gabinete.  Porém,  na  prática,  as  indicações  são  feitas  de  maneira  profissional,
supervisionadas pelo Comissariado para Nomeações Públicas,  e  tradicionalmente elas
têm sido extremamente independentes.

6“Serviço Público de radiodifusão: um estudo de direito comparado, Unesco, 2011, fls. 7, 15 e 16, disponível na 
íntegra no site : http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002147/214765por.pdf
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Como  observação  geral,  o  envolvimento  de  uma  série  de  indivíduos  no  processo  de
nomeação,  representando todos os pontos de vista políticos significativos,  ao invés de
apenas o(a) presidente ou primeiro(a)-ministro(a), é uma maneira central de fortalecer a
independência. Como corolário disso, é importante que o processo permita aportes da
sociedade  civil,  de  maneira  a  ampliar  a  participação  e  proteger  contra  nomeações
partidárias (...)Por fim, é importante proteger a segurança do mandato dos membros do
Colegiado contra retaliações, caso eles tomem decisões politicamente impopulares. Tais
regras existem em muitos dos países pesquisados”.

Percebe-se  que,  pela  cirúrgica  intervenção  da  MP  744/16,  incidindo  sobre  o
mandato  dos  dirigentes  e  Conselho  Curador,  a  indisfarçável  intenção  é  de  eliminar  o  caráter
público,  não-governamental,  da  EBC,  transformando-a,  tão  somente,  em  mais  um  braço  de
comunicação do Poder Executivo,  ofendendo, assim,  o disposto no artigo 223 da Constituição
Federal. 

5. Considerações finais

Do acima exposto, percebe-se, com clareza, que a Medida Provisória nº 744/2016,
violou, do ponto de vista formal e material, a Constituição Federal.  Significa, por liquidar com o
embrião de sistema público que representava a EBC em sua versão original, em evidente ofensa do
princípio da vedação de retrocesso, o qual já foi acolhido e aplicado pelo Supremo Tribunal
Federal  por diversas vezes (ADI nº  1.946/DF, ADI nº 2.065-0/DF, ADI nº 3.104/DF, ADI nº
3.128-7/DF e o MS nº 24.875-1/DF).

Por  essas  razões,  o  GT Comunicação  Social  entende  inconstitucional  a  Medida
Provisória nº 744, de 2 de setembro de 2016.

Brasília, 7 de outubro de 2016

GRUPO DE TRABALHO COMUNICAÇÃO SOCIAL
 PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
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NOTA PÚBLICA PELA GARANTIA DO CONSELHO CURADOR  

DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC) 

  

O Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH, órgão colegiado constituído pela 

Lei 12.986, de 02 de junho de 2014, vem a público manifestar repúdio à extinção do 

Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e exigir a garantia deste 

importante espaço de participação da sociedade, o qual foi extinto pela Medida Provisória 

Nº 744, de 1º de setembro 2016. 

A Lei Nº 11.652/2008 instituiu os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão 

pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração 

indireta, bem como autorizou a criação da EBC. A regra contribuiu para consolidar o 

princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal das 

comunicações, o qual é determinado pela Constituição Federal.  

A criação da EBC representa um avanço da sociedade brasileira no sentido da garantia de 

direitos, como o direito à liberdade de expressão e o direito à comunicação, tendo em 

vista que ela tem como princípios: a promoção do acesso à informação por meio da 

pluralidade de fontes de produção e distribuição do conteúdo; o estímulo à produção e à 

programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas e 

a promoção da cultura nacional, a produção regional e a produção independente. Dois 

princípios merecem aqui ser destacados: a autonomia em relação ao Governo Federal para 

definir produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema público de 

radiodifusão e a participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios 

do sistema público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira.  

Para efetivá-los, a Lei Nº 11.652/2008 previu espaços de participação, com destaque para 

o Conselho Curador, instância responsável por zelar pelos princípios e objetivos da EBC. 

Composto por 22 membros, inclusive 15 representantes da sociedade civil eleitos por 

meio de amplo processo público, o Conselho, seguindo as melhores práticas adotadas por 

diversas empresas públicas de comunicação do mundo, é um espaço fundamental para a 

garantia do caráter público da empresa.  

Tendo em vista essas características e atribuições, o CNDH considera fundamental que a 

Conselho Curador seja garantido e, inclusive, fortalecido. Como conselho que somos, 

sabemos da importância de espaços que garantam diversidade de olhares e participação 

efetiva da sociedade. Mais que isso: consideramos que essa participação é um direito que 

deve ser garantido, conforme assevera a Convenção de Viena. Cumpre destacar que o 

sistema público de comunicação foi objeto de diversas manifestações da Relatoria 

Especial das Nações Unidas sobre Liberdade de Opinião e de Expressão e da Relatoria 

Especial da OEA, além de outras, nas quais reconhecem que, diante de um cenário 

indevido de concentração da comunicação, aquele sistema cumpre um papel fundamental 

para a promoção da diversidade.  
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A Declaração sobre a Promoção da Diversidade nos Meios de Comunicação de 

Radiodifusão, de 2007, destaca que “a regulação dos meios de comunicação para 

promover a diversidade, incluindo a governança dos meios de comunicação públicos, 

só é legítima se for efetuada por um órgão protegido contra interferências políticas ou 

de outras naturezas, em conformidade com os padrões internacionais de direitos 

humanos”. Aponta ainda que “o mandato das emissoras de serviço público deve ser 

claramente definido por lei e incluir, entre outras coisas, a contribuição para a 

diversidade, que deve ir além da oferta de diferentes tipos de programações, para incluir 

a tarefa de dar voz e atender as necessidades de informação de todos os setores da 

sociedade”. 

Tendo em vista o exposto, este Conselho considera que a MP 744/2016, ao extinguir o 

Conselho e fragilizar o caráter público da empresa, afronta os princípios 

constitucionais que estabelecem a comunicação pública como um direito da 

sociedade brasileira, além de ferir o princípio da complementaridade acima 

referido e ir de encontro ao que defendem órgãos vocacionados para a proteção dos 

direitos humanos. Requer, portanto, a revogação da medida, com a restauração do 

Conselho, com todas as suas atribuições definidas pela regra que criou a EBC. 

 

Brasília-DF, 16 de setembro de 2016. 

 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH 

 



5th October 2016

To Whom it May Concern

The Public Media Alliance [PMA] is the largest global association
of public broadcasters with more than one hundred members in
57 countries. With a unique global overview of the principles and
practice  of  public  media,  the  PMA  recognises  the  clear  link
between  established  systems  of  public  media  and  effective
democracy.  

We are following with great interest the situation with regard to
the future of Empresa Brasil de Comunicação (EBC). The creation
of  this  public  media  company  represented  a  significant  step
towards establishing a public system of modern communication in
Brazil.   We  noted  with  special  interest  the  instruments  of
autonomy  that  were  implemented  to  ensure  editorial
independence  within  the  company.  In  all  these  ways  EBC was
seen  internationally  as  innovative  and  many  international
observers believed that  the development of  EBC would inspire
other  countries  in  Latin  America  to  establish  truly  public
communication systems with clear participatory mechanisms.

The existence of a Board of Trustees (Conselho Curador), with a
deliberative  role  and  mandates  that  provide  legal  protection
against  undue  interference,  including  for  the  chairman  of  the
company, are specific features that mean that EBC was set up in
legislature  to  be  a  truly  public  media  organisation.  Their
preservation is  now  in  the  hands  of  the  Brazilian  National
Congress, debating and voting the Provisional Measure MP 744.
Some alteration to the law of EBC required by Provisional Measure
MP744  would  in  our  view  significantly  alter  the  EBC’s  public
communication pillars.
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During the PMA’s recent Global Conference in Montreal, Canada
we set  aside  the  time for  our  unique  international  network  of
CEO’s and media academics to discuss the situation evolving in
Brazil regarding EBC. The concern of the meeting was noted and
shared with delegates at our partner conference PBI 2016.

By this letter, we reaffirm the importance of EBC and its features
originally established in the legislation of its creation, especially
the  Board  of  Trustees  and  protected  mandates,  for  the
consolidation  of  a  communication  system  running  for  the
exclusive service of society, taking into account the principle of
public-private-state complementarity as the Federal Constitution
of Brazil so well establishes for this crucial sector for democracy.

We  express  our  continued  support  to  the principles  of  public
media in Brazil.

Yours sincerely

Sally Ann-Wilson
Chief Executive Officer
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Public Media Alliance
publicmediaalliance.org
sally-ann@publicmediaalliance.org
Norwich, UK
+44 (0)1603 592335 or +44 (0) 7770 948016

3

Arts 1.80 DEV
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ
United Kingdom

T +44 (0)1603 592 335
info@publicmediaalliance.org
publicmediaalliance.org

http://publicmediaalliance.org/
mailto:mervyn@publicmediaalliance.org






Call to defense 

 EBC and public communication in Brazil

October 02, 2016 -- We, members of the International Mobilization Committee of the World 
Forum of Free Media, would like to express our concern regarding the ongoing changes in 
Brazilian public communication and the risk that the Brazilian public broadcaster, Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC - htp://www.ebc.co  t  m.br), faces the possible loss of social 
participation.

In recent editions of the World Forum of Free Media in Tunis (Tunisia) and Montreal (Canada), 
we had the opportunity to discuss the relationship between public media and social 
participation. In 2015, in Tunis, we followed the situation of the Greek public company, the 
Hellenic Broadcasting Corporation (or ERT). Despite the ERT having been closed by the 
government some years before, the public broadcaster was re-opened and has since been 
kept in operation thanks to the determination of the workers and civil society.

In 2016, our discussions in Montreal of the attempts to change the Brazilian EBC worried us 
for threatening one of the most advanced and experienced public communication broadcasters
in Latin America that includes a place for social participation on the Board of Trustees made in 
consultation with civil society.

More recently, there is news of a "Provisional Measure" that changes the character of the EBC
by extinguishing its Board of Trustees and putting the management mandate directly under the
government's control, therefore demolishing the public character of the EBC.

The World Forum of Free Media (born in Brazil, with editions and seminars already held in 
Africa, Europe and North America) is preparing for its sixth edition with the priority set out in its 
World Free Media Charter to "strengthen the independence of public service broadcasting (or 
public media) vis-à-vis government and market interests" (http://www.fmml.net/spip.php?
article144).

So we turn to the parliamentarians, free media and leaders of Brazilian civil society, as well as 
representatives of international organizations committed to freedom of expression, to call for 
the preservation of the principles that guarantee the public character of the EBC: including the 
Board of Trustees, the mandates of both the Board of Trustees and its President, and legal 
measures that ensure the financial autonomy of public communication in Brazil.

Signed by the members of the 
International Mobilization Committee of the World Forum of Free Media 

www.FMML.net

http://www.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/


ATAQUE DO GOVERNO TEMER À EBC É TENTATIVA DE
INVIABILIZAR PROJETO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA

A Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais manifesta seu espanto
e indignação com o grave ataque à liberdade de imprensa e expressão e aos direitos civis desferido 
pelo governo Temer com a edição da medida provisória 744, publicada hoje no Diário Oficial da 
União.

A decisão, arbitrária, tentou ignorar determinação do Supremo Tribunal Federal que legitima
o mandato do diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Ricardo Melo, 
exonerado e reintegrado em menos de 24h, o que ilustra o pouco apreço do governo temerário aos 
princípios democráticos, além do desrespeito e da desconsideração do Poder Executivo para com o 
Legislativo e o Judiciário deste país.

O evidente desmonte da TV Brasil é um atentado aos pressupostos da Constituição Federal 
que definem a coexistência de três modalidades de exploração do serviço de televisão: privada, 
estatal e pública.

O sequestro da autonomia editorial da EBC apontado pela MP configura o desejo de 
implantar um estado de controle absolutamente descabido e inaceitável, digno de regimes de 
exceção.

A ampliação da participação do governo na composição do Conselho de Administração da 
EBC é uma nítida demonstração dos níveis de aparelhamento da empresa, numa instância 
estratégica dos processos decisórios que hoje já trava o funcionamento e a operação do projeto de 
comunicação pública do Governo Federal.

A MP avança na demolição de conquistas históricas de participação social, pactuadas com a 
sociedade civil em documentos gestados por centenas de agentes econômicos do setor audiovisual e
dos movimentos em defesa da democratização da comunicação nas duas edições do Fórum 
Nacional de TVs Públicas e na Conferência Nacional de Comunicação, nos anos 2000.

Representa uma tentativa evidente de inviabilizar o projeto de um Sistema Público de 
Comunicação de abrangência nacional, em um efeito-dominó que visa desmontar a Rede Nacional 
de Comunicação Pública, formada por emissoras de cerca de 20 estados associadas à EBC. É um 
atentado a um ecossistema complexo que sustenta o campo público de comunicação e envolve 
centenas de emissoras educativas e culturais, universitárias, comunitárias, legislativas e judiciárias 
que atuam em milhares de cidades brasileiras.

Com esta medida, o governo Temer demonstra seu mais franco desdém com o interesse 
público e a cidadania, e dá mostras do descompromisso com a construção de um país mais 
respeitoso e inclusivo, que trate a comunicação como política pública e como um dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos pelas Nações Unidas.

A ABEPEC empreenderá todos os esforços, judiciais e políticos, para fazer frente aos 
retrocessos na política de comunicações e barrar mais esta tentativa de asfixiar o campo público de 
comunicação.

Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais - ABEPEC



Carta Aberta de ex-integrantes do
Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Os sistemas de radiodifusão de serviço público não comercial têm sido, ao longo da história
da comunicação  nas  democracias,  uma notável  marca  civilizatória.  Na Europa,  tendo a
BBC britânica  como sua  principal  referência,  esses  sistemas  representam até  hoje,  não
obstante  o  avanço  da  radiodifusão  comercial,  uma  alternativa  de  programações
jornalísticas,  educativas  e  culturais  recebida  e  admirada  pelas  sociedades  em que estão
inseridas. Mesmo nos Estados Unidos onde, a exemplo do Brasil, a radiodifusão comercial
foi  dominante  desde  suas  origens,  o  sistema  PBS  –  Public  Broadcasting  Service  -  é
conhecido e respeitado por seu jornalismo equilibrado, seus documentários aprofundados,
sua  dramaturgia  desvinculada  da  superficialidade  comercial  e  sobretudo,  por  seus
programas infantis e juvenis de indiscutível qualidade educativa e cultural.

A EBC, Empresa  Brasil  de Comunicação,  foi  criada  no Brasil  para  ser,  nos  limites  de
nossas possibilidades políticas, culturais, sociais e econômicas, um sistema de radiodifusão
de serviço público não comercial que, ao longo de seu desenvolvimento, almejasse chegar
um dia a ser, se não uma BBC, por conta das diferenças estruturais do desenvolvimento da
radiodifusão na Europa e no Brasil, mas, ao menos, uma prestadora de serviço público nos
moldes  da  PBS  americana.  Uma  prestadora  de  serviço  público  de  radiodifusão  não
comercial,  mantida  em  parte  por  recursos  públicos,  em  parte  por  apoios  culturais  e
patrocínios, em parte por prestação de serviços à sociedade.

Mas, criada em 2008, a EBC mal teve tempo de, nos termos formulados pelo Conselho
Curador em 2012, rever seu modelo institucional, por meio de seminários internos e debates
com a sociedade ao ser atingida por intempestiva decisão do novo governo, que, na prática,
destrói  aquele  modelo,  ao,  entre  outras  medidas,  extinguir  o  Conselho,  ao  qual  cabe
assegurar, por força da representação social de que é revestido, a autonomia da empresa e o
estrito cumprimento da lei que a criou.

Não deixa de ser paradoxal, no momento mesmo em que a sociedade e o Poder Judiciário
reivindicam medidas de controle sobre o Estado e, em particular, sobre as empresas estatais,
que  a  única  empresa  pública  a  ter,  definido  por  Lei,  um Conselho  Curador  –  ativo  e
operante – seja alcançada por uma medida que esvazia, quando não impede, o exercício de
controle  que  se  torna  uma  exigência  dos  valores  democráticos  aplicados  à  gestão  de
autarquias e empresas estatais.

Os abaixo-assinados, ex-integrantes do Conselho Curador da EBC, vêm a público apelar ao
Poder  Executivo  e  ao  Poder  Legislativo  no  sentido  de  que  reformem  a  decisão  de
encaminhar e acolher a Medida Provisória que, na prática, ao extinguir o Conselho Curador,
extingue  o  primeiro,  e  ainda  em curso,  processo  de  se  ter  no  Brasil  uma  experiência



fundamental  de  radiodifusão  de  serviço  público  não  comercial,  pública,  autônoma  e
inclusiva.

Como ex-integrantes do Conselho Curador da EBC, que deram início e participaram do
debate de revisão e melhoramento do modelo institucional da empresa, nos colocamos à
disposição  das  autoridades  responsáveis  daqueles  poderes,  em  harmonia  com  o  atual
Conselho, com a direção da empresa, com as mais diversas representações da sociedade,
para, juntos, não deixarmos morrer no Brasil uma iniciativa civilizatória à altura das mais
nobres esperanças democráticas e cidadãs, para este e qualquer outro país.

Em 06 de setembro de 2016.

Assinam:

Cláudio Lembo
Jurista, professor universitário, ex-governador de São Paulo

Daniel Aarão Reis
Professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense (UFF)

João Jorge Rodrigues
Presidente, Samba Reggae & Cidadania

Luiz Gonzaga Belluzzo
Economista, professor universitário, foi presidente do Conselho Curador da EBC

Maria da Penha Fernandes
Militante feminista e inspiradora da criação da lei federal no. 11.340/2006, batizada com 
seu nome: Lei Maria da Penha.

Murilo César Ramos
Professor e pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação (LaPCom), da 
Universidade de Brasília (UnB)
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