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Prefácio

U

m dos instrumentos mais relevantes da perspicácia crítica, considerado um clássico de avaliação política ainda que seja visto como algo

menor no cenário acadêmico, é o da análise de conjuntura. Essa peculiar

forma de interpretação da realidade trata de observar e recolher percepções sobre diversos aspectos da dinâmica social, política e econômica
no calor da hora para, a partir disso, apontar caminhos de organização
para o enfrentamento dos problemas já devidamente reconhecidos e interpretados. Seu modelo decisivo encontra-se nas belas e densas páginas
do congenial O 18 Brumário de Luís Bonaparte, do então jovem Karl Marx,
que formulou uma das mais afiadas avaliações de época com qualidade
de elaboração textual digna de Balzac.
Não sendo exatamente uma modalidade acadêmica de produção de conhecimento, a análise de conjuntura significa um esforço intelectual de
uso público da razão bastante legítimo, e mesmo urgente no conjunto das
tarefas de investigadores e professores universitários. Seu intuito é oferecer, para o conjunto da sociedade, os resultados de suas pesquisas, colaborando na formulação e na proposição de alternativas para os problemas de sua época.
Esse já seria um motivo suficiente para a recomendação do volume de
textos que o leitor tem em mãos agora: um caderno de análises de conjuntura produzido por pesquisadores universitários bastante capacitados
nas temáticas a que se dedicam e resultado da parceria entre a União Latina de Economia Política da Informação Comunicação e Cultura - Capítulo Brasil (ULEPICC-BR) e o Laboratório de Políticas de Comunicação da
Universidade de Brasília (LaPCom-UnB).
Embora a ULEPICC-BR seja uma associação científica, não se fecha exclusivamente às atividades acadêmicas. Muito pelo contrário, ela nasce
fundamentada no vigor de um pensamento crítico dedicado a desvendar
as contradições próprias à sociedade em que vivemos, particularmente
no que diz respeito às dinâmicas da Comunicação, Informação e Cultura,
entendidas como elementos característicos da lógica ampla do Capitalismo. Os anos de desenvolvimento de modelos de análise e interpretação,
característicos da Economia Política da Comunicação (EPC) no Brasil,
que datam de mais de três décadas, encontraram nessa entidade uma
formulação institucional peculiar, que, reunindo-se com as forças que
florescem na academia, visa, de diferentes maneiras, intervir na realidade. Ou seja, a ULEPICC-BR entende-se como um catalisador de iniciativas que faz do conhecimento academicamente acumulado uma força nas
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disputas políticas. Por isso, essa instituição reconhece a importância de,
ao se unir com o LaPCom-UnB, poder oferecer a público a produção de um
anuário de análise de conjuntura das políticas de comunicação no Brasil.
O revolucionamento das forças produtivas ocorrido nas últimas quatro décadas por meio da digitalização das Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TICs) é uma face bastante significativa da crise do capital, que se expressa também em sua corrida pela liquidez e hipermobilidade. Suas marcas definidoras aparecem na ágil dinâmica financeira e
na desregulação neoliberal. Assim, as vigas mestras que sustentavam as
políticas de comunicação balançaram e os principais atores em concorrência nas arenas do mercado e do Estado “mexeram-se” para se readequarem e manterem suas posições. Compreender esse processo em suas
dimensões concretas requer tanto um conhecimento conceitual denso
como uma capacidade de avaliação dos detalhes, o que poderá ser medido nos textos que se apresentam neste Caderno.
A tragédia da pandemia que tem varrido o planeta num crescendo
desde o final de 2019 catalisou uma série de aspectos contraditórios desencadeados por esse revolucionamento, o que fez do ano de 2020 um
laboratório de problemas em ebulição. A crise do capital, o verdadeiro
fundamento desse processo, faz o conjunto de textos que agora se apresenta ainda mais urgente, justamente porque o modelo de análise de conjuntura mostra-se extremamente adequado para o contexto. O leitor poderá tirar suas conclusões ao avaliar os textos e reconhecer a qualidade
de suas análises.
Todavia, creio que será ainda mais satisfatório quando este Caderno se tornar efetivamente um instrumento de ação política preconizado
pelo modelo de análise de conjuntura aqui adotado. Nesse momento, a
ULEPICC-BR terá cumprido o seu papel ao firmar parceria com a histórica tradição intelectual representada pelo LaPCom-UnB e poder oferecer
instrumentos para a intervenção política. Estamos certos de que esses
Cadernos, publicados anualmente, tornar-se-ão balizas essenciais nas
lutas urgentes que se apresentam diante de nós.
Manoel Dourado Bastos
Presidente da ULEPICC-BR
Gestão Avançar e Fortalecer (2020-2022)
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Apresentação

O

presente livro é o início de um projeto que o Laboratório de Políticas
de Comunicação da Universidade de Brasília (LaPCom-UnB), vincu-

lado à Faculdade de Comunicação da mesma instituição e em parceria
com a União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação
e Cultura – Seção Brasil (ULEPICC-Brasil), lança com o objetivo de documentar e de discutir a evolução das políticas de comunicação no Brasil.
O laboratório tem desempenhado esse papel desde o seu nascimento, no
início dos anos 1990, a partir do trabalho do seu fundador, o professor
emérito da Faculdade de Comunicação da UnB Murilo César Ramos, e de
seus pesquisadores e participantes nas décadas seguintes.
Ao longo de sua história, o LaPCom promoveu debates e abrigou projetos de pesquisa que visassem problematizar o desenvolvimento da regulação dos meios de comunicação no país e no mundo, tendo como marco
referencial a promoção da democracia e o reconhecimento da comunicação como direito e instrumento promotor de outros direitos humanos e
garantias necessárias à justiça social e ao combate às opressões.
Os Cadernos de Conjuntura das Comunicações LaPCom – ULEPICC-Brasil passam a ser publicados todos os anos, abordando assuntos que
dominaram a área da comunicação no ano anterior. O intuito é contribuir
para uma reflexão crítica sobre esse campo no país e documentar as iniciativas e discussões relacionadas a variadas temáticas vinculadas ao
macrossetor das comunicações.
Nesta primeira edição, a obra busca apresentar o panorama atual do
Brasil que vive tempos sombrios, de um governo com teor fortemente autoritário e que se utiliza de ameaças golpistas a todo momento. Tal postura se reflete nas comunicações visto que determinados grupos têm sofrido ataques ao seu direto à liberdade de expressão, enquanto outros
recebem favorecimentos. Esse governo mobiliza, ainda, seu séquito de
apoiadores que reverberam e promovem suas estratégias de intimidação de opositores, de assédio online e de difusão de desinformação tanto
em favor da gestão quanto contrária a adversários políticos. Esse autoritarismo manifesta-se também na política de coleta e tratamento de dados, seja por meio da criação de um “super cadastro” de informações de
órgãos federais ou pelo aparelhamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Como já apontado por diversos autores do pensamento social brasileiro, como Marilena Chauí, em sua obra Brasil – Mito Fundador e Sociedade
Autoritária, de 2000, o autoritarismo que marca as elites do nosso país, e
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que agora retorna de forma violenta em nova roupagem, não é contraditório a um projeto liberal. Ao contrário, sempre andaram juntos na política brasileira. Não por acaso, o governo Bolsonaro aplica um receituário
ultraliberal que também é implementado no campo das comunicações.
Isso fica evidenciado pela reforma nas telecomunicações, pela flexibilização das normas de radiodifusão e pelo ataque às estruturas de Comunicação Pública.
O presente livro, como será possível ver ao longo dos capítulos, busca
abarcar alguns episódios ocorridos no âmbito das políticas de comunicação em 2020, contextualizando os processos históricos relacionados a
cada temática. Em relação aos temas, a edição vai desde a relação entre
comunicação e democracia em tempos de governo Bolsonaro, marcada
por traços fortemente autoritários, até regulações no campo da Internet,
passando por problemáticas históricas do campo das políticas de comunicação, como a radiodifusão.
Este primeiro caderno não se restringe apenas a políticas implementadas ou a normas aprovadas. Embora o ambiente legal seja tomado como
ponto de partida para mapear as iniciativas normativas que mereceram
destaque em 2020 nessa área, os textos desta obra também abarcam políticas públicas em sentido amplo e proposições que ainda não tiveram sua
aprovação ou rejeição definidas, trazendo dimensões distintas ao todo.
O ano de 2020 teve como especificidade o início da pandemia do novo
coronavírus, que também provocou debates relacionados às políticas de
comunicação. Helena Martins mostra como o advento da pandemia foi
utilizado para uma grande ampliação das práticas de vigilância que se
proliferaram em distintos campos, isto é, não se restringiram somente à
segurança pública. Como exemplo, a autora traz o reconhecimento facial
e nos mostra como algumas atividades passaram a ser fortemente mediadas por tecnologias da informação e comunicação, como a própria saúde
e a educação. O sentido amplo das políticas públicas pode ser percebido
no capítulo de Fernando Oliveira Paulino, Elton Bruno Pinheiro e Janara
Nicoletti que discutem as relações entre comunicação e democracia tendo como foco o governo Bolsonaro.
A contribuição de Mariana Martins de Carvalho e Gisele Pimenta mostra o outro lado das políticas de comunicação do Executivo. Elas analisam a tentativa de desmonte da comunicação pública a partir do aparelhamento e da ofensiva contra a Empresa Brasil de Comunicação que, no
momento da edição do presente livro, havia avançado ainda mais com a
inclusão da empresa no Programa Nacional de Desestatização.
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Anderson Santos examina a Medida Provisória Nº 984, conhecida como
“MP do mandante”. Embora tenha perdido a validade, tal norma impactou as disputas pelos direitos de transmissão de jogos de futebol. O autor relata não somente o processo da MP, mas também os imbróglios judiciais decorrentes da sua edição que demonstram a tentativa de quebrar
o monopólio dos direitos de transmissão construído em torno do Grupo
Globo em sua “parceria” com grandes clubes de futebol no Brasil.
Rafael Zanatta, Pedro Lobo Martins e Davi Nunes Oliveira discutem o
início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (Nº 13.709, de 2018) e
da instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Partindo do
princípio de que as políticas de comunicação não se restringem ao terreno do Executivo, os autores abordam também importantes julgamentos
sobre proteção de dados, como aquele no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a proteção de dados como um direito autônomo e distinto
da privacidade já assegurada em nossa Constituição Federal.
A contribuição de Flávia Lefévre problematiza a regulamentação da
talvez maior alteração legal promovida na gestão Bolsonaro: a reforma do modelo de telecomunicações com a aprovação da Lei Nº 13.879, de
2019. Após uma contextualização dessa profunda mudança, a autora discute a sua continuidade em 2020 com normas de fundamental importância para concretizar as diretrizes previstas na lei, sobretudo a disputa
acerca de como será dada a avaliação dos saldos de exploração dos serviços em concessões e autorizações e como eventuais recursos decorrentes
destes saldos serão investidos em uma prometida ampliação do acesso à
Internet em regiões menos atendidas.
O texto de Patrícia Maurício, Raquel Almeida e Creso Soares Jr. joga
luz sobre um outro aspecto chave da política de telecomunicações no governo Bolsonaro: a implantação da tecnologia 5G no país. Pela politização promovida pela gestão do Executivo, essa iniciativa foi muito além
de embates tecnológicos ou de modelos de conexão e entrou no centro da
disputa geopolítica entre fornecedores chineses e estadunidenses das
tecnologias usadas em diferentes momentos da cadeia, da infraestrutura aos dispositivos.
O capítulo de nossa autoria mira para o Congresso ao analisar a tramitação do Projeto de Lei Nº 2.630, denominado por seus autores como “Lei
da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet”. No texto
são examinadas diferentes polêmicas fundamentais à discussão sobre a
regulação de plataformas, como medidas de transparência, regras de devido processo sobre moderação de conteúdos e o equilíbrio entre priva-
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cidade e apuração de ilícitos na Internet. O tema é um exemplo de como o
desafio de analisar objetos dinâmicos por ano resulta na captura de uma
“foto” do processo, ou seja, na visão de apenas uma perspectiva. Contudo,
enseja discussões necessárias já presente em diversas outras iniciativas
não somente no legislativo brasileiro como em outros países.
Ainda de olho no Congresso, o texto de Marina Pita analisa as polêmicas em torno da regulamentação do audiovisual pago, na forma do Serviço de Acesso Condicionado, e especialmente do vídeo sob demanda. A
autora parte da análise sobre a importância econômica desse setor para
debater as tentativas de enquadramento legal dessa atividade. No âmbito dessa problemática, aparecem as disputas de segmentos empresariais para se posicionarem melhor na concorrência, mas a autora ressalta a importância de pensar as obrigações previstas na legislação também
para os serviços sob demanda.
Jonas C. L. Valente
Pesquisador associado do LaPCom
Organizador desta edição
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Introdução

E

ste texto descreve e interpreta questões relacionadas à Comunicação
e à Democracia no Brasil, tomando como referências ações colocadas

em prática durante o governo do Presidente Jair Bolsonaro, iniciado em

janeiro de 2019. Com esse objetivo, o capítulo contextualiza a situação no
país, que contribuiu com a eleição presidencial de Bolsonaro, apresenta
situações nas quais houve registro de efeitos da violência discursiva e
física no trabalho de jornalistas, principalmente no período da pandemia do coronavírus que atingiu o Brasil com mais intensidade a partir
de maio de 2020, e analisa causas e práticas associadas à crise da Comunicação Pública a partir de ações que têm colocado em xeque as atividades da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Para tanto, utiliza reflexões teóricas e conjunturais que pretendem explicar a situação atual
e contribuir para que leitoras e leitores possam elaborar perspectivas
sobre a realidade brasileira.
Após 21 anos de ditadura (1964 a 1985), a Constituição Federal estabeleceu um sistema político multipartidário, realizando eleições regulares para os três níveis de governo: federal, estadual e municipal. A Carta
Magna também determinou direitos e garantias individuais com a afirmação da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, incluindo liberdade de expressão e direito à informação como princípios basilares da democracia brasileira.
A economia do país é impulsionada, principalmente, por serviços, produção industrial e exportação de mercadorias. Desde 2013, o Brasil enfrenta uma crise econômica e política que restringe políticas públicas
e acirra a polarização política. Após um período de crescimento acumulado entre 2001 e 2014, a economia caiu 3,55% em 2015 e 3,31% em
2016. A economia brasileira cresceu um pouco nos anos seguintes, 1,06%
em 2017, 1,12% em 2018 e 1,1% em 2019, porém, com os efeitos da pandemia do coronavírus, houve uma redução de 4,1% em 2020, confirmando
a maior recessão da história do país desde 1948, quando se iniciou esse
tipo de análise oficial.
O percentual de famílias com dívidas de cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, loja, parcelamento de carro e parcelamento de casa em dezembro de 2019 atingiu 65,6%. Além disso, 24,5% de famílias, um número significativo, estão
endividadas e sem crédito regular. Esse contexto se dá em um momento
no qual o Poder Público tem uma limitação para suas despesas, definida
por força de uma emenda constitucional em 2016 que estabelece que os
gastos governamentais até 2036 devem crescer apenas de acordo com a
inflação de um ano para o outro, impactando a promoção de programas
sociais e o financiamento das políticas públicas de áreas como educação
e saúde.
A crise também pode ser aferida pelo número de desempregados e pelo
nível de ocupação. Segundo dados do IBGE referentes ao trimestre que se
encerrou em janeiro de 2021 (ALVARENGA, 2021), 14,3 milhões de pessoas estão desempregadas no país e o percentual de pessoas ocupadas
na população em idade de trabalhar ficou em 48,7%, ou seja, menos da
11
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metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no Brasil.
Em outras palavras, atualmente, há mais pessoas sem trabalho formal
do que trabalhando no país.

Crise política
e sanitária

T

em sido bastante desafiador compreender e prever o cenário político brasileiro no período histórico posterior ao impeachment de Dilma

Rousseff em 2016 e à eleição de Bolsonaro em 2018. O aumento do acesso à
internet e da utilização de mídias sociais como Facebook e WhatsApp con-

tribuiu para o crescimento de grupos políticos à direita que tiveram um
importante papel na organização de protestos contra Dilma Rousseff e
favoráveis à eleição de Bolsonaro. A polarização segue acentuada e a definição de acordos políticos é diretamente influenciada por um sistema
político fragmentado no qual 30 partidos políticos estão representados
no Congresso (DIAP, 2018).
Ademais, também é importante mencionar que nos últimos anos o cenário político foi influenciado por decisões judiciais. Desde 2014, a investigação de corrupção feita pela Operação Lava Jato prendeu mais de
100 pessoas, afetando importantes personalidades. O ex-presidente Lula
foi condenado a nove anos por corrupção a partir da decisão do juiz Sergio Moro que, posteriormente, em 2019, tornou-se Ministro da Justiça de
Bolsonaro, renunciando em abril do ano seguinte. Tal condenação impediu que o ex-presidente participasse das eleições presidenciais de 2018.
Em março de 2021, decisões do Supremo Tribunal Federal suspenderam
as condenações de Lula em segunda instância e estabeleceram condições
para sua possível candidatura às eleições presidenciais previstas para
2022.
Grupos tradicionais de mídia se mantêm como relevantes atores políticos, mesmo com a redução de suas receitas. Os veículos de comunicação não apenas mediam, mas também têm suas práticas relacionadas ao
alto nível de paralelismo com o envolvimento direto ou indireto de políticos na propriedade de empresas de comunicação (PAULINO; GUAZINA,
2020). Também é importante mencionar a conexão entre importantes
empresas de comunicação e grupos religiosos, exemplificada principalmente pela atuação da Record, grupo ligado à Igreja Universal do Reino
de Deus. Editorialmente, veículos de comunicação têm apoiado a agenda
liberal e/ou conservadora para a política e a economia.
Atrelada às crises apresentadas acima, o ano de 2020 registrou efeitos de uma grave crise sanitária internacional. A pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19) impactou o Brasil em
condições, infelizmente, percebidas como uma “Crônica de uma morte
anunciada” ou uma “tempestade perfeita” diante das características sociais, políticas e econômicas da realidade brasileira (PAULINO, 2020)1.
Os graus de informalidade e fragilidade da economia do país, associados

1 Artigo publicado em março de 2020 pelo European Journalism Observatory que apresentou preocupações e indicou situações que se confirmaram.
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à falta de coordenação federal de políticas públicas e a hostilidade de
grupos à direita ou à extrema-direita contra o jornalismo, contribuíram
significativamente para a disseminação do vírus, para colocar em risco
as atividades de profissionais da imprensa e para pôr em xeque a comunicação pública no país, conforme será exposto a seguir.
Desde o início da pandemia, havia dúvidas em relação à capacidade do
governo Bolsonaro de lidar com a disseminação do vírus em função, dentre outras ações ou omissões, do ceticismo do presidente em relação à seriedade do vírus e a sua constante prática de estímulo de aglomerações
ao seu redor. Mesmo tendo o maior Sistema Público de Saúde do mundo
(PODER 360, 2019), a capacidade de atendimento em unidades intensivas é limitada e não tem dado conta do crescimento exponencial de afetados pelo coronavírus, fazendo do Brasil epicentro internacional no número de casos.2

Jornalistas
em risco:
violência e
pandemia

O

s primeiros anos do governo Bolsonaro foram marcados pelo aumento da pressão sobre o jornalismo em diferentes níveis, como a mu-

dança dos critérios de distribuição de verba estatal para comunicação,
que passaram a privilegiar grupos apoiadores do governo, as ações de estado em busca de dificultar ou cercear o acesso à informação pública e os
constantes ataques à imprensa. Contudo, foi em 2020, quando o país passou a vivenciar uma dupla crise – sanitária e política – que as violações à
liberdade de imprensa aumentaram de forma significativa.
No ano em que a pandemia do coronavírus teve início, a pressão sobre
os jornalistas aumentou em vários países (SELVA, 2020). As restrições
de movimentação para tentar conter o ritmo de contágio do SARS-CoV-2
demandaram adequações às coberturas, redução do contato físico e desafios para o trabalho em campo. Somado a isso, diferentes países adotaram medidas para restringir o acesso a dados públicos, negando o livre
trabalho da imprensa, reduzindo coletivas de imprensa ou impedindo o
acesso à informação (VOCES DEL SUR, 2020a; 2020b). Foram registrados diferentes casos de profissionais presos ou processados como forma de retaliação ao trabalho realizado durante a cobertura do coronavírus. Além disso, a chamada “infodemia” apresentou ainda mais desafios
e riscos ao trabalho dos profissionais da mídia (UNESCO, 2020; POSETTI; BONTCHEVA, 2020).
No caso brasileiro, essa condição somou-se à intensa polarização política, criando um ambiente ainda mais hostil e insalubre para os profissionais da imprensa. Ainda no primeiro semestre de 2020, diferentes entidades representativas denunciaram a escalada de violência contra os
jornalistas e a degradação da liberdade de imprensa no Brasil.
Um dos primeiros levantamentos a observar essa questão foi divulgado ainda em abril de 2020 pela Federação Internacional dos Jornalistas

2 Em 6 de abril de 2020, o Brasil alcançou o expressivo número de 4.211 mortos num
único dia, somando 337.364 falecimentos desde o início da pandemia.
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(IFJ, na sigla em inglês). O survey, realizado com 1.308 profissionais de
todo o mundo, contou com a participação de 295 brasileiros. De maneira
geral, os profissionais relataram aumento de ansiedade e estresse durante a pandemia (59,19%), porém, entre os brasileiros, essa incidência
foi maior (61,25%). Também houve aumento da pressão sobre o trabalho,
com mudança no perfil da cobertura diária, além da falta de equipamentos para o trabalho em casa e de itens de proteção básica para os trabalhadores que atuam em coberturas externas (IFJ, 2020).
Outro ponto verificado pela IFJ e depois ratificado por Posetti, Bell e
Brown (2020) foi a dificuldade de acesso a fontes de informação. O estudo realizado pelos autores em 125 países, incluindo o Brasil, indicou que
48% dos 1.406 respondentes informaram que suas fontes temiam sofrer
retaliações por falarem com jornalistas. Além disso, 20% informaram ser
comum sofrerem assédio, ataques, ameaças ou abusos online. Parte deles indicou ter sido vítima de ações de entes públicos, como abusos de
políticos, vigilância governamental e ataques digitais. Ainda segundo a
pesquisa, os jornalistas que participaram do estudo indicaram os entes
públicos como principais responsáveis pela desinformação em torno da
pandemia de COVID-19 (POSETTI; BELL; BROWN, 2020).

Violência
contra
jornalistas e
liberdade de
imprensa no
Brasil

N

o caso do Brasil, os resultados dessa pesquisa se confirmam em levantamentos e estudos realizados com jornalistas ao longo dos pri-

meiros meses da crise sanitária (FIGARO et al., 2020; FENAJ, 2020c; RSF,

2020). À medida que a pandemia avançou, os riscos à vida e à liberdade aumentaram de forma significativa para os trabalhadores da mídia.
Nos primeiros 12 meses da pandemia3, mais de 300 mil pessoas perderam suas vidas para o vírus no país, entre elas, 169 jornalistas (FENAJ,
2021b).
Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, em 13 de abril de 2020,
o editor de imagem do SBT Rio de Janeiro, José Augusto Nascimento Silva,
de 57 anos, foi a primeira vítima do coronavírus na imprensa brasileira. A
partir daí, mais da metade dos profissionais mortos tinham entre 51 e 70
anos de idade (54,9%). Outros 14,1% eram da faixa etária entre 41 e 50 anos
e 29,9% tinham oito décadas de vida ou mais. Quando se analisa a situação por gênero, as mulheres foram minoria, 9,8%, porém, foram vítimas
mais jovens: “Enquanto a média geral de idade é de 61 anos, a das mulheres está em 43 anos e quatro das vítimas tinham menos de 34 anos”, destacou o documento Fenaj (2021b, p. 9). O dossiê também ilustra os efeitos
na categoria do avanço das novas variantes e o consequente aumento do
contágio em 2021: entre janeiro e março, morreram mais jornalistas pela
COVID-19 – 86 pessoas – do que entre abril e dezembro de 2020, quando 78
não resistiram.

3 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que
a Covid-19 passava a ser considerada uma pandemia a partir daquela data (OPASBRASIL, 2020).
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Para mobilizar a sociedade e denunciar a perda de vidas e de liberdade, um movimento social reuniu intelectuais, artistas e pessoas da sociedade civil em uma Vigília pela Vida e pela Liberdade (FENAJ, 2021c) em
7 de abril de 2021, data que marca o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da
Saúde. Dias antes, um relatório do Departamento de Estado dos Estados
Unidos alertava para o enfraquecimento da democracia brasileira a partir dos ataques constantes sofridos pelos jornalistas. O texto sobre direitos humanos em 2020 apontava o desrespeito do governo brasileiro à liberdade de expressão e trazia dados sobre ataques à imprensa (SMITH;
PAMPLONA, 2021).
O índice de Liberdade de Imprensa caiu de 105º em 2019 para 111º lugar
em 20214. A entidade Repórteres Sem Fronteiras (RSF) destaca que o resultado da eleição de 2018 iniciou um período sombrio para a imprensa
e para a liberdade de expressão:
O presidente Bolsonaro, seus parentes e vários membros
do governo insultam e difamam alguns dos mais importantes jornalistas e meios de comunicação do país, promovendo um clima de ódio e desconfiança do jornalismo
no Brasil. Além disso, o horizonte midiático ainda é bastante concentrado no país, sobretudo nas mãos de grandes famílias, com frequência, próximas da classe política. O sigilo das fontes é com frequência questionado e
muitos jornalistas investigativos são alvo de processos
judiciais abusivos (RSF, 2020).

De acordo com o relatório “Violência contra jornalistas e liberdade de
imprensa no Brasil” (FENAJ, 2021a), 2020 foi o pior ano para os profissionais da imprensa brasileiros desde o início do registro da série histórica
em 1990, visto que foram registradas 428 ocorrências contra jornalistas, um acréscimo de 105,77% em relação ao ano anterior. Praticamente
todos os indicadores analisados tiveram piora. Casos de censura contra
empresas jornalísticas representaram um aumento de 780% em relação
ao ano anterior e correspondem à maior prevalência de ocorrências do
total de 2020 (19,86%): foram 76 casos contra a Empresa Brasil Comunicação (EBC) e nove contra outras organizações de mídia. Em segundo lugar, com 280% de aumento em relação ao ano anterior, estão as agressões
e os ataques virtuais que contabilizaram 76 registros (17,76% do total).
Apesar disso, o relatório indica que a incidência desse tipo de violação
pode ser ainda maior, pois muitos casos não foram denunciados. Além
disso, observou-se, também, o aumento de agressões físicas, ameaças ou
intimidações, impedimentos ao exercício profissional, cerceamento à liberdade de expressão por meio de ações judiciais e ataques cibernéticos.
Jair Bolsonaro, sozinho, foi o responsável por 40,89% dos casos relacionados. Esse dado coloca-o como protagonista da violência contra jornalistas brasileiros. Como reflexo disso, o Distrito Federal concentrou
43,48% das ocorrências denunciadas para a federação.

4
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Das 175 violações feitas por ele, 145 foram genéricas, ou seja, direcionadas a toda a categoria e a jornalistas; 26 agressões foram verbais; e houve dois ataques contra a FENAJ. Além disso, houve, ainda, ameaça a um
veículo de comunicação, a Rede Globo, e uma ameaça de agressão física a
um jornalista em 23 de agosto de 2020, quando o Presidente da República se exaltou ao ser questionado por um repórter do jornal O Globo sobre
cheques no valor total de R$ 89 mil, depositados na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pelo ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício
Queiroz, e sua esposa, Márcia Aguiar, que estavam sendo investigados e
estavam presos na época em que aconteceu a ameaça ao jornalista. Após
se negar a responder a pergunta, Bolsonaro disse: “Eu vou encher a boca
desse cara na porrada”. Em seguida, dirigiu-se diretamente ao repórter e
falou: “Minha vontade é encher tua boca na porrada” (G1, 2020).
Em 2019 e 2020, profissionais da imprensa foram inúmeras vezes desrespeitados, hostilizados ou atacados em frente ao Palácio da Alvorada em Brasília enquanto esperam o presidente para pronunciamentos
e entrevistas rápidas. Isolados em uma área conhecida como “cercadinho”, eles ficavam ao lado de seguidores bolsonaristas à espera do presidente. Comumente, o grupo de apoiadores recebe maior atenção por
parte do detentor da faixa presidencial enquanto os jornalistas sofrem
críticas e insultos – velados ou explícitos – de Bolsonaro e seus apoiadores. Em um caso emblemático, em 4 de março de 2020, o humorista
Márvio Lúcio dos Santos Lourenço, conhecido como Carioca, fantasiou-se de presidente, usando uma faixa presidencial, e chegou ao local onde
estavam os jornalistas com uma cesta de bananas, distribuindo as frutas aos profissionais da imprensa (O TEMPO, 2020). Em outro episódio,
ao ser questionado sobre questões ligadas à pandemia, o presidente intimidou os profissionais elencando as organizações jornalísticas que haviam reduzido o salário de seus empregados como medida de proteção
de emprego, aprovada pela Medida Provisória 936/2020, convertida na
Lei 14.020/20205. Em outras ocasiões, ele citou nominalmente empresas
ou jornalistas específicos em discursos críticos e inflamados sobre diferentes assuntos. Isso acontece presencialmente e é repercutido em seus
perfis oficiais em plataformas de redes sociais, ganhando eco entre seus
apoiadores on-line e off-line.
Como exemplo da reverberação do discurso de ódio ligado ao negacionismo sobre a pandemia contra os jornalistas, podemos citar o caso da
agressão a uma equipe de jornalistas da NSC TV em Santa Catarina (SIMON, 2020). No feriado de Finados de 2020, uma repórter e um cinegrafista foram agredidos por banhistas que se negaram a sair da praia,
mesmo com medidas restritivas ao acesso desses espaços no estado. Já

5 De acordo com a Fenaj, 81 jornalistas tiveram contratos suspensos; 3.930 receberam
salários reduzidos, e 205 foram demitidos em decorrência do Programa Emergencial
de Emprego e Renda, que permitia às empresas “flexibilizar contratos de trabalho”
como medida de proteção do emprego. Veja mais em: https://fenaj.org.br/mp936-afeta-mais-de-4-mil-jornalistas/ (FENAJ, 2020b).
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no início de 2021, um repórter fotográfico do jornal Estado de Minas foi
agredido e hostilizado por apoiadores de Bolsonaro enquanto ele cobria
uma carreata em apoio ao presidente no dia 15 de março de 2021(ESTADO DE MINAS, 2021).

Pandemia e
desinformação

A

s ameaças ao trabalho livre da imprensa se intensificaram junto com
a campanha de desinformação sobre a pandemia. Apesar de serem

dois fenômenos bastante distintos em uma primeira mirada, eles se potencializam e retroalimentam quando se analisa o caso do maior país
latino-americano. Nos dois pontos, o presidente da República Jair Messias Bolsonaro e seus aliados figuram como peças-chave na deflagração
de abusos contra a imprensa (RSF, 2020; FENAJ, 2020a) e de disseminação de informações falsas ou fora do contexto sobre a pandemia, com o
objetivo de desmobilizar ações de combate ao vírus (SOARES et al., 2021).
Nesse sentido, as plataformas digitais atuam como principal ferramenta. Elas servem como ponto de criação e compartilhamento de informações contrárias à imprensa e também de ataques a jornalistas e organizações de mídia. Uma análise realizada pela Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) em parceria com a agência BITES
identificou 2,9 milhões de posts com referências negativas à imprensa
postados nas plataformas de redes sociais em 2020. Foram 7,9 mil ataques diários, um a cada seis minutos (ABERT, 2021).
Em um levantamento realizado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) (RSF, 2020), foram verificados 580 casos de violações à imprensa a partir do chamado “Sistema Bolsonaro”. Ele é formado pelo
presidente, seus filhos Eduardo Bolsonaro (deputado federal), Flávio
Bolsonaro (senador) e Carlos Bolsonaro (vereador do município do Rio
de Janeiro) e ministros ou ex-ministros próximos (Abraham Weintraub,
André Mendonça; Augusto Heleno, Damares Alves, Ernesto Araújo, Fábio
Faria, Onyx Lorenzoni e Ricardo Salles). Somente o presidente representou 17,7% dos ataques contabilizados e 66,5% foram realizados pelos seus
herdeiros, totalizando 85% do total.
Os dados disponibilizados pela RSF demonstram uma rotina sistemática de ataques verbais, tentativas de intimidação e descredibilização
da imprensa, principalmente através do Twitter e do Facebook, além de
declarações públicas que ganham eco no ambiente on-line. As agressões
são destinadas à imprensa em geral, a jornalistas específicos e a organizações de mídia. Estas últimas são as que sofrem o maior número de
ocorrências, ficando em segundo lugar a instituição jornalismo como um
todo. Ainda segundo os dados disponibilizados pela RSF (2020), os ataques foram mais intensos em períodos com maiores conflitos políticos
somados à crise sanitária. O mês de agosto de 2020 foi o que contou com
o maior número de registros: foi o mesmo mês em que o Brasil chegou a
triste marca de 100 mil mortes por COVID-19 e Jair Bolsonaro atingiu recorde de aprovação do seu governo.
O mês de setembro seguiu a esteira desses acontecimentos, enquanto abril e maio do mesmo ano foram marcados pela renúncia do Ministro
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Sergio Moro, pela demissão de Eduardo Mandetta, ministro da Saúde, e
por atos antidemocráticos pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, dando início a uma cruzada bolsonarista contra
medidas restritivas para conter o avanço da pandemia.
Em uma análise realizada por Flores (2020) a partir do canal do YouTube de Jair Bolsonaro, verificou-se um incremento dos ataques a jornalistas em torno de temas sensíveis ao governo federal relacionados
ou não à pandemia. Ao analisar o conteúdo publicado no perfil oficial do
presidente, a autora percebeu uma sistemática estratégia de agressões
à imprensa ligadas a discursos negacionistas ou tentativas de desmobilizar a opinião pública sobre temas políticos. Além da reprodução de
suas falas feitas em entrevistas coletivas e nos encontros com apoiadores “no cercadinho”, Bolsonaro usa essa plataforma on-line para endossar e reforçar seu posicionamento sobre temas polêmicos, como o uso
de tratamento precoce não comprovado cientificamente, os movimentos
antidemocráticos de conteúdos “pró-liberdade de expressão”, sua política contra o isolamento social e os ataques a opositores, sejam políticos
ou da imprensa.
Nesse sentido, a desinformação é usada como ferramenta discursiva
para desacreditar ações de combate à pandemia (AJZENMAN; CAVALCANTI; MATA, 2020; ROCHA; SOLANO, 2020) e, consequentemente, descredibilizar a mídia. Ricard e Medeiros (2020) destacam que questionar
e distorcer o conteúdo publicado pela imprensa é uma estratégia utilizada por Jair Bolsonaro desde as eleições de 2018. Segundo os autores, durante a pandemia, ele se transformou em um dos principais propagadores de conteúdo enganoso.
Em 3 de maio de 2020, a Federação Nacional dos Jornalistas publicou
uma nota informando que o presidente da República era o principal responsável por ataques de descredibilização da mídia (FENAJ, 2020a), o
que poderia colocar em risco o próprio combate à pandemia. Segundo a
entidade:
As declarações continuam agressivas quando relacionadas ao contexto do coronavírus. Ele tenta responsabilizar a imprensa por um “caos” ou “histeria” com relação à
doença, e chegou a chamar os profissionais de “urubus”,
além de zombar das condições de trabalho dos profissionais jornalistas enquanto esperam por suas declarações
afrontosas (FENAJ, 2020a).

Riscos
e violência
contra mulheres
jornalistas

N

os meses seguintes, esse alerta se confirmou e a situação se agravou. Diferentes monitoramentos (RSF, 2020; ABERT, 2021; FENAJ,

2021a; ABRAJI, 2021) denunciaram uma intrínseca relação entre polarização política, negacionismo e descredibilização da imprensa. Alguns
agentes públicos investiram discursos contrários a jornalistas e empresas como estratégia discursiva para legitimar seus posicionamentos ou
atacar opositores – entre eles, os Bolsonaro. Em relação a isso, a FENAJ
registrou 152 casos de descredibilização à imprensa em 2020, ou seja,
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35,51% do total de ocorrências de violações (FENAJ, 2021a). Em outro levantamento, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) observou 367 ataques à imprensa, direcionados a veículos de comunicação, jornalistas específicos, comunicadores e outros trabalhadores
do setor. Desse total, Jair Bolsonaro figurou como um dos principais propagadores de conteúdo com o intuito de descredibilizar a mídia – 95 de
152 ocorrências foram perpetradas pelo chefe do Executivo Brasileiro
(ABRAJI, 2021).
Ainda de acordo com a Abraji (2021), no ano em que o Brasil passou a
vivenciar a dupla crise – política e sanitária – 37,5% dos casos de ataques
monitorados pela entidade foram contra jornalistas mulheres. Elas sofreram 61 violações à liberdade de imprensa (17% do total). A maior parte
dos casos observados foram agressões verbais, físicas e diferentes tentativas para impedir a realização de seu trabalho. Na sequência, tem-se
restrições na internet, discursos estigmatizantes e processos judiciais.
No entanto, quando se observa o ambiente virtual, as mulheres são as
principais vítimas. Mais da metade dos ataques virtuais monitorados foram direcionados a jornalistas mulheres, entre eles, campanhas de intimidação e difamação, perseguição e exposição de dados pessoais. “Diferente dos ataques sofridos por jornalistas homens em suas redes sociais,
os insultos direcionados às mulheres se somam a dezenas de xingamentos machistas e integram campanhas para desqualificar seu trabalho”
(ABRAJI, 2021).
O caso com maior repercussão foi o da jornalista da Folha de S. Paulo,
Patrícia Campos Mello, que foi acusada de trocar favores sexuais para
conseguir informações sobre o patrocínio de empresas para a campanha
de fake news nas eleições presidenciais de 2018. Em depoimento à CPI
das Fake News no Congresso Nacional, Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário de uma das empresas que teria feito os disparos (Yacows),
alegou que a jornalista havia oferecido favores sexuais em troca de informação. Após este fato, Jair Bolsonaro insinuou: “Ela queria um furo.
Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim” (SÃO PAULO, 2021).
Como resultado, ele foi condenado em primeira instância pela 19ª Vara
Cível de São Paulo a pagar R$ 20 mil por danos morais.
A partir dos dados ilustrados nos diferentes estudos expostos acima, é
possível afirmar a presença de um sistemático ataque à imprensa como
estratégia discursiva adotada pelo governo Bolsonaro. Para as mulheres, essas ações se convertem também em ataques misóginos com o objetivo de atacar a moral e desqualificar a capacidade intelectual e a credibilidade profissional das atingidas. Os ataques ganham contornos mais
intensos à medida que a crise política e sanitária se agrava, com o claro
intuito de direcionar a atenção pública para factoides e desacreditar a
informação transmitida por veículos de comunicação.
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Comunicação
Pública em
perigo

N

a América Latina, países como Equador, Argentina e Uruguai definiram marcos regulatórios da comunicação na última década, tra-

zendo alterações interessantes e importantes para a radiodifusão pública. Entre esses marcos, podemos destacar: a) estabelecer novas formas
de gestão com participação social em emissoras públicas até então sob
comando exclusivamente governamental/estatal; b) abrir oportunidade
para alterar o modelo de financiamento centrado em recursos do governo; c) permitir a redistribuição do espectro radioelétrico estabelecendo
o equilíbrio na ocupação de canais entre públicas, estatais, comunitárias e privadas; d) transformar antigas emissoras estatais em empresas
públicas; e) favorecer a criação de novos canais de televisão nacionais e
transnacionais; e f) criar mecanismos de fomento à produção cultural e
retomada da produção independente audiovisual (DEL BIANCO; ESCH;
MOREIRA, 2014, p. 107).
No Brasil, o cenário que se apresenta à comunicação pública é, historicamente, crítico e complexo. Contudo, é possível perceber que o serviço público de radiodifusão, em sua trajetória de 2008 até o primeiro
trimestre de 2016, vinha sendo conduzido de maneira relativamente democrática, sobretudo pelos contextos de participação social que, no caso
da Empresa Brasil de Comunicação, podiam ser observados na atuação
do Conselho Curador, órgão de natureza consultiva e deliberativa, e na
Ouvidoria (PAULINO; SILVA, 2013).
Todavia, desde 2016, o serviço público de radiodifusão, que ainda está
em fase embrionária no país, passou a sofrer, especialmente no âmbito
da Empresa Brasil de Comunicação, ameaças mais articuladas e constantes dos governos vigentes, como os encaminhamentos para a sua privatização, iniciados já na gestão de Michel Temer como presidente. Entre
2016 e 2017, Temer mudou a direção/presidência da Empresa, extinguiu
o seu Conselho Curador e incluiu-a formalmente no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI).
No governo Bolsonaro, percebe-se que, aos planos de privatização

e às ameaças de extinção, somaram-se inúmeras intervenções na própria programação e nos conteúdos veiculados pela emissora, desviada
de seu caráter público ao ser, via Decreto presidencial de abril de 2019,
acoplada à TV estatal NBR. Desde então, pautas e abordagens temáticas passaram a ser controladas/censuradas e a cobertura de atos políticos e partidários do governo passou a ser prioridade na grade, o que fere
os princípios de universalidade, diversidade, independência e diferenciação (UNESCO, 2001), que devem ser almejados, perseguidos por esse
segmento da radiodifusão. São emblemáticas, por exemplo, as censuras
à cobertura do caso Marielle Franco e ao julgamento da parcialidade de
Sergio Moro nas causas que envolvem o ex-presidente Lula e, ainda, as
intervenções na própria cobertura dos efeitos da pandemia da COVID-19
em todo o Brasil.
Destarte, a reflexão analítica empreendida a respeito das ações do
governo Bolsonaro contra a Empresa Brasil de Comunicação não visa a
abordagem e a reflexão das suas “ações sociais” de uma maneira line20
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ar, mas sim a compreensão sobre como tais “comportamentos humanos”
(WEBER, 1995; 2012; 2014) estão articulados com o objetivo de deslegitimar a Comunicação/Radiodifusão Pública no país, ferindo princípios
constitucionais em defesa de causas políticas e partidárias particulares.

Ações sociais
com fins
próprios:
política
partidária
contra a EBC

N

o processo ainda vigente, de conformação da Comunicação Pública
brasileira, diversos sujeitos sociais, com seus respectivos comporta-

mentos humanos, atuaram e atuam de tal modo que foi/é possível identificar como as suas intenções pessoais/particulares os mobiliza(ra)m em
tal contexto. Retomando as condições de origem da Radiodifusão no país,
Pinheiro (2019) analisa o caso das ações empreendidas por indivíduos
que ocuparam cargos públicos no momento em que o Serviço de Radiodifusão dava os seus primeiros passos no Brasil, como Epitácio Pessoa,
Edgar Roquette Pinto, Henrique Morize, Gustavo Capanema, Francisco
Campos e Getúlio Vargas.
Sobre o caso específico de Epitácio Pessoa, que inaugurou formalmente a radiodifusão sonora no Brasil, em 7 de setembro de 1922, seu comportamento revelou uma busca para fortalecer o sentimento de nacionalidade das brasileiras e dos brasileiros e para a abertura do país ao capital
e à tecnologia estrangeiros, além de sua interferência direta na defesa
de uma programação de cunho educativo e cultural erudito. (PINHEIRO,
2019, p. 55-56).
Já no caso do governo Getúlio Vargas, as suas ações com fins particulares podem ser percebidas, em síntese, na instituição da publicidade no
meio radiofônico, instaurando o sistema de radiodifusão com fins comerciais, na arregimentação de emissoras educativas para utilizá-las na difusão de suas ideias, na estatização, com fins ideológicos, de emissoras
comerciais e no fortalecimento de práticas de censura, criando diversos
órgãos de controle (PINHEIRO, 2019, p. 62-64).
Embora nossa reflexão parta de como o governo Bolsonaro, mais especificamente a figura do próprio presidente em suas ações/comportamento humano, tem se relacionado com a questão da radiodifusão pública
no país, vamos nos limitar ao caso de sua atuação em relação à Empresa
Brasil de Comunicação. De fato, assinala-se aqui que esse é um exercício
que permite, no contexto da “Sociologia Compreensiva” (WEBER, 1995;
2012; 2014), a constatação de que Bolsonaro, enquanto chefe do poder
executivo federal brasileiro, tem agido em prol de interesses particulares, sobretudo os vinculados às suas intenções políticas e partidárias,
tanto no que se refere à atuação da EBC quanto às imposições na definição dos rumos da Empresa.
Desde sua campanha eleitoral, Jair Bolsonaro posicionou-se publicamente ora a favor da privatização ora a favor da extinção da Empresa
Brasil de Comunicação, sem, contudo, argumentar sobre o tema a partir
dos dispositivos legais que o regem. A Constituição Federal aponta em
seu Artigo nº. 223 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
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sistemas privado, público e estatal” (BRASIL, 1988). Já a Lei nº. 11.652,
“Institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta; autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa
Brasil de Comunicação – EBC” (BRASIL, 2008).
Bolsonaro, em entrevista concedida ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em maio de 2019, ao ser indagado se levaria adiante a então
promessa eleitoral de privatizar ou extinguir a EBC, manifestou-se da
seguinte maneira:
Está decidido essa questão [de levar adiante a privatização]. Salim Mattar [então Secretário de Privatizações] está tratando do assunto. Agora você pode ver
(que) mais de 80% dos funcionários [da EBC] são concursados, o que fazer com este pessoal? É um número enorme de concursados, que partiu para essa linha
no passado por interesses dos governos anteriores. [...]
Tem que extinguir aquilo lá [a EBC]. E você vai ter que realocar aqueles funcionários. [...] Continua [respondendo sobre o plano de extinguir/privatizar a EBC]. Porque
interessa pra gente. (THE NOITE, 2019, grifos nossos).

A fala do presidente é bastante direta e não deixa margem para dúvidas quanto à sua intenção em deslegitimar a Radiodifusão Pública brasileira. O tom autoritário do início (“está decidido [sic] essa questão”) é
complementado por um enunciado que evidencia seu interesse pessoal
no desmonte da Empresa Brasil de Comunicação (“Porque interessa pra
gente”), em prol das suas intenções políticas.
Outras ações/comportamentos que reforçam sua atuação de modo racional referente a fins particulares revelam-se na sua expectativa de que o
então Secretário Salim Mattar (que pediu demissão do governo em 11 de
agosto de 2020) atuasse racionalmente para resolver a referida demanda da privatização. Isso pode ser visto, ainda, ao compreendermos a intenção do chefe do executivo federal de que tanto o apresentador Danilo
Gentili quanto a audiência do Talk Show do SBT, os quais, numa expressão
weberiana (WEBER, 2014, p.15), representam o chamado “mundo exterior”, possam auxiliá-lo a alcançar sua vontade/desejo particular de deslegitimar a EBC e a importância da radiodifusão pública.
Esse tipo de ação – racional referente a fins – revela-se igualmente nas
linhas e entrelinhas do Plano de Governo apresentado/registrado por
Bolsonaro junto ao TSE, na época da sua campanha. Analisando-se o referido documento, na busca por destacar como aparece nele a área da Comunicação e, especialmente, o setor da Radiodifusão Pública, percebe-se, respectivamente, o enviesamento político ideológico, acompanhado
de menções ao combate à participação social nesta pauta, e uma lacuna
mais direta no que se refere ao Serviço de Radiodifusão Pública propriamente dito. Sobre isso, o pesquisador Marcio Castilho assinala:
Na proposta de governo durante campanha, divulgada
no Sistema DivulgaCandContas do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), a coligação vitoriosa “Brasil Acima de
tudo, Deus acima de todos” faz menção ao tema da comu22
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nicação em um único slide, com cinco tópicos, denominado “Imprensa livre e independente”. Nesta apresentação, seus representantes destacam ser “defensores
da liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, política e religiosa!”, opondo-se a “qualquer regulação ou controle social da mídia”. Os demais tópicos
são vagos, não indicando políticas objetivas no campo da
comunicação, especificamente na radiodifusão pública.
Descreve o documento: “Liberdade das pessoas e de suas
famílias em poder escolher os rumos da vida na contínua busca da felicidade!”. Em outro tópico: “A liberdade
é o caminho da prosperidade. Não permitiremos que o
Brasil prossiga no caminho da servidão”. (CASTILHO,
2020, p. 95, grifos nossos).

A vagueza, a ligeireza e o enviesamento com que o tema da Comunicação aparece no Plano de Governo de Bolsonaro são reveladores de suas expectativas pouco democráticas para o setor (“opondo-se a ‘qualquer regulação ou controle social da mídia’”) e obliteram a radiodifusão pública de
suas prioridades, ao mesmo tempo em que reforçam sua visão particular
e autoritária sobre o tema da Comunicação como um todo.
Dessa forma, como apresentado em Pinheiro (2019, p. 65) “a busca de
ideais particulares, em detrimento da res publica, impacta, negativamente, o SRP brasileiro”. Ademais, a observação reflexiva-analítica, num contexto ainda mais amplo, da ação social racional referente a fins permite
que se compreenda que a radiodifusão no Brasil teve os seus objetivos,
desde o início, moldados por ideais subjacentes vinculados a um projeto político-econômico-social desenvolvimentista, sendo que essas condições de origem ainda hoje reverberam na trajetória do Sistema Público
de Radiodifusão, regulamentado somente a partir de 2008, isto é, duas
décadas depois de sua regulação constitucional.
De todo modo, em nenhum outro governo, desde a redemocratização,
apresentou-se de maneira tão explícita a postura de um presidente da república contra o Sistema de Radiodifusão Pública como no governo Bolsonaro, o que se constata em suas falas ainda no processo de campanha,
nas ações que têm tomado já estando no cargo e no comportamento dele
ao abordar o tema diante da própria mídia, a exemplo de como fez em participação “emblemática” na atração do SBT, emissora cujo genro (Fábio
Faria) do dono (Sílvio Santos) foi nomeado Ministro das Comunicações
do seu governo.
A ótica da ação social com fins particulares também pode ser estudada
a partir da reflexão a respeito de como a própria mídia comercial aborda esse assunto a partir do comportamento de Bolsonaro sobre o tema,
ora pautando as falas do referido presidente e de seus ministros sobre o
tema de modo a reverberá-las sem aprofundar-se no assunto, ora omitindo o contraditório, corroborando, assim, em considerável medida, para o
enraizamento de uma compreensão limitada por parte da sociedade em
relação à importância e missão dos meios públicos e fortalecendo, dessa
forma, as ações políticas-partidárias de Bolsonaro contra um modelo de
comunicação previsto na Constituição Federal.
23

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

A ação
referente a
valores: crenças
e convicções
ideológicas
contra a EBC

D

e acordo com Weber (2014, p. 16) “só muito raramente a ação social
orienta-se exclusivamente de uma maneira”. Nessa direção, é possí-

vel afirmar que nem todo tipo de comportamento humano desencadeado
ou no processo mais amplo de conformação do serviço de radiodifusão no
Brasil ou especificamente no âmbito das ações sobre a radiodifusão pública no governo Bolsonaro acontece(u) unicamente relacionado a fins
previamente (e racionalmente) estabelecidos.
Muitas dessas ações podem ser caracterizadas também a partir do que
Weber (2014, p. 15) designa como “crença consciente no valor”. A respeito
da gênese do serviço público de radiodifusão brasileiro, Pinheiro (2019)
avalia que a ação social referente a valores pode ser identificada, por exemplo, na questão do valor educativo e cultural (erudito/elitizado) que foi
fortemente atribuído ao meio radiofônico em seu surgimento, por meio de
ações e comportamento de intelectuais como Edgar Roquette Pinto e Henrique Morize, primeiros diretores da emissora pioneira de rádio do país,
a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC, gerida pela EBC.
Retomando a reflexão weberiana, o referido teórico explica que “do
ponto de vista da racionalidade referente a fins, entretanto, a racionalidade referente a valores terá sempre caráter irracional [...]; pois
quanto mais considere o valor próprio da ação [...] tanto menos refletirá
as consequências dessa ação” (WEBER, 2014, p. 16, grifo do autor). Para
o autor, “Age de maneira puramente racional referente a valores quem,
sem considerar as consequências previsíveis, age a serviço de sua convicção (...)” (WEBER, 2014, p. 15, grifos do autor).
Voltando à análise das ações do Governo Bolsonaro e à leitura possível
de ser realizada em termos de comportamentos relacionados a valores/
convicções na tomada de decisões no âmbito da Empresa Brasil de Comunicação, cabe, num primeiro momento, destacar novamente às alusões
que o seu Plano de Governo faz a valores muito específicos e que tensionam a própria vivência do chamado Estado Democrático de Direito. No
referido documento, Bolsonaro e sua equipe de assessores, ao mencionarem de maneira muito breve a Comunicação, evocam questões como “família”, “Deus” e “liberdade”, o que pode ser considerado um evidente comportamento relacionado ao que Weber em sua obra designou como ação
de caráter irracional vinculada a valores e/ou à convicção.
Outro exemplo nessa mesma direção pode ser observado na própria
forma como os cargos do chamado alto escalão relacionados à Comunicação e, especialmente, à EBC, foram distribuídos no contexto da gestão
Bolsonaro. Num primeiro momento, essa distribuição deu-se entre militares sem formação na área, um tipo de comportamento que se deixa ler
pelo valor que o presidente atribui em seu governo a questão ideológica
na qual ele acredita e defende. Num segundo momento, esses cargos foram entregues a políticos da chamado “centrão” (exemplo do ministro
Fábio Faria, do PSD-RN) e a empresários da área, o que se configura, ao
mesmo tempo, uma ação relacionada a valores/convicções contraditórios
e que desrespeitam a res publica, assim com um comportamento que evidencia como o presidente age com fins extremamente particulares (per-
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manência no poder/ tentativa de evitar processo de impeachment/ estratégias visando a reeleição/ relações contíguas com a classe empresarial e
partidos políticos alinhados entre o centro e a extrema direita) em seus
atos relacionados à Comunicação e à Radiodifusão Pública.
Em estudo específico sobre as políticas de comunicação na estruturação do governo Bolsonaro em seus primeiros 100 dias, Castilho (2020)
registra a presença marcante de militares e empresários:
Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton Mourão, general da reserva do Exército, assumem em 1º de janeiro
de 2019. O governo edita a Medida Provisória nº 870, reorganizando a estrutura dos órgãos da Presidência da
República e dos ministérios. A Secretaria de Governo,
à qual está subordinada à Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), fica sob a responsabilidade do
ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, também general da reserva do Exército. Para a Secom, após passagem do publicitário Floriano Barbosa de Amorim Neto,
que atuava no gerenciamento das redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente
nomeia o empresário Fábio Wajngarten para a chefia
daquela secretaria, antes mesmo de o governo completar 100 dias. Wajngarten atuava no setor de pesquisa de mídia. Já como porta-voz do Palácio do Planalto,
é designado outro general do Exército, Otávio do Rêgo
Barros, a quem cabe fazer a comunicação dos atos do
presidente aos jornalistas. (p. 95, grifos nossos).

Ampliando o escopo da análise de Castilho, os pesquisadores Valente,
Paulino e Urupá (2020), em análise sobre as Políticas de Comunicação no
Brasil, da Confecom ao Governo Bolsonaro, analisam que:
Das esperanças frustradas dos governos Lula e Dilma aos
retrocessos da gestão Bolsonaro, as políticas de comunicação no Brasil se moveram muito mais pelas demandas de mercado do que pela disposição dos atores estatais de sua alteração, seguindo a tradição do histórico
brasileiro. A combinação de um cenário de intensas transformações no setor, da ausência de soluções regulatórias
consensuais e de um governo de traços autoritários sinalizava para riscos preocupantes à regulação da área para
os anos seguintes. (p. 52, grifos nossos).

Em complemento, e atualizando o que assinalou Castilho (2020), registramos que Fábio Wajngarten, que estava no cargo de Secretário da
Secom desde abril de 2019, foi exonerado em 11 de março de 2021. Em seu
lugar, Bolsonaro nomeou, interinamente, um militar: o almirante Flávio
Augusto Viana Rocha, que chefiava a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Vale ressaltar que até junho de 2020 a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) era vinculada à Presidência da
República, mas passou para o comando do Ministério das Comunicações
quando a pasta foi, então, recriada, tendo sido nomeado como ministro
o deputado Fábio Faria (PSD-RN), genro de Silvio Santos, empresário e
dono do SBT.
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Pode-se interpretar que quando da nomeação de Fábio Faria, parte da imprensa chegou a registrar a análise de que se tratava de uma questão relacionada tanto aos valores/convicções quantos aos fins particulares (políticos e partidários) do presidente Bolsonaro, destacando, para além da
relação do deputado-ministro com o mundo empresarial, que:
Faria é deputado de bom trânsito entre os mais diversos partidos. Ele é amigo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e tem acesso aos principais líderes e presidentes de partidos com assento no Congresso.
[...] A nomeação do deputado, porém, não deixa de ser
uma jogada de forte componente político. Ela sela a entrada do centrão no núcleo duro do governo, em ministério de posição estratégica. (LIMA, 2020, grifos nossos).
Novo ministro é considerado indicação pessoal de Bolsonaro. Quem acompanhou a escolha do novo ministro
das Comunicações diz que Fábio Faria foi uma “indicação 100% pessoal” de Bolsonaro, sem interferência do
PSD. (RODRIGUES, 2020, grifos nossos).

Com a recriação do Ministério das Comunicações, o órgão incorporou
à sua estrutura as atividades da comunicação institucional que eram,
anteriormente, atribuídas à Secom. Sendo assim, o referido Ministério
passou a coordenar a comunicação de governo, as ações de publicidade
e de atuação nas mídias digitais e a ser responsável pela Empresa Brasil
de Comunicação, que engloba a Agência Brasil, a Radioagência Nacional,
a TV Brasil e as Rádios Nacional do Rio de Janeiro, Nacional do Amazonas, Nacional do Alto Solimões, Nacional de Brasília, MEC AM e MEC FM.
O Ministério das Comunicações estava incorporado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia desde a gestão de Michel Temer, em 2016, quando
este passou a ser designado como Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) (VALENTE, 2020). Portanto, a recriação
do Ministério das Comunicações, a vinculação da SECOM a ele e a nomeação de Fabio Farias para o cargo de ministro são evidências de como o
comportamento de Jair Bolsonaro vincula-se tanto à lógica da ação social de interesses particulares quanto de exclusos valores (irracionais)
– ético, estético, religioso (WEBER, 2014, p. 15) – defendidos por ele (suas
convicções).

Resistências

A

compreensão da comunicação como um direito humano fundamental e a constatação das históricas ameaças que sofre a sua constitu-

cional vertente pública (BRASIL, 1988; BRASIL, 2008), notadamente
tensionada/ameaçada na vigência do Governo Bolsonaro, têm constantemente mobilizado diversas Instituições Científicas, Acadêmicas e Entidades Associativas do país e da América Latina, no sentido de informar
a sociedade a respeito dos princípios (universalidade, diversidade, independência, diferenciação) e da missão (formar, informar e entreter) complementar que cumprem as emissoras públicas, sobretudo para o fortalecimento da democracia/dos ideais democráticos.
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Diante das explícitas ameaças proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro – e das articulações enviesadas e apressadas de sua equipe ministerial – para a privatização ou extinção da Empresa Brasil de Comunicação,
a comunidade científica e acadêmica, por meio da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação (SOCICOM), da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom),
da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), da
Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom), da União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e da Cultura (Ulepicc-Brasil), da Associação Brasileira
de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular, Comunitária e Cidadã (ABPCOM), da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (ABEJ, ex-FNPJ, Fórum Nacional de Professores de Jornalismo),
da Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda
(ABP2), da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia
(ALCAR), da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Pública (Abrapcorp) e de outras Redes, Grupos, Laboratórios e Núcleos de Pesquisa de Universidades e Centros de
Ensino de todo o país publicaram uma Carta (SBPC, 2021) em Defesa da
Comunicação Pública. Neste documento, solicitam que a Empresa Brasil
de Comunicação seja retirada do Programa Nacional de Desestatização
articulado pelo governo Bolsonaro.
A Carta ressalta que os veículos públicos de comunicação têm papel
fundamental na produção, na distribuição e na promoção de acesso a
conteúdos orientados pelos interesses de toda a sociedade e que a referida iniciativa do Governo Federal significa, de fato, o risco da privatização ou, pior, até mesmo da extinção da EBC e de seus canais (TV Brasil,
Agência Brasil, Rádio MEC AM e FM, Rádio Nacional do Rio de Janeiro,
Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio
Nacional do Alto Solimões e Radioagência Nacional) e, consequentemente, da coordenação do sistema público de comunicação brasileiro.
Esse documento, que foi endereçado ao presidente Jair Messias Bolsonaro, ao Ministro das Comunicações Fábio Faria, ao presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux e demais ministros do STF, ao presidente
do Senado Federal Fábio Pacheco, ao Presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e aos demais parlamentares do Congresso Nacional e dos
parlamentos estaduais e municipais, também destaca o quanto os canais
públicos de comunicação têm sido importantes aliados em atividades de
prevenção ao coronavírus e de orientação à população sobre medidas de
promoção da saúde e que parte significativa das produções da EBC são
utilizadas de forma gratuita por rádios, jornais e portais de comunicação
por todo país, fazendo chegar informação de qualidade para todo Brasil
em uma dimensão imensurável.
Somam-se aos esforços das referidas Instituições Acadêmicas e Científicas o trabalho de conscientização e de resistência da Frente Ampla em
Defesa da Comunicação Pública e da Empresa Brasil de Comunicação, a qual,
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em parceria com outras organizações da sociedade civil, como o Coletivo
Intervozes e o Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação, vem
reverberando que privatizar ou extinguir a EBC traria prejuízos graves
ao direito constitucional à informação e à divulgação de conteúdos que
promovem e fortalecem a cidadania, a educação, a saúde e a necessária
promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação no país.
As mencionadas ações têm cumprido importante papel na defesa da
Comunicação Pública e da permanência da EBC. São símbolos da resistência que caracterizam o próprio processo de conformação da comunicação pública no Brasil e, portanto, extremamente relevantes nesse
cenário de ameaças e complexas articulações políticas partidárias empreendidas no âmbito do Governo Bolsonaro. A resistência que se revela
nesse processo de mobilização acadêmica e científica contribui, sobretudo, para reforçar a legitimidade da Comunicação Pública, assim como
para alertar a respeito dos desafios que esse segmento, imprescindível à
democracia, poderá seguir encontrando junto a governos não democráticos.

Conclusões

C

omo exposto acima, violência contra jornalistas e campanhas de desinformação estiveram estreitamente ligadas ao primeiro ano da

crise sanitária da COVID-19. Nesse sentido, faz-se necessário intensificar ações de proteção a jornalistas, com treinamentos sobre segurança
digital, e suporte jurídico e psicológico, além de cobrar iniciativas efetivas de suporte e apoio aos profissionais por parte das empresas contratantes e do poder público em todas suas instâncias. Ademais, a atual
crise política e sanitária demonstra a relevância do debate sobre a Comunicação Pública no Brasil, tomando como referência o contexto vigente e
possibilidades legais e epistemológicas.
Pensar o processo de conformação do Serviço de Radiodifusão Pública brasileiro, especialmente o caso da Empresa Brasil de Comunicação,
no contexto do governo Jair Bolsonaro, a partir do conceito de “ação social”, base da Sociologia Compreensiva, permite a compreensão acadêmico-científica desse objeto de estudo sob uma perspectiva que traz à luz o
“sentido inerente à ação” (WEBER, 2014, p. 14) daqueles sujeitos que, com
suas ações (o que inclui, como ensina o teórico alemão, a omissão ou a tolerância) são responsáveis pela gênese, pelo presente e, assim, impactam
o futuro da Comunicação Pública. Trata-se de um trabalho que busca, em
alguma medida, constituir-se como uma alternativa de interpretação do
referido fenômeno, recorrentemente estudado a partir dos fundamentos
da dialética, em sua vertente histórico-estrutural. (PINHEIRO, 2019).
Por outro lado, ao tratar o fenômeno estudado como algo em curso,
isto é: o processo de conformação da Radiodifusão Pública no Brasil, especialmente o caso da EBC, este capítulo não pretende perder de vista o
que oportunamente alertam pesquisadores do Laboratório de Políticas
de Comunicação (LaPCom), quando assinalam que “as políticas públicas
para a comunicação (e também para outras áreas setoriais como a cultura), muitas vezes, dão a ideia de que estão em processo de estruturação,
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porém correm sempre sérios riscos de serem omitidas ou arruinadas”
(PAULINO; RAMOS, 2020, p. 11).
Foi também ponderando a referida reflexão que o presente texto encontrou sua motivação, no sentido de que, em alguma medida, ele visa
contribuir para uma compreensão possível sobre um tema/debate urgente, o que se justifica pelo risco que corre a Comunicação Pública e a própria democracia no Brasil com as simultâneas articulações para a privatização e ameaças de extinção de uma Empresa Pública como a EBC, pelo
governo Bolsonaro.
Finalmente, nunca é demais lembrar que o fortalecimento da Comunicação e da Democracia no Brasil, antes, durante e depois da situação político-sanitária atual e de seus efeitos, está vinculado à proteção e ao estímulo ao jornalismo, às atividades desempenhadas por seus profissionais
e à promoção da diversidade e do direito à comunicação (UNESCO, 1980).
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2021: pandemia, liberdade de expressão e polêmicas regulatórias
na comunicação eletrônica.

P

ercorrer brevemente as páginas deste livro traz a constatação aparentemente óbvia de que o direito à comunicação e à informação é pilar fundamental da democracia. Aqui, defender esse argumento parece
chover no molhado ou, numa perspectiva mais otimista, apenas uma estratégia didática para retomar o referencial teórico e contextual que fundamenta boa parte dos estudos em políticas de comunicações.
As democracias sólidas, conforme reforçam Gonçalves e Carvalho
(2021), não apenas garantem as liberdades e os direitos individuais
como conseguem administrar dissonâncias e reforçar consonâncias
para “manter seu tecido social, reduzindo as desigualdades entre as pessoas sem homogeneizar as diferenças” (n.p.). Essas condições só se sustentam por meio da livre expressão e da manifestação do pensamento e
das opiniões; pelo respeito à pluralidade e à diversidade de ideias, vozes
e fontes; pela garantia ao contraditório; e pelo estímulo ao pensamento
crítico, questionador e transformador.
Mais uma vez, o sentimento é o de que não há muita margem para se
discordar da relação de causa e consequência entre o debate transparente das visões divergentes de mundo e a existência de um ecossistema
midiático que represente de maneira equânime, ou ao menos de forma
menos desequilibrada e desigual, os diversos interesses e segmentos da
sociedade.
Se a relação entre mídia e democracia é tão evidente assim, por que retomar o debate da comunicação como um direito humano parece ser necessidade constante no Brasil? Por que a tentativa de se ampliar o lastro
e a adesão social à temática é desafio histórico? Por que ainda precisamos defender a EBC? As respostas não são simples, contudo, a impressão
que nos fica é que, passadas mais de três décadas desde o processo de redemocratização no Brasil, o argumento de que não é qualquer forma ou
modelo de comunicação que é capaz de fortalecer a democracia ainda é
constatação pouco óbvia para além dos círculos teóricos (e sociais) que
compõem o escopo deste texto.
Nas próximas páginas, lançaremos algumas pistas que explicam os motivos pelos quais o acesso e a produção qualificada de comunicação e de
informação nunca foram alçados à condição de pauta de efetiva relevância pública. Porém, em um mundo onde o próprio regime democrático parece ser discurso retórico ou peça acessória para uma parcela cada vez
mais crescente da população, qual o lugar na vida prática das pessoas
para se fazer uma análise mais crítica, complexa e questionadora sobre
os sistemas midiáticos existentes? Infelizmente, o bordão #Globolixo1

1 Tanto os movimentos em defesa da democratização da comunicação quanto as pesquisas acadêmicas sobre o tema, como veremos adiante, questionam veementemente
a hegemonia e o poder econômico, político e simbólico que a Rede Globo de Televisão e
outros veículos representativos da grande imprensa comercial exercem não apenas sobre o sistema de mídia no Brasil, mas sobre os processos sociais de uma forma geral. (Cf.
BRITTOS; BOLAÑO (org.), 2015; INTERVOZES, 2020; ALBUQUERQUE, 2018). No entanto, diversamente do espectro progressista que critica a concentração de mídia para defender o direito amplo e irrestrito ao acesso, à produção e à distribuição da informação
e da comunicação, sempre de maneira plural, diversa e diferenciada, a extrema direita
política do país encampou discursos e práticas de ataques, censura e boicote a alguns
veículos comerciais de comunicação com intenções autoritárias e arbitrárias, impulsionando campanhas com forte adesão social nos grupos de apoiadores do presidente
Jair Bolsonaro, sobretudo nas plataformas digitais de mídias sociais.
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não é suficiente. Por ironia do destino, em outros tempos, essa bandeira
seria associada exclusivamente aos movimentos de esquerda.
Em âmbito teórico, o pesquisador Luis Felipe Miguel (2019) pondera, por exemplo, que os modelos trabalhados pela Ciência Política “ignoram a mídia ou, no máximo, concedem a ela um estatuto secundário”
(p. 119) nas análises sobre as democracias. Para o autor, os estudos na
área reconhecem que “o funcionamento do regime democrático depende
do provimento de uma certa quantidade de ‘informação’, mas há pouca
curiosidade para entender como operam os sistemas que produzem esta
informação” (p. 119).
Não queremos ser repetitivas, pois são inúmeras as pesquisas em comunicação que visam entender os mecanismos, explícitos e velados, pelos quais operam os meios de comunicação de massa no Brasil e no mundo e como eles impactam a política, a economia, a cultura, os costumes,
os significados e os valores compartilhados, como os estudos que evidenciam que “quanto mais concentrada a estrutura de propriedade de Mídia, menos democrático tende a ser o país” (DOMINGUES-DA-SILVA et al.,
2015, n.p.). No entanto, a constatação de Miguel (2019) ilustra que o debate ainda precisa avançar, mesmo que por vezes pareça que a discussão
pouco contribua com novas ideias. Nosso desafio, e por isso insistimos, é
ampliar a visibilidade dessa questão que só faz sentido se encarada por
seu âmbito estrutural.
No caso do Brasil, o texto constitucional2 de 1988, construído em um
dos poucos momentos de intensa mobilização e participação social no
país, tentou dar novos rumos à concentração midiática comercial consolidada à época da ditadura militar e previu uma divisão tripartite – pública, privada e estatal – para o serviço de radiodifusão. Em linhas gerais, o
intuito era evitar que importantes espaços de fala, de voz e de representação social e ideológica – caso dos veículos de rádio e televisão – continuassem controlados apenas pelos poucos e mesmos grupos.
O fervor social, que naturalmente tende a se arrefecer, introduziu as
mudanças, mas não foi capaz (e nem é sua responsabilidade) de sustentar sozinho alterações de ordem e de agenda política e institucional, necessárias para dar continuidade ao processo de transformação estrutural da formatação do ecossistema midiático3 brasileiro. Os governos
democráticos do fim dos anos 1980 e de toda a década de 1990 não romperam com a tradição patrimonialista e clientelista de fazer das conces-

2 Art. 223. 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, 1988)
3 Carvalho, Verri e Oliveira (2020, p. 57) sintetizam que a expressão “ecossistema midiático deriva dos estudos de ecologia das mídias ou Media Ecology, que tem como seu
principal expoente Neil Postman, fundador da Media Ecology Association. Com base nos
estudos seminais de McLuhan sobre a interação entre as pessoas e os meios de comunicação, o conceito se desenvolveu na década de 1970. Recentemente, a expressão foi revisitada e ressignificada por vários autores, principalmente com a consolidação da internet e o surgimento de novas interações e de um novo ecossistema. O termo refere-se,
portanto, ‘não apenas ao estudo dos meios de comunicação e dos canais de modo exclusivo, mas da forma como diferentes elementos em uma sociedade se combinam no processo comunicacional’ (GAMBARO, 2019). O conceito pode ser também encontrado nas
obras de Canavilhas (2016), Rovai (2018) e Strate (2004)”.
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sões de rádio e televisão moeda de barganha política e econômica, além
de pouco avançarem na regulamentação infraconstitucional dos pontos
sobre a comunicação eletrônica de massa no país.
Não precisamos nem falar que a dívida histórica do Estado brasileiro
com o fortalecimento do sistema público de radiodifusão também não
foi sanada no período que se seguiu à promulgação da Constituição, e a
criação da primeira instituição federal de comunicação de caráter efetivamente público só veio duas décadas mais tarde, no segundo mandato
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em âmbito federal, a incumbência de preencher essa lacuna foi depositada na Empresa Brasil de Comunicação
[...]. Sua criação (pela Lei nº 11.652/2008) até hoje é compreendida como a mais importante resposta, ainda que
tardia, para minimizar o desequilíbrio estrutural do setor de radiodifusão no país, pois regulamentou parte do
artigo da Constituição Federal que trata do sistema público como modalidade a ser observada nas concessões
de rádio e TV e, por meio do diálogo normativo-institucional com os princípios basilares da comunicação pública, resgatou conceitos caros à construção de um Estado Democrático de Direito. A legislação que instituiu
a EBC preserva, por exemplo, valores como: participação e inclusão social, pluralidade de fontes e diversidade
de conteúdo, autonomia em relação ao governo federal,
oferta de mecanismos para debate público de temas relevantes, desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, promoção da cidadania, direito à informação, à comunicação, à livre expressão e à criação, dentre outros.
(CARVALHO; VERRI; OLIVEIRA, 2020, p. 59)

Entre acertos e tropeços, a Empresa Brasil de Comunicação foi, por
alguns anos, a grande esperança para a comunicação pública no país.
No entanto, o golpe de Estado em 2016, sofrido pela presidenta Dilma
Rousseff e que demarca temporalmente o início do profundo desgaste da
democracia brasileira e de suas instituições representativas, também
atingiu a EBC. Por isso, precisamos detalhar os vários ataques e ameaças
estruturais sofridos pela instituição nas gestões sucessoras e herdeiras
do impeachment, os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.
O recorte conjuntural é de suma importância porque, além de evidenciar os profundos abalos ao caráter público dos veículos geridos pela Empresa, revela que a crise democrática brasileira é também uma crise de
suas instituições, e vice-versa (CARVALHO, 2019). Por conseguinte, não
é coincidência que o desmonte do mais significativo, e incipiente, projeto
de comunicação pública do país ocorra no momento de uma das maiores
crises políticas da sua história (CARVALHO; VERRI; OLIVEIRA, 2020).
Isso prova que não só precisamos falar sobre comunicação pública
como reiterar insistentemente que ela só existe dentro de um regime democrático. Se seus princípios e objetivos colidem com as ideologias e práticas que regem os governos autoritários, eles a sufocam.
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EBC: existe luz
no fim do túnel?

S

em dúvidas, a criação da Empresa Brasil de Comunicação foi um avanço importante para o sistema público de rádio e televisão no país.

Contudo, isso não significa que o processo não tenha tido falhas e vícios,
como sua vinculação original à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e as disputas diárias por maior autonomia administrativa, financeira e editorial. Carvalho (2019) reitera, por exemplo,
que ao longo dos anos a “íntima relação entre a direção da Empresa e o
Palácio do Planalto trouxe incoerências entre a missão e a atuação da
empresa” (p. 14).
No entanto, garantias institucionais e instâncias internas de controle
e participação social previstas pela Lei nº 11.652/2008 conseguiam frear,
muitas vezes, ingerências e pressões políticas nas práticas editoriais e
nas decisões administrativas da EBC. Os exemplos mais concretos desses instrumentos eram:
1.

O caráter de mandato de quatro anos para o presidente da empresa que, uma vez nomeado pela presidência da República não poderia mais ser demitido por ele.

2.

Um conselho curador, instância deliberativa formada majoritariamente por representantes da sociedade civil, responsável por garantir a participação
social e a observância dos princípios e objetivos da
comunicação no conteúdo transmitido pelos veículos da EBC. Essa era a única estrutura com poderes
para demitir o presidente da EBC e

3.

A criação da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP). (GONÇALVES; CARVALHO,
2019, n.p.)

Além disso, o ambiente republicano e democrático permitiu, não sem
embates, o diálogo entre gestores, trabalhadores, governo e setores sociais mais progressistas em torno dos propósitos reais da comunicação
pública, mesmo nos momentos em que houve claros desvios de função e
finalidade dos veículos da Empresa. Como exemplo, podemos citar a realização do Seminário Modelo Institucional da EBC, organizado pelo Conselho Curador da Empresa em 2015 e que trouxe como documento final
um caderno de propostas de mudanças que precisavam ser feitas na EBC
para correção de rumos da comunicação pública (CRISPI, 2015).
O problema é que o contexto pré e pós-impeachment da presidenta Dilma Rousseff minou o projeto que até então estava sendo construído na
EBC e esses três pilares – mandato do diretor-presidente; Conselho Curador; e CFRP – foram paulatinamente abandonados ou atacados. (GONÇALVES; CARVALHO, 2019).
A partir daí, iniciou-se o que vários pesquisadores chamam de desmonte e que ainda segue. Gonçalves e Carvalho (2019) dividem as ações de
desmantelamento da EBC em dois estágios: 1) desmonte do arcabouço
legal; e 2) deglutição do sistema público de comunicação pela comunicação estatal/governamental do Poder Executivo. As mudanças normativas
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concentraram-se na gestão de Michel Temer (2016-2018) e a empresa, comumente tratada pelas elites políticas e econômicas do país como uma
estatal de pouca relevância, foi uma das primeiras instituições a sofrer
interferência do “novo” governo.
Para resumir, cinco dias após assumir a Presidência da República de
forma interina4, Michel Temer exonerou Ricardo Melo, então diretor-presidente da EBC, nomeado ao cargo meses antes por Dilma Rousseff.
A lei que à época regia a instituição determinava mandato de quatro anos
para o gestor máximo da Empresa, justamente para impedir que ele fosse
demitido a qualquer tempo pelo presidente da República, minimizando,
assim, interferências políticas no comando interno. No lugar de Melo,
entrou Laerte Rimoli e uma disputa judicial pelo posto arrastou-se até
setembro (ver Quadro 1), quando Temer assumiu a presidência do país,
em 31 de agosto de 2016 (LUZ, 2019).
No dia 1º de setembro de 20165, foi publicada a Medida Provisória nº
744, extinguindo o mandato do diretor-presidente e o Conselho Curador6
e alterando o vínculo da empresa em relação à estrutura do governo. A
EBC saiu, então, do âmbito da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e foi para a Casa Civil. A MP também mudou a composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e criou um
“Comitê Editorial de Programação”. Ou seja, as alterações no arcabouço
legal destruíram as principais salvaguardas institucionais de autonomia política e administrativa da instituição, comprometendo seu caráter público.
O quadro abaixo (Quadro 1) lista todos os diretores-presidentes da EBC
e oferece-nos uma dimensão ilustrativa do quão mais vulnerável a Empresa ficou, ao longo do tempo, às interferências do Poder Executivo. Em
quase 14 anos de existência, onze gestores passaram pelo cargo. De 2007
a 2015, dois presidentes estiveram à frente da instituição, enquanto nos
últimos cinco anos foram nove mudanças no posto. Para além dos números, vale uma avaliação dos perfis.

4 O Senado Federal afastou Dilma Rousseff do cargo no dia 12 de maio de 2016 para
dar continuidade ao processo de impeachment que culminou em sua destituição, em
agosto do mesmo ano. Nesses três meses, o então vice-presidente do Brasil, Michel
Temer, assumiu o posto de forma interina.
5 Convertida na Lei nº 13.417, de 1º de março de 2017.
6 O Conselho Curador era a instância de participação social na EBC, formado por 22
membros entre representantes da sociedade civil, do governo federal, da Câmara dos
Deputados, do Senado e da própria Empresa. O colegiado zelava pela autonomia e independência política e editorial da instituição e para que seus veículos mantivessem uma
programação diversa e plural, voltada ao interesse público.
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Quadro 1 – Diretores-presidentes da Empresa Brasil de Comunicação
Presidente

Tereza
Cruvinel

Período
Out./2007Out./2011

Nomeação

Informações relevantes

Luiz Inácio
Lula da Silva

A jornalista trabalhou no jornal O Globo por duas décadas, como colunista
de política, e foi comentarista da Globo News. Também atuou no Jornal do
Brasil e no Correio Braziliense.

Dilma
Rousseff

Jornalista, trabalhou no Diário do
Povo (Campinas, SP), nas rádios Eldorado (São Paulo, SP) e CBN (Brasília, DF), na Agência Estado, no Jornal
do Brasil e na Agência Carta Maior. Foi
gerente da Assessoria de Imprensa
da Unidade de Comunicação Social da
Confederação Nacional da Indústria
(Unicom-CNI) e assessor do ex-deputado José Dirceu (PT-SP). Também foi
secretário de Imprensa da Presidência da República, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.

Dilma
Rousseff

Jornalista, Américo Martins foi superintendente nacional de Jornalismo
e Esportes da Rede TV, editor executivo da BBC de Londres e diretor da BBC
Brasil. Os rumores de seu pedido de
demissão envolvem as tentativas de
intervenção e interferência governamental na empresa.

Interino

Vice-presidente da EBC, assumiu a
presidência interinamente após a saída de Américo Martins. Foi prefeito de Franco da Rocha (1993-1996, PT/
SP) e presidente da Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de
São Paulo (Ceagesp).

Dilma
Rousseff

Nomeado em 03 de maio de 2016, tomou posse em 10 de maio. No dia 17,
foi exonerado pelo então presidente
interino Michel Temer. Melo entrou
com ação no STF para garantir o mandato de quatro anos (Lei nº 11.652 de
2008). O ministro Dias Toffoli deferiu o pedido em 02 de junho, reconduzindo o diretor-presidente ao cargo.
Ainda em junho, a Advocacia-Geral da
União pediu ao STF a revogação da liminar que garantiu Melo na presidência e entrou com novo recurso contra
o mandado de segurança que favorecia o gestor. A liminar que mantinha o
diretor-presidente no cargo foi revogada em definitivo por Toffoli no dia
08 de setembro.

(4 anos)

Nov./2011Ago./2015
Nelson Breve
(3 anos e 9
meses)

Américo
Martins dos
Santos

Mário
Maurici

Set./2015Fev./2016
(5 meses)

Mar./2016Maio/2016
(2 meses)

Ricardo
Melo

Maio/2016Set./2016
(4 meses)
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Laerte
Rimoli

Alexandre
Parola

Set./2016–
Maio/2018
(1 ano e 8
meses)

Maio/2018–
Out./2018

Michel
Temer

Assumiu a presidência da EBC em 20
de maio de 2016, mas foi afastado no
dia 02 de junho, por decisão liminar
do ministro Dias Toffolli que manteve
Ricardo Melo na presidência da EBC
até 08 de setembro. Após decisão judicial, Rimoli foi reconduzido à presidência da EBC em 14 de setembro de
2016. Antes, o jornalista foi diretor
regional da TV Globo (RJ); chefe da
assessoria de Comunicação Social do
Ministério do Esporte e do Turismo
(1995-2003); coordenador de comunicação da campanha presidencial
de Aécio Neves (2014); e trabalhou na
Secretaria de Comunicação Social da
Câmara dos Deputados.

Michel
Temer

Diplomata de carreira, foi porta-voz
do governo de Michel Temer (2016) e
na gestão de Fernando Henrique Cardoso (2002).

Michel
Temer

Administrador, foi demitido por desentendimentos com o ministro da
Secretaria de Governo, o general Carlos Santos Cruz.

(5 meses)
Luiz Antônio
Ferreira

Out./2018–
Fev./2019
(4 meses)

Alexandre
Henrique
Graziane
Júnior

Luiz Carlos
Pereira
Gomes

Glen Lopes
Valente

Fev./2019–
Ago./2019

Jair
Bolsonaro

Formado em Administração, trabalha na EBC desde 2016. Na Empresa,
foi gerente executivo de Operações e
diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia.

Jair
Bolsonaro

General do Exército, formado em Ciências Militares e em Administração
na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Foi comandante e diretor de ensino da Escola de Sargentos
das Armas (2011-2014) e comandante
militar do Planalto (2016-2018).

Jair
Bolsonaro

Foi secretário de publicidade e promoção da SECOM - Presidência da República (2019/2020); ex-chefe dos
departamentos comercial e de marketing do SBT; e vice-presidente de
marketing do HSBC no Brasil.

(6 meses)

Ago./2019–
Set./2020
(1 ano e 1
mês)

Set./2020 Atual

Fonte: PINHEIRO (2019, p. 86-89), com adaptações.

Governo
Bolsonaro e
fagocitose da
comunicação
pública
42

D

esde a campanha presidencial de 2018, a EBC sofre ameaças de Jair
Messias Bolsonaro e de sua possível equipe de governo. O candidato

repetia publicamente a intenção de extingui-la ou privatizá-la, argumentando que sua estrutura era cara, ineficiente e que não oferecia retorno
ao cidadão. Sem apresentar dados ou análises consistentes, o ex-parlamentar continuou a manifestar tais argumentos depois de eleito presi-
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dente da República, como no caso de entrevista à Rede Record, reproduzida pela Folha de S. Paulo dois dias após a realização do segundo turno.
(Figura 1)

Figura 1 – Ataques de Bolsonaro à EBC. Fonte: Folha de S. Paulo, 30 out. 2018.

As ameaças não foram retóricas. Em maio de 2020, o governo federal colocou a EBC no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos
(PPI), isto é, oficializou a intenção de privatizá-la e o projeto entrou para
a etapa de avaliação e análises. As discussões ficaram adormecidas enquanto Bolsonaro tentava reacomodar o chamado “centrão” em sua base
política. Para isso, recriou o Ministério das Comunicações, em junho do
mesmo ano, e nomeou para a pasta o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN), radiodifusor e genro de Silvio Santos. “Em mais uma ação inédita,
Bolsonaro colocou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República – órgão ao qual a EBC voltou a ser ligada – no escopo do MiniCom e,
pela primeira vez em sua história, a EBC passou a ser vinculada ao Ministério”. (BARBOSA; PASSOS; CARVALHO, 2021, n.p.).
A última informação sobre os planos do governo perante a Empresa
Brasil de Comunicação é sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização (PND), anunciada pelo ministro Fábio Faria7 no dia 10 de março
de 2021. Segundo matéria da Agência Brasil (2021), o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá contratar uma consultoria para realizar os estudos para a privatização.

7 O ministro declarou posteriormente que, caso não haja condições de privatizar a
empresa, seria estudada a possibilidade de sua extinção.
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Outro eixo de ação para o desmonte engloba a fusão sistemática entre
as práticas de comunicação pública, atividade-fim dos seus veículos, e
as ações de comunicação governamental do Poder Executivo, até então
exercidas somente pelo “braço estatal”8 da instituição. Essa “prestação
de serviços” ao governo federal existiu desde a origem da Empresa e sempre foi alvo de críticas por parte das entidades que defendiam uma estrutura essencialmente voltada para o cidadão e para o interesse público. No
entanto, mesmo que problemática, antes havia uma clara divisão entre
os dois tipos de serviço, que foi sendo fagocitada pelas mudanças organizacionais e administrativas.
O ato mais simbólico dessa fusão ocorreu em abril de 2019 com a unificação da TV Brasil, canal público gerido pela EBC, com a TV NBR, a emissora estatal. Regida por norma interna (Portaria 216), a medida integrou programação, atividades e equipes das duas emissoras em flagrante
afronta ao “que ainda resta da lei de criação da EBC, que determina a
completa separação dos dois veículos”. (GONÇALVES; CARVALHO, 2019,
n.p.). Ainda segundo as autoras,
Na prática, o conteúdo que deveria ir ao ar pautado por
princípios públicos torna-se conteúdo acessório, uma
espécie de moldura que vem sendo recheada com conteúdos de interesse exclusivo do governo. Há uma espécie
de fagocitose que está sendo operada pela comunicação
do poder executivo, que usa a comunicação pública como
um hospedeiro, mantendo-se o nome e o canal, mas a essência já é outra. Como se fosse um espelho, a EBC padece de uma dificuldade intrínseca à sociedade brasileira
– que nunca viu consolidado sequer o conceito de público – e não consegue se consolidar enquanto uma empresa de comunicação pública. (GONÇALVES; CARVALHO,
2019, n.p.)

Interferência
na linha
editorial:
censura e
perseguição

O

desmantelamento da EBC ampliou os casos de censura e perseguição
de trabalhadoras e trabalhadores, documentados na segunda edição

do Dossiê Censura EBC - Inciso VIII, publicado em setembro de 20209. O
documento (FENAJ et al., 2020.) denuncia que desde o início do governo
Bolsonaro até o momento da publicação, em menos de dois anos, portanto, os funcionários contabilizaram 138 denúncias de censura e governismo na cobertura das emissoras.

8 Entre outras atividades, a Diretoria de Serviços geria as transmissões ao vivo dos
atos e solenidades do governo federal veiculadas na TV NBR, o canal oficial do Poder
Executivo. Por meio de contratos com a Secretaria de Comunicação da Presidência da
República, a instância também produzia e transmitia outros conteúdos e distribuía
a publicidade legal dos órgãos e entidades da administração federal. Após a MP 744,
o setor perdeu o status de diretoria e passou a funcionar como Gerência Executiva de
Conteúdos e Serviços, ou seja, a divisão institucional entre o conteúdo público e o governamental foi diluída. (DUARTE, 2019).
9 Dossiê elaborado pela Comissão de Empregados da EBC, pelos Sindicatos dos
Jornalistas do DF, do RJ e de SP, pelos Sindicatos dos Radialistas do DF, do RJ e de SP e
pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ et al., 2020).
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O documento destaca casos em que houve cerceamento à liberdade de imprensa na empresa, gerando entraves ao cumprimento do princípio básico da instituição,
que é produzir conteúdos de comunicação pública, voltados para o interesse da sociedade e que “contribuam
para o desenvolvimento da consciência crítica das pessoas”, como consta na própria missão da EBC. (FENAJ et
al., 2020, p. 2).

Sabe-se, contudo, que nem toda censura é passível de documentação,
visto que parte significativa desse tipo de prática manifesta-se como
autocensura e, portanto, não pode ser contabilizada. Soma-se a isso as
pessoas que, por medo de serem perseguidas, também não denunciam.
Estima-se, então, que o número registrado pelo documento seja significativamente maior.
Ainda de acordo com o relatório, as editorias mais censuradas foram
Política e Direitos Humanos. Casos emblemáticos foram os impedimentos
às coberturas que repercutiram o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, e que tratavam de temas relacionados à violação dos direitos indígenas. A interdição do uso de fontes como as da Anistia Internacional e do Human Rights
Watch em matérias de veículos da Empresa e o veto à expressão “ditadura militar” para se referir ao período em que o Brasil sofreu um golpe de
Estado e passou a ser governado, de fato, por uma ditadura militar10 são
outros exemplos relatados.
Situações que não surpreendem quando, ao se analisar a gestão da Empresa nesse período, vê-se que houve predominância dos militares em
sua administração. Mesmo após a reabertura do Ministério das Comunicações, quando a presidência deixou de ser exercida pelos militares,
eles não perderam totalmente o poder e seguem com representação na
diretoria.
Em paralelo a estas restrições, o documento também denuncia o aparelhamento das pautas dos veículos que passaram a ter postura de proteção excessiva a ministros e ao próprio presidente da República, “com
edição de falas para minimizar a gravidade de declarações oficiais” (FENAJ, et al, 2020, p. 2). O uso da EBC para o proselitismo político e o religioso, visto que Bolsonaro se filia declaradamente a uma ala conservadora dos cristãos evangélicos, é mais uma das denúncias fundamentadas
presentes no Dossiê.
Com a mudança na linha editorial do jornalismo da TV Brasil, que passou a incorporar a produção completa da TV governamental NBR, houve
uma perda significativa do conteúdo público da emissora. Os respiros de
comunicação pública que ainda resistem estão sendo cada vez mais sufocados. Entretanto, não é só o jornalismo que sofre com a censura. Houve
inclusive diminuição da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP),
contrariando o que prevê a Lei 11.652 de abril de 2008 quando apresenta
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que a EBC deve “estabelecer cooperação e colaboração com entidades públicas ou privadas que explorem serviços de comunicação ou radiodifusão pública, mediante convênios ou outros ajustes, com vistas na formação da Rede Nacional de Comunicação Pública” (BRASIL, 2008).
A existência dessa rede é muito mais do que a mera transmissão de
conteúdo dos veículos locais nas emissoras da EBC ou da EBC para os estados. Ela representa a efetivação de um sistema cooperativo e participativo que garante regionalidade, diversidade e pluralidade de fontes,
por exemplo. Antes, uma profissional de gestão em comunicação pública
era responsável por coordenar e manter a relação entre a TV Brasil e as
emissoras públicas estaduais, o que hoje não ocorre. Apesar de a Rede ter
sido mantida, ela perdeu relevância e tais mudanças merecem análises
mais profundas, cenário que também se aplica à Rede de Rádios Públicas.
Para além dos exemplos no jornalismo da TV Brasil, em que o governismo tem ocupado espaço cada vez maior, podemos citar como situações
sensíveis: 1) a exibição de um programa de Páscoa, em 2020, com a participação do presidente da República e lideranças religiosas; 2) a transmissão de um jogo da seleção brasileira de futebol, negociado a portas
fechadas com a CBF, no qual o narrador mandou abraços para Jair Bolsonaro; 3) a transmissão ao vivo da inauguração de um museu para expor
as roupas usadas pelo presidente e pela primeira-dama; e 4) a multiplicação da interrupção da programação para exibir atos governamentais.
Barbosa, Passos e Carvalho (2021, n.p.) argumentam que “a deturpação da missão legal da EBC afeta diretamente o direito à informação da
população e descumpre premissas constitucionais de existência de um
sistema público de comunicação”. Ainda de acordo com os pesquisadores,
o aparelhamento da EBC pelo governo amplifica discursos negacionistas
que atendem interesses expressos do Palácio do Planalto, como é o caso
da cobertura sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Pandemia
de Covid-19 e
comunicação
pública

N

ão podemos deixar de mencionar a atuação dos veículos da EBC no
enfrentamento à pandemia da COVID-19. Infelizmente, uma mancha

impossível de apagar na história do Brasil e da Empresa que, por sua missão, teria de cumprir papel de relevância, todavia, tem sido coadjuvante ou até pior, visto que, por vezes, contribuiu com a desinformação, seja
ampliando o coro às falas do presidente da República ou se calando diante da gestão desastrosa do governo federal.
Além da censura, o governismo na empresa ainda promoveu o negacionismo durante a pandemia da Covid-19,
uma das maiores crises sanitárias vividas pelo mundo.
Uma cobertura precária, desumana, sem ouvir as vítimas e sem contraponto foi vista em todos os veículos do
grupo. Um jornalismo meramente declaratório, acrítico e que atende aos pedidos dos militares de destacar os
aspectos positivos da conjuntura. (BARBOSA, PASSOS E
CARVALHO, 2021, s.n.)

De acordo com o 2º Dossiê da Censura na EBC, a cobertura da pandemia
de Covid-19 teve tratamento atrelado aos interesses do presidente bra46
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sileiro, reconhecido internacionalmente pela inabilidade no controle da
doença. Bolsonaro tem sustentado posições sistemáticas de negação ao
discurso científico e incentivado o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes e o não fechamento de setores econômicos, mesmo em
momentos de colapso do sistema de saúde público e privado.
Na temática da saúde, por exemplo, em relação à pandemia da Covid-19, diversas denúncias citaram uma clara supressão das críticas científicas feitas ao tratamento precoce pelo remédio hidroxicloroquina, defendido
abertamente pelo presidente da República. Outras denúncias deram conta de censuras a especialistas críticos ao governo no enfrentamento à pandemia, mesmo
que o lado do governo estivesse garantido nos textos.
Nesse aspecto, diferentes publicações científicas de
instituições brasileiras foram desconsideradas, assim
como o posicionamento de figuras importantes da própria República, como os presidentes da Câmara, do Senado e do STF (FENAJ et al., 2020).

Vale ressaltar, contudo, que dentre os princípios da Empresa está a
produção e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas. Sabe-se da importância da comunicação na divulgação científica e do papel que a comunicação pública tem
(ou deveria ter) neste momento histórico em que um jornalismo sério e
comprometido com a verdade pode, junto com o Sistema Único de Saúde
(SUS) e com as Universidades e centros de pesquisa comprometidos com
a ciência, salvar vidas por meio de informação precisa, ágil e responsável. Para Carvalho (2020):
[...] o acesso à informação é tão importante neste momento quanto o acesso à saúde e ao auxílio emergencial,
por exemplo. Muitas das medidas que precisam ser tomadas para conter a pandemia depende dos meios de
comunicação para chegar à população. A ideia de que a
comunicação é um direito transversal, que dá inclusive
acesso a outros direitos, se materializa de forma explícita nesta crise sanitária.

Deve-se ainda levar em consideração que algumas das rádios da EBC,
como a Nacional da Amazônia (OC) e a Nacional do Alto Solimões, chegam a
lugares do Brasil que nenhum outro veículo alcança, sendo a única fonte
de informação de parcela significativa da população. Contudo, a EBC vai
na contramão. Fechou a sucursal do Maranhão e diminuiu significativamente as atividades da sucursal de São Paulo. Um alagamento em fevereiro de 2020 deixou a sede paulista sem funcionamento por meses. No
principal centro econômico do país, a Rádio Nacional tem apenas dois
jornalistas e a Agência Brasil tem sete.

O descrédito
internacional
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V

imos que o Brasil demorou duas décadas para tirar do papel o projeto
de uma emissora pública federal que cumprisse com o mandato cons-

titucional e a proposta começou a ser duramente atacada com menos de
dez anos de existência. No momento em que a Constituição Federal esta-
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va sendo criada, sabia-se quais eram os protocolos que sinalizavam a retomada da democracia. Sabia-se do valor que o capítulo específico da Comunicação tinha perante organismos internacionais. Usando o conceito
de Marcelo Neves11, a Constituição Federal de 1988 exerceu papel simbólico também na área da Comunicação Social. O capítulo constitucional e
a discussão suscitada por ele mostraram-se, contudo, muito mais avançados do que a nossa redemocratização (e mais adiante do que a nossa
democracia) foi capaz de sustentar.
O Brasil não teve maturidade democrática suficiente para os avanços necessários na Comunicação, mas a existência de um sistema público forte segue sendo a tônica de organismos internacionais, até mesmo
para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), entidade cujo ingresso do Brasil vem sendo tratado como uma
prioridade pela política externa de Bolsonaro. Em relatório recente, a
organização defendeu o financiamento e a independência editorial das
emissoras públicas, incluindo a EBC, bem como a necessidade de uma reforma regulatória e a existência de um modelo institucional adaptado ao
ambiente de convergência.
Em comparação com outros países da OCDE, o Brasil
está aquém em termos de financiamento, profissionais
e independência editorial de seu sistema público de radiodifusão. Uma emissora pública de radiodifusão nacional pode promover o pluralismo da mídia e fornecer
conteúdo nacional, regional e municipal que talvez não
sejam comercialmente viáveis. Como em muitos países,
a credibilidade do jornalismo público está sob ameaça.
O serviço público de radiodifusão pode fornecer uma
voz importante e independente na transmissão de sinal aberto.
Todavia, dois fatores enfraquecem o sistema público de
serviços de radiodifusão no país. Primeiro, não há uma
política pública coordenada relativa à transmissão de
sinal aberto. Segundo, ocorreram mudanças recentes na
governança e na estrutura do principal sistema público
de radiodifusão no Brasil, a EBC.
Garantir a plena independência da EBC quanto ao governo implicaria em reverter as reformas de 2016-17. Mais
financiamento faria com que o Brasil pudesse garantir
a independência da EBC (ou uma nova entidade equivalente).
Mais oportunidades no setor seriam possíveis mediante
duas ações. Primeiro, o Brasil poderia promover o compartilhamento de infraestrutura para emissoras públicas e, possivelmente, emissoras locais e comunitárias.
Segundo, o país poderia integrar as tecnologias convergentes na estratégia de promoção da radiodifusão pública. (OCDE, 2020)
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Todavia, estamos assistindo hoje ao completo desmonte das estruturas de comunicação pública do país, situação que sempre encontrou
eco nos veículos comerciais de imprensa. Segundo Oliveira e Del Bianco
(2020), os jornais de grande circulação, representantes dos veículos hegemônicos, retratam a radiodifusão pública não apenas de forma negativa, mas questionam inclusive a sua própria existência.
(...) ao colocar em xeque a relevância social da Empresa
Brasil de Comunicação, em tese a mais importante representante do serviço de radiodifusão pública no país,
a mídia comercial acaba estendendo as conformações
pejorativas à mídia pública de uma forma mais abrangente, deslegitimando seu papel para o sistema de radiodifusão e para o equilíbrio democrático. (p. 135)

O estudo corrobora com o entendimento de que a imprensa comercial
no Brasil atua muito mais em defesa do seu papel hegemônico e monopolista pela disputa ideológica e em prol dos interesses do mercado do que
na construção de pilares para o fortalecimento da democracia. Os jornalistas que em terras tupiniquins defendem o fim da EBC e da comunicação pública jamais abririam mão de uma experiência profissional na
BBC, um dos mais conhecidos e consolidados sistemas públicos de comunicação do mundo. Entretanto, ao invés de somar esforços à demanda por
mais autonomia, esses setores se aproveitam das imaturidades do sistema para apregoar o fim da comunicação pública no Brasil, furtando-se do
debate honesto e aprofundado sobre o tema.
Os ataques à EBC são, na maioria das vezes, focados em três pontos:
o alto custo, a baixa audiência e o uso político dela (PIERANTI, 2020). A
questão do investimento financeiro é rebatida por Pieranti em um estudo comparado entre 17 países12. Segundo o autor, a EBC não é “cara demais”, porque seus custos, quando ponderados em função da população,
são bem inferiores aos de entidades congêneres de outras nações. O Brasil, último colocado na lista dos países observados, investe € 0,73 do seu
orçamento per capita em comunicação pública. A Noruega, a que mais
aplica, destina € 115,49 para o setor; o Reino Unido, quase € 88; a República Tcheca, € 23,98; e os EUA, que só perdem para o Brasil, € 2,92.
(...) mesmo nos seus melhores anos em termos orçamentários, a EBC não dispôs de recursos compatíveis com
os de outras entidades mantenedoras de emissoras públicas no mundo. Note-se que a tabela não inclui apenas
exemplos corriqueiros de países com grande experiência
em radiodifusão pública, como Alemanha, Reino Unido e
Japão – seria possível inferir os altos investimentos realizados nesses países até mesmo pelo senso comum. No
entanto, a tabela também revela que os indicadores são
substancialmente maiores, quando comparados ao da
EBC, em países egressos de regimes autoritários e cujos
primeiros esforços em relação à radiodifusão pública da-

12
Noruega, Alemanha, Suécia, Reino Unido, Japão, Canadá, Estônia, Hungria,
Polônia, Bulgária, Letônia, Albânia, Romênia, Lituânia, Estados Unidos e Brasil.
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tam do início da década de 1990, como, por exemplo, República Tcheca, Bulgária, Albânia e outras seis nações
do centro-leste europeu. Uma comparação dos valores
dispendidos por ano, por pessoa, com a EBC com outros
serviços e produtos corriqueiros no país também serve
para reforçar o argumento. Gasta-se com a empresa valor inferior a duas passagens de ônibus e menor que um
pacote de pão de forma, considerando-se os preços correntes em diversas capitais do país. (PIERANTI, 2020,
p. 18)

Ou seja, o argumento do alto custo não se sustenta e cai por terra quando se entende que um sistema público de comunicação é um direito fundamental que deve ser garantido pelo Estado, como saúde, educação e
assistência social. Quando se fala em garantia de direito não existe déficit ou desperdício: a analogia deveria ser oposta, visto que há um baixo
investimento se comparado a outros países.
A falácia da baixa audiência também é ponto descabido ao se olhar
para a EBC. E isso se dá não porque a “audiência não importa”, como equivocadamente é interpretada a não submissão dos veículos públicos à lógica da aferição comercial. O tipo de métrica utilizada para calcular a audiência das rádios e televisões no Brasil é majoritariamente mercantil,
voltada para subsidiar investimentos de publicidade e inserções comerciais nos canais que só sobrevivem se venderem seus “pontos de audiência” para os setores do capital e para o próprio Estado (importante fonte
de receita desses veículos de mídia, pois é o único setor que paga valores
cheios pela inserção de propagandas). O fato é que institutos como o Ibope fazem medições em grandes centros urbanos (onde há público consumidor), e nem todos os veículos da EBC têm sinal aberto nas grandes cidades, como em São Paulo, por exemplo.
A TV Brasil chega em muitos lugares por meio da antena parabólica,
sobretudo no interior do país onde os sinais “normais” não “pegam”. O
mesmo ocorre com as rádios que chegam onde nenhum outro veículo de
comunicação está. O conteúdo da TV, das rádios e da agência de notícias
geridas pela EBC alcança, literalmente, um número “incontável” de pessoas.
A comunicação pública prescinde de uma estrutura que dê conta de
contabilizar conteúdos não mercantilizados e disponibilizados gratuitamente em suas plataformas (rádio, TV, internet). É muito difícil rastrear usos e replicações de todos os conteúdos produzidos pelos veículos da
EBC. Dessa forma, é desonesto falar de TV traço, quando só são considerados os grandes centros, ou ainda alegar que a EBC não tem audiência,
porque a Empresa não se resume à TV Brasil.
O único argumento que realmente abre brechas para avaliações mais
críticas sobre o papel da EBC é o do uso político da instituição. De maneira geral, não negamos que existem apropriações e “aparelhamentos”,
mas isso não é necessariamente um problema da comunicação pública e
sim da imaturidade institucional democrática e do histórico patrimonialista do Brasil. A interferência política está presente nas escolas públi-
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cas, no SUS e em todos os espaços permeados pela política e pelos seres
humanos, inclusive, no mundo todo. Esse debate fala muito mais sobre
nós como sociedade do que sobre os sistemas. Os cenários são representações do que somos socialmente13.
Além do mais, isso não é exclusividade do setor público, ao contrário.
Os veículos de imprensa que acusam a EBC de sofrer interferência política são eles mesmos instrumentos de reprodução dos interesses privados dos seus proprietários e/ou dos interesses advindos do mercado que
sustenta o sistema comercial. Não falamos isso para legitimar ou normalizar as interferências políticas, mas para mostrar que elas não são
problemas exclusivos da EBC. Elas precisam sim ser denunciadas e combatidas como ameaças que são à cidadania e à democracia. No entanto,
cabe ressaltar uma importante diferença entre a EBC e os demais veículos. A maioria dos jornalistas das mídias comerciais tratam a censura
como modus operandi do seu trabalho e, de fato, normalizam os interesses
políticos e também os econômicos na pauta das empresas. Já a EBC tem,
além do corpo de pessoas indicadas pelo poder político-governamental,
um corpo técnico que ingressou por concurso público e que representa
fratura importante nas disputas internas da Empresa por diversidade e
pluralidade.
Parte significativa dos profissionais da EBC é formada por empregados públicos que gozam de relativa estabilidade – infelizmente não encontrada na mídia comercial – e que tem utilizado isso para denunciar as
práticas incompatíveis com a comunicação pública operada por diferentes governos e em diferentes níveis ao longo da história da EBC. Todas as
gestões da Empresa Brasil de Comunicação tiveram que lidar com a organização dos funcionários, que denunciam aparelhamentos e cobram
compromisso com a sua lei de criação e com os valores e princípios “universais” da comunicação pública. Infelizmente, manifestações assim não
são vistas na comunicação comercial pela própria condição de contratação precária da maior parte dos jornalistas no país.
Para além das denúncias que vêm sendo feitas, como os já citados dossiês produzidos pelas comissões de empregados e sindicatos de trabalhadores da comunicação, é ainda pela resistência de parte das trabalhadoras e dos trabalhadores concursados que o jornalismo e os conteúdos
relevantes conseguem cumprir parte de sua função. Certamente, em número e em dimensão infinitamente menores do que a EBC tem em potencial. As denúncias precisam continuar, tanto por parte dos profissionais
como por entidades da sociedade civil, como no caso da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública. O movimento lançou recentemente
a campanha #FicaEBC e a Ouvidoria Cidadã (FENAJ, 2020), criada para
resgatar o papel original deste órgão dentro da Empresa.
Contudo, essa resistência é também parte do papel que a comunicação pública precisa exercer na sociedade, ou seja, mostrar que os sujeitos
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produtores de informação devem ser mais que meros “fazedores de notícias”. O compromisso é com a reflexão crítica e emancipadora de uma
sociedade que se constrói e se fortalece no bojo das liberdades individuais, mas também nas liberdades e nos direitos coletivos, pois a liberdade
de expressão é insuficiente se não houver ágoras efetivamente públicas.
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2021: pandemia, liberdade de expressão e polêmicas regulatórias
na comunicação eletrônica.

Introdução

I

niciada no final de 2019, a pandemia do novo coronavírus (covid-19)
assumiu proporções mundiais logo no início de 2020, alcançando o

Brasil em fevereiro daquele ano. As medidas de isolamento e distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
e outros órgãos da área ampliaram a necessidade de utilização das tecnologias da informação e da comunicação para a realização das mais diversas atividades sociais.
Contudo, essa maior inserção não foi planejada tendo em vista as demandas da coletividade e nem tem ocorrido a partir de um amplo debate
público. A desigualdade é também sua marca, como evidencia a situação
do acesso: ao passo que a internet e suas aplicações tornaram-se centrais
em situações de teletrabalho e educação a distância, para citarmos dois
exemplos relevantes, não houve política pública para universalização do
acesso à rede. Ao contrário, uma proposta do Congresso Nacional que garantiria investimentos para isso foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro no início deste ano (RIBEIRO, 2021).
Uma das explicações para isso é a lógica comercial e dirigida em aliança com interesses políticos. Ela, que já vinha orientando o desenvolvimento da internet no mundo, manifestou-se também no Brasil neste contexto de pandemia. A crise não tem sido enfrentada com respostas que
alterem a tendência de utilização da rede como espaço de acumulação
do capital, fundamentada na publicidade e na produção da mercadoria
audiência. Ao contrário, do uso para a precarização do trabalho à ampliação da comercialização de produtos e serviços, a rede tem sido ainda
mais utilizada com fins comerciais.
Associado a tais fins, outro processo marcante nos últimos anos ganhou força: o uso de tecnologias para ampliação do controle. Zubbof
(2020) tem alertado sobre a configuração do que chama de “capitalismo de vigilância”, uma lógica que orienta o uso da tecnologia para a produção constante de dados que são tratados como matéria-prima para a
produção e venda de informações sobre comportamentos das pessoas e
mesmo de predições sobre elas. Para tanto, “[…] nossa vida é traduzida
de maneira unilateral em dados, expropriada e modificada em seu propósito como novas formas de controle social, tudo isso a serviço de interesses de outrem e na ausência de nossa consciência e meios de combater
esse processo” (ZUBOFF, 2020, p. 71).
Diferentemente do que defende a autora, compreendo que essa configuração vigilantista não é particular do capitalismo contemporâneo. O
desenvolvimento historicamente violento do modo de produção capitalista é acompanhado por tentativas de controle do metabolismo social,
o que faz o sistema capitalista constituir-se sempre como uma estrutura totalizante de organização e controle dos aspectos mais gerais, mas
também mais íntimos da condição humana. A vigilância na fábrica e as
diferentes tentativas de constituição de um modo de vida controlado à
semelhança do que ocorria nesse espaço não são novos. Talvez estejam,
como o próprio sistema capitalista, ainda mais espalhados globalmente
e mais penetrantes desde o que Bolaño (2002) chama da Terceira Revo-
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lução Industrial, marcada pela ampliação da subsunção do trabalho intelectual e pela intelectualização geral dos processos de trabalho na indústria e no setor de serviços.
A informação, nas últimas décadas, foi convertida em elemento central da nova dinâmica do capital. Evidenciam essa mudança a codificação dos conhecimentos por tecnologias computacionais e a ampliação da
mercantilização de setores como a cultura, colaborando para a valorização de uma subjetividade vinculada ao consumo. Tal processo amplia a
subsunção real do trabalho intelectual, que é cada vez mais efetivamente incorporado ao capital, perdendo sua autonomia. Esse trabalho codificado, plasmado em softwares e afins, é ainda mais passível de ser controlado e explorado, inclusive por mecanismos vigilantistas que também
se tornam mais comuns.
A expansão de práticas vigilantistas também está associada à crise do
capitalismo. Deflagrada a chamada crise do subprime, mecanismos de
controle das tensões sociais levaram ao recrudescimento da vigilância
contra movimentos contestatórios e demais grupos subalternos. Ora, se
a crise pandêmica é ainda mais drástica do que aquela iniciada em 2007,
não é de se estranhar que haja reforço de mecanismos de controle, especialmente em países com uma história marcada pela violência como o
Brasil. Aqui, muito diferente do que pensa Zubbof, não houve um capitalismo racional ou uma relação de reciprocidade entre empresas e a população. Sequer é possível falar em Estado de bem-estar nos termos do que
ocorreu no Norte global em parte do século XX. Em nosso capitalismo periférico, a violência é uma constante, inclusive por parte das forças de segurança do Estado, agentes de destaque da necropolítica de ontem e hoje.
Se falamos em continuidade de uma prática associada à própria lógica
de imposição do sistema capitalismo, isso não significa que ela não passe por mudanças, afinal, trata-se de um sistema instável, que precisa desenvolver diferentes mecanismos para aplacar, inclusive, suas contradições intrínsecas. Há, nesse sentido, particularidades no tempo presente,
como a maior possibilidade de manipulação ou modulação de comportamentos, inclusive políticos, por meio de processos algorítmicos bastante
opacos nas redes digitais (SILVEIRA, 2019). Não obstante, parece mais
esclarecedor pensarmos a partir da associação perversa de circunstâncias históricas e conjunturais que apontar o “capitalismo de vigilância”
como uma novidade. Ademais, a adjetivação do capitalismo e a dissociação de sua análise como um modo de produção caracterizado pelas formas de subsunção do trabalho ao capital pode levar a uma postura fetichista em relação às técnicas contemporâneas de controle.
Ainda que não seja o caso, aqui, de desenvolver esse argumento, buscarei, ao longo deste texto, apresentar exemplos que mostram que o que
vemos hoje é a associação de práticas que viabilizam tanto a extração de
dados para fins mercantis quanto a ampliação de mecanismos de controle populacional dirigidos pelo poder público e por agentes privados
que, muitas vezes, operam em íntima relação. Isso se dá em um contexto
de naturalização da inserção social das tecnologias, facilitada por argu57
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mentos que associam sempre inovação tecnológica, modernização e progresso. Ao contrário do que esses discursos prometem, a transformação
que vivemos tem sido guiada por uma lógica perversa, que afeta os indivíduos e a coletividade.

Solucionismo
tecnológico
e controle de
deslocamentos

A

pandemia escancarou o que Morozov (2018) chama de “solucionismo
tecnológico”, termo bastante associado à crise financeira da primeira

década do século XXI, ao desmonte das políticas sociais e, como resposta aparente a isso, à defesa de soluções tecnológicas privadas. O solucionismo é apresentado como curativo possível para problemas diversos,
como transporte, educação e segurança, viabilizando, com isso, a mercantilização de tudo, o reforço do individualismo e o elogio acrítico das
tecnologias. Ao apresentar o fortalecimento dessa tendência no contexto da pandemia, o autor resume as diferentes respostas “solucionistas”
em dois campos:
De fato, podemos observar duas vertentes diferentes
do solucionismo, nas respostas dos governos à pandemia: os “solucionistas progressistas” acreditam que a
exposição oportuna às informações corretas, por meio
de aplicativos, fará as pessoas se comportarem em favor do interesse público. Essa é a lógica do nudging (“cotovelada”), que moldou a desastrosa resposta inicial do
Reino Unido frente à crise. Os “solucionistas punitivistas”, pelo contrário, querem usar a vasta infraestrutura
de vigilância do capitalismo digital para restringir nossas atividades diárias e punir quaisquer transgressões.
(MOROZOV, 2020)

Muitas são as medidas justificadas como de proteção à saúde baseadas em tecnologia. Com a alegação de identificar a temperatura dos transeuntes e proibir a presença de pessoas com febre, visto ser um indício de
contaminação, Scanners termais foram instalados em espaços públicos
como estações de trens e, progressivamente, tornaram-se comuns também em ambientes privados como lojas. O uso da máscara é igualmente
monitorado por câmeras em espaços fechados e até por drones nos abertos. Estes aparelhos remotamente controlados, aliás, foram usados na
capital da Espanha, Madri, e na de Portugal, Lisboa, para emitir mensagens para os cidadãos ficarem em casa.
Preocupada com a situação, ainda em março de 2020, a organização
Access Now lançou um relatório com recomendações de privacidade e
proteção de dados para que os governos pudessem enfrentar a COVID-19.
Em maio, a Access e mais de cem organizações de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional e outras, emitiram declaração conjunta
alertando os governos de que qualquer uso de tecnologias digitais para
rastrear e monitorar indivíduos e populações deveria ser feito estritamente de acordo com os direitos humanos (ACCESS NOW, 2020). As organizações apresentaram diversas condições para a adoção desse tipo de
medida, destacando a necessidade de se observar a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade delas, além de sua limitação temporal. “Não
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podemos permitir que a pandemia COVID-19 sirva de desculpa para vigilância em massa indiscriminada” (JOINT, 2020, tradução nossa)1. A aglomeração de pessoas passou a ser monitorada por meio de tecnologias de
georreferenciamento. Ainda em abril, Apple e Google anunciaram parceria para tecnologia de rastreamento com ferramentas de interface gráfica e APIs únicas, para Android e iOS, recursos que foram disponibilizados
para governos. As empresas justificaram que “como a COVID-19 pode ser
transmitida às pessoas pela proximidade, autoridades de saúde pública perceberam que o rastreamento de contato é uma ferramenta valiosa
para conter a propagação” e alegraram que isso seria feito “tendo a privacidade e segurança do usuário como pontos centrais” (APPLE, 2020).
Ainda em abril, metade da União Europeia, de acordo com relatório do
Parlamento Europeu, já adotava ou discutia medidas de rastreamento
de localização, seja por meio de dados de redes de telecomunicações ou
de aplicativos específicos. Analisando as iniciativas de mapeamento da
movimentação populacional em geral e de monitoramento de indivíduos infectados ou com suspeitas a partir de apps, os especialistas apontaram maior preocupação com o primeiro modelo em relação à privacidade (JULIÃO, 2020).
A defesa do monitoramento de deslocamentos cresceu animada por
experiências como a da Coreia do Sul. Lá, dados de geolocalização dos
celulares de infectados foram usados para alertar aqueles que tiveram
contato com eles a realizarem testes para a doença. A política esteve,
portanto, associada à realização de testes em massa. Entretanto, esse
complemento não foi destacado em países que usaram a solução exclusivamente para monitoramento, caso do Brasil.
Aqui no País, em 7 de fevereiro de 2020, antes mesmo do primeiro caso
ser registrado, foi aprovada a Lei 13.979/2020, dispondo sobre medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
A norma foi proposta pelo governo federal, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada e publicada pela Presidência da República em apenas três dias. O artigo 6o merece destaque, pois tornou
obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital
e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. (BRASIL, 2020a)

O parágrafo primeiro fixou que tal obrigação estende-se às pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. Isso evidencia provável conflito entre o direito à saúde
da coletividade e o direito à privacidade dos indivíduos, o que é agravado

1 No original: “We cannot allow the COVID-19 pandemic to serve as an excuse for indiscriminate mass surveillance.” (JOINT, 2020)
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pela ausência de contornos mais definidos pela lei para a coleta de dados.
Alguns dos questionamentos à norma e alertas são resumidos abaixo:
A normativa, por exemplo, não deixa claro a quais dados
de identificação de infectados ela se refere. Poderiam
eles serem relativos à doenças estigmatizantes que colocam o paciente em grupo de risco? Poderiam, por exemplo, fazer referência às pessoas com quem o então infectado teve contato ou com quem reside? Seria legal caso
se tratassem de informações instantâneas da atual localização daquele indivíduo? A falta de clareza da Lei não
pode ser entendida como uma prerrogativa para a atuação discricionária do Estado, não sendo todos ou quaisqueres (sic) os dados pessoais essenciais para a implementação de políticas de combate à pandemia. Assim,
ter-se claro aquilo que é necessário e aquilo que é excesso torna-se imprescindível para que a coleta de informações pessoais pelo poder público seja de fato legítima
perante o direito à proteção de dados e ao ordenamento jurídico como um todo. (KITAYAMA, 2020, p. 38-39).

Kitayama (2020) alerta que para ser legítimo o artigo deveria ser aplicado em consonância com a Lei Geral de Dados Pessoais (LGPD). Ocorre
que, naquele momento, o Brasil vivia uma situação de vacacio legis, pois,
embora aprovada em 2018, a lei ainda não estava efetivamente em vigor. Ao contrário de buscar garantir tal proteção, legisladores, também
usando o argumento da pandemia, apresentaram vários projetos com o
intuito de adiar a LGPD. Um deles virou a Lei n° 14.010, que adia para 1º
de agosto de 2021 o início de punições previstas para quem violar a lei.
Em um contexto de frágil proteção de dados e ampliação do tratamento por agentes públicos e privados, causam preocupações medidas que,
como as citadas, têm sido efetivadas no Brasil2. Em 23 de março, foi anunciada parceria da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro com a operadora TIM para controlar o deslocamento de pessoas durante a pandemia.
A operadora emitiu comunicado informando que seria responsável por
coletar dados, valendo-se de suas antenas de telefonia, e enviar informações on-line sobre o perfil de movimentação em toda a cidade do Rio.
Os órgãos públicos poderão avaliar a tendência de mobilidade dos bairros antes e depois da pandemia, entender se as pessoas estão respeitando a reclusão, analisar
se um bairro ou uma região específica está sofrendo aumento populacional ou não e com isso subsidiar ações
das autoridades competentes no que tange a contingenciamento da propagação do vírus. (PREFEITURA, 2020).

2 A controvérsia em torno da utilização do georreferenciamento motivou posicionamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em que pondera a “grande
necessidade de transparência, acompanhamento constante e participação de atores
que possam oferecer um controle externo, ou mesmo social, na construção do respaldo
jurídico desejável, bem como para fins de auditoria da utilização ou manipulação dos
dados”. A Anatel opinou que “a coleta e o tratamento de dados estão sujeitos à legislação
vigente e, sobretudo, aos ditames da Constituição Federal. A ponderação de tutela entre saúde e privacidade encontra-se no mais alto grau de nossa hierarquia normativa.
A despeito da presente crise, o momento ainda comporta a possibilidade de harmonização entre os dois bens jurídicos, de forma motivada e transparente” (ANATEL, 2020).
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Também em São Paulo, o Centro de Contingência do Coronavírus tem
analisado os dados de telefonia móvel com a intenção declarada de apontar tendências de deslocamento e a eficácia das medidas de isolamento social. Fruto de parceria com as operadoras Oi, Tim, Claro e Vivo – as
maiores em operação no país – o programa, intitulado Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI), mapeia ondas de calor a partir da localização de aparelhos celulares de usuários (CRUZ, 2020). Exatamente aquela tecnologia vista com preocupação por parte do Parlamento Europeu.
Questionamentos também surgiram no Brasil. Diante deles, o SindiTelebrasil, sindicato que reúne as operadoras de telecomunicações, informou que as empresas repassariam os dados para o Governo Federal
de forma aglomerada, estatística e anonimizada. Além dos riscos desse
processo, pois a anonimização pode ser reconvertida, o que se vê é falta
de transparência nesse processo. Não há relatórios disponíveis sobre a
utilização nem avaliação dos impactos dessa medida, que tem sido operada também por meio de outros tipos de aplicações.
A empresa InLoco, por exemplo, passou a utilizar tecnologia embarcada em aplicativos de clientes, que são bancos e varejistas, para a construção do índice de isolamento social. Originalmente, segundo a companhia, os dados coletados passavam por processamento para marketing,
cuidados antifraude entre outros. Em maio de 2020, por e-mail, solicitei
informações sobre os aplicativos utilizados para produção do Índice de
Isolamento Social. A InLoco respondeu que “[…] os dados que já coletamos no funcionamento normal do negócio foram anonimizados e transformados em dados estatísticos e cartográficos que indicam o percentual
de dispositivos móveis que permaneceram em determinada localidade,
por bairro” (MOURA, 2020). Acrescentou, ainda, que não seria possível,
devido a cláusulas contratuais, informar quais empresas e em quais estados atua, mas que teria exigido contratualmente
[…] que os aplicativos clientes façam referência expressa ao uso de nossa tecnologia, de forma inteligível e de
fácil acesso, em linguagem clara e simples e sem cláusulas abusivas, informando a coleta de dados através da
tecnologia Inloco e a finalidade do tratamento destes dados (MOURA, 2020).

Ao ser questionada também por e-mail em maio de 2020 sobre quais
aplicativos são parceiros da InLoco3 em tal iniciativa, a assessoria da empresa respondeu:
[…] não podemos informar os nomes dos apps por questões de confidencialidade firmadas em contrato. Se fizermos isso estaremos quebrando o acordo de confidencialidade exigido pelos nossos clientes, bancos e
varejistas, no âmbito de nossas relações comerciais
(MOURA, 2020).

3 Em janeiro de 2021, a InLoco passou a se chamar Incognia, passando a ter como centro “biometria comportamental” e localização.
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Em documento, a empresa informou, ainda, que “[…] tecnologias de
geolocalização embarcadas em smartphones estão sendo utilizadas por
países do mundo todo para assegurar a proteção das pessoas e evitar a
propagação do vírus” (MOURA; FERRAZ, 2020, p. 1), citando como exemplos Coreia do Sul, Irã, Israel, Taiwan, Áustria, Polônia, Bélgica, Alemanha e Itália. Embora tal documento localize o problema, aponta para a
necessidade de utilização:
A situação é urgente, mas toda medida tomada deve ser
proporcional à emergência e causar o menor dano possível a longo prazo. Gideon Lichfield, em seu distópico
artigo para o MIT Technology Review (2020), argumenta que, ao fim da pandemia, “a vigilância intrusiva será
considerada um pequeno preço a pagar pela liberdade
básica de estar com outras pessoas” (MOURA; FERRAZ,
2020, p. 4).

Seguindo tal opção e prometendo atenção à privacidade, a empresa
disponibilizou mais aplicações, como mapeamento por bairros. Até hoje,
mapas de calor continuam sendo feitos, sem sabermos se os nossos próprios dados têm sido utilizados e até quando.

“Appização” e
plataformização
facilitam a
vigilância

A

lém do monitoramento de deslocamentos, outros caminhos permitiram ampliação do tratamento de dados. Na área da Saúde, em mar-

ço, foi assinado protocolo (BRASIL, 2020b) entre o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Telecomunicações (MCTIC), o Hospital das Forças Armadas (HFA), o Ministério da Defesa, o Instituto Laura Fressatto
e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) a fim de disseminar a utilização da inteligência artificial, por exemplo, para identificar quadros
de infecção com antecedência por meio de dados de pacientes cruzados
por robôs. Em abril, o Senado aprovou o Projeto de Lei 696/2020 que liberou o uso da telemedicina durante a pandemia de COVID-19 no Brasil
(SENADO, 2020).
Ainda que haja declarações de esforços no sentido de garantia da proteção de dados e da privacidade, outro risco que não deve ser afastado
é o de vazamentos. Dados de pessoas que fizeram teste para covid-19 ficaram abertos para consulta, após um funcionário do Hospital Albert
Einstein divulgar uma lista com usuários e senhas que davam acesso aos
bancos de dados (SENHA, 2020). Cerca de 16 milhões de pessoas foram
afetadas. Em dezembro de 2020, houve vazamento de dados de 200 milhões de brasileiros. Informações como CPF, nome completo, endereço e
telefone de pessoas foram vazadas e comercializadas na internet. Ainda
não há confirmação da origem dos dados, apesar de haver indícios de que
sejam de bancos do Ministério da Saúde (RIENTE, 2020) ou da Serasa Experian (BUCCO, 2021). Até hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), agência vinculada à Presidência da República e responsável
pela proteção de dados pessoais, não chegou a conclusões sobre o assunto, embora tenha instaurado procedimento de apuração.
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As fragilidades quanto à segurança das informações estão postas. Apesar delas, a mediação tecnológica e, com isso, o tratamento de dados seguem crescendo. Divulgada em outubro de 2020, a segunda edição do
Painel TIC COVID-19, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), ligado ao Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br), apontou que 72% dos usuários de Internet
procuraram informações ou usaram serviços públicos on-line relacionados aos direitos do trabalhador ou à previdência social, entre eles INSS,
FGTS, seguro-desemprego, auxílio emergencial ou aposentadoria. Esse
percentual era de 40% em 2019. Os serviços mais buscados ou realizados on-line foram os relacionados a documentos pessoais (46%), saúde
pública (45%) e educação pública (37%) (CETIC.BR, 2020).
Receber o auxílio emergencial garantido pelo governo, cadastrar-se
para receber vacina contra a covid-19 ou fazer prova de vida anual para
continuar recebendo benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) são ações que dependem essencialmente do uso de aplicativos. No
caso do aplicativo Meu gov.br, seu funcionamento se dá por meio de validação facial. Não se tratam de exceções, mas de uma tendência reforçada e acelerada no contexto da pandemia. Segundo o Ministério da Economia, foram transformados em digitais 599 serviços do governo federal
em 2020. Ao divulgar tais informações, a pasta destacou que “A digitalização de serviços públicos foi uma das principais respostas do governo
brasileiro aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19.” (BRASIL,
2021).
Além das barreiras relacionadas ao acesso e à compreensão do funcionamento dos aplicativos, diagnosticadas também pela pesquisa do Cetic.br (2020) a partir do aplicativo da Caixa para auxílio emergencial,
é necessário ter em vista que o uso de aplicativos facilita a obtenção de
dados, seja porque a recusa de permissão inviabiliza, em muitos casos,
a utilização dessas ferramentas ou porque elas possuem termos de uso
que são bastante permissivos e, por isso, problemáticos. Em um contexto como o brasileiro, em que há pouca internalização da cultura de proteção dos dados pessoais por parte dos agentes que fazem o tratamento
e da população em geral, esse uso é ainda mais preocupante.
Isso pôde ser visto ao se pesquisar o tratamento de dados em aplicativos relacionados à pandemia do coronavírus, adotados pelo Governo do
Estado do Ceará: o Monitora Covid-19, o Ceará App e o 190 Ceará. A análise
revelou que há uma lógica de consentimento genérico e pouco informado; uma captura de mais informações do que as estritamente necessárias
para o provimento dos serviços; e, também, a possibilidade de tratamento posterior por agentes que, em alguns casos, não são sequer detalhados.
Chama atenção o caso do Ceará App em que foram percebidas muitas fragilidades na política de proteção de dados, sendo a mais grave o fato de
“[…] submeter os usuários de um aplicativo que pretende mediar diversos serviços públicos à plataforma Google, por haver relação com o Goo-
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gle Analytcs, sem possibilidade de negar essa disponibilização das informações.” (MARTINS et al., 2020, p. 16).
Da mesma forma, o 190 Ceará, utilizado na segurança pública, tem alto
nível de opacidade, sem informações sobre código, lógica e tessitura tecnológica que compõem o aplicativo. Assim, ainda segundo Martins et al.
(2020), “relega ao usuário um total desconhecimento sobre os dados a
serem construídos e, a nosso ver, infringe a lei [LGPD] ao coletar dados
sem que o usuário possua ciência das informações a serem extraídas pelo
dispositivo.” (p. 16).
O caso mostra uma relação indireta com a iniciativa privada, mas há
outros em que a dependência e a subserviência são ainda maiores, como
em São Paulo. No estado, o governo decidiu cadastrar pessoas em situação de rua com um aplicativo vinculado à plataforma Power Apps, da Microsoft. Ao fazer referência a essa política, o professor e pesquisador
Sérgio Amadeu Silveira (2020) afirma que “A experiência e a condição
humana se tornou matéria-prima a ser explorada por plataformas que
podem utilizar os dados não somente das camadas médias, mas também
das massas pauperizadas para treinar seus algoritmos de aprendizado
de máquina”.
Instalados, aplicativos podem se valer de permissões genéricas para
capturar informações constantemente, reforçando o caráter fechado que
a internet vem assumindo. Com a expansão dos smartphones, segundo Srnicek (2017), os usuários interagem mais
[…] com a internet por meio de aplicativos, em vez de visitas a sites, e essa é uma forma pela qual as empresas
podem expandir e encerrar a coleta de dados. À medida
que mais usuários acessam um aplicativo, esses dados
são extraídos lá, enquanto outras plataformas perdem4
(p. 61, tradução nossa).

O autor acrescenta, ainda, que, em um contexto de crise e possível redução da publicidade, os apps tendem a ser opções, pois “bloqueadores
de anúncios funcionam na web aberta, mas nos aplicativos a plataforma tem controle total sobre o que aparece.”5 (Srnicek, 2017, p. 66, tradução nossa). Louçã (2021) menciona que uma pesquisa da Harvard testou
110 aplicativos mais populares nos sistemas Android e iOS e concluiu que
73% partilham informação pessoal com outros sites: 54% do tráfego vai
para a Google, 17% para a Apple e 14% para o Facebook. Esse tipo de mecanismo dificulta o exercício da autodeterminação informativa por parte
dos titulares dos dados, além de ir de encontro a princípios que, no Brasil, orientam a Lei de Proteção de Dados, como o da finalidade e o da necessidade.

4 No original: “[...] with the internet through apps rather than by visiting websites,
and this is a way in which companies can both expand and close off data collection. As
more users head into an app, those data are extracted there, while other platforms lose
out.” (SRNICEK, 2017, P. 61).
5 No original: “Ad blockers work on the open web, but in apps the platform has full
control over what appears.”. (SRNICEK, 2017, P. 61)
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Apesar disso, os aplicativos têm sido cada vez mais utilizados. Partindo da análise do segundo trimestre de 2020, a consultoria App Annie
aponta que a pandemia levou ao aumento de 40% o tempo que usuários
passam utilizando aplicativos móveis. Foram registrados quase 10 bilhões de novos downloads no período e uma média de 4 horas e 20 minutos por dia em smartphones. As áreas de destaque foram: “negócios”, “saúde”, “fitness” e “educação”. Segundo Butcher (2020):
Os gastos também cresceram. Os usuários gastaram um
total de US$ 27 bilhões em aplicativos no período. Consumidores com iOS gastaram US$ 17 bilhões, crescimento de 15% ano a ano, enquanto usuários de Android gastaram na Google Play 25% a mais ano a ano, indo para
US$ 10 bilhões.

Como os mecanismos discutidos até aqui ilustram, a vigilância se dá
de forma difusa e por meio de mecanismos pouco aparentes e muito difundidos, como os aplicativos. Uma política vigilantista cresce animada
por esse tipo de prática, tão marcante do capitalismo contemporâneo e
que é viabilizada pela digitalização e datificação do mundo tendo como
base as plataformas digitais.
Nesse contexto, não apenas o Estado pratica a vigilância. As corporações também o fazem e de forma ostensiva. Os escândalos envolvendo o
Facebook nos Estados Unidos e no Reino Unido são exemplos desse controle exercido por meio da manipulação de dados. A Anistia Internacional (2019) já rotulou corporações como Facebook e Google de “Gigantes da
Vigilância” em título de relatório publicado em 2019.
Não apenas as plataformas de redes sociais significam riscos para a
privacidade e a proteção de dados. O modelo de negócios das plataformas,
em geral, depende da coleta e do tratamento constante desses dados. Eles
são processados e transformados em informações que podem ser vendidas para os mais diversos agentes, de anunciantes a outros. Direta ou indiretamente, os riscos existem. A título de exemplo, cabe mencionar que
em abril de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do
Brasil deixou de usar a plataforma Zoom devido à percepção de falhas de
segurança. No mesmo mês, a justiça norte-americana enviou questionamentos para a plataforma que afirmou que não comercializava dados e
adotou novas medidas de segurança (ZOOM, 2020).
Outro exemplo que pode ser citado refere-se a duas atividades centrais
para nossa existência que passaram a ser mediadas por tecnologias e,
por isso, abriram margem à vigilância: o trabalho e a educação. Estudos
sobre o que tem sido chamado de uberização do trabalho mostram que há
práticas algorítmicas de captura de informações não apenas do mercado,
mas do próprio trabalhador. Com a pandemia, a lógica de trabalho mediado por plataformas alcançou outras categorias: entregadores, professores, médicos, arquitetos, artistas… A lista não tem fim. O teletrabalho,
que já estava autorizado no Brasil, tornou-se uma realidade para muitos
trabalhadores que, por isso, passaram a se submeter à mediação tecnológica das plataformas digitais.
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O trabalho dos educadores é um exemplo disso. Além de viabilizar vigilância a partir da visualização do conteúdo de aulas gravadas, da postura
do professor e mesmo do seu ambiente doméstico, o que desloca a fronteira entre o que é público e privado, há também coleta de dados por meio
das plataformas utilizadas que, em geral, são plataformas proprietárias.
A iniciativa Educação Vigiada, iniciativa da Educação Aberta (parceria
entre a Cátedra UNESCO de Educação EaD (UnB) e o Instituto EducaDigital), do Laboratório Amazônico de Estudos Sociotécnicos e do Centro
de Competência em Software Livre — ambos da UFPA —, tem pesquisado
e alertado sobre o tema. A iniciativa constatou que mais de 65% das instituições públicas de educação no Brasil – universidades, institutos federais, secretarias estaduais de educação e secretarias municipais de
educação de cidades com mais de 500 mil habitantes – estão expostas à
vigilância das plataformas. Elas, entre outras situações problemáticas,
hospedam dados em grandes plataformas, como Google, Microsoft e Amazon. 75% vinculam seus servidores de e-mails a esses agentes6. As universidades federais são, entre as instituições, as que mais possuem relações
com eles e, com isso, entregam dados sensíveis de funcionários e alunos
para as empresas.
A situação não tem sido vista como problemática, ao contrário. No primeiro semestre de 2020, o Ministério da Educação (MEC) migrou a operação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a nuvem da Microsoft,
alegando buscar ampliar capacidade de acesso. Com isso, 1.795.211 pessoas que se inscreveram tiveram dados enviados para a multinacional.
A parceria foi apontada como um sucesso pelo MEC (MENEZES; PERA,
2020). Além da área da educação, a Microsoft ampliou sua atuação na
saúde, disponibilizando o Microsoft Teams para reunir pesquisadores, residentes, orientadores, profissionais de saúde e comunidades que conformam uma rede de inteligência sobre combate à covid-19. Além disso,
disponibilizou gratuitamente – por seis meses – as aplicações Power Apps,
Power Automate, Power Apps portals e Power Virtual Agents para clientes
nas áreas da saúde e educação, ONGs e governos, entre outros (MICROSOFT, 2021).
No mesmo sentido, o Serviço Federal de Processamento (Serpro) anunciou, em junho de 2020, que passaria a oferecer seus serviços digitais na
plataforma da Amazon, a Amazon Web Services (AWS). Com isso, dados do
governo federal e de clientes privados passaram a ser armazenados pela
empresa, uma submissão que fragiliza a própria soberania nacional. Não
é demais lembrar as denúncias de Edward Snowden, analista da Agência
de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) que, em 2013, trouxe à
tona a vigilância praticada pelos Estados Unidos sobre o Brasil e suas
empresas, como a Petrobras. As corporações vão, com esse tipo de medida, obtendo os mais diversos dados e sendo internalizadas no cotidiano

6 Mais informações em https://educacaovigiada.org.br/ (EDUCAÇÃO VIGIADA,
[2021]).
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das diferentes instituições, o que pode lhes render contratos após a fase
de oferta “gratuita”. O que certamente era um projeto de futuro foi acelerado na pandemia.

Aceleração da
implantação:
o caso do
reconhecimento
facial

A

s situações de isolamento têm fomentado ofertas de soluções que,
como no caso das plataformas utilizadas para educação on-line, via-

bilizam e naturalizam uma maior mediação tecnológica por parte de corporações privadas que participam do mercado de dados. Nesse sentido,
é explícita a combinação entre tendências pregressas e a atual situação
da pandemia no uso do reconhecimento facial. Os casos são diversos: tornaram-se comuns ofertas de “soluções”7 como a avaliação de estudantes
baseada em reconhecimento facial, que possibilitaria a autenticação dos
alunos e o monitoramento deles durantes provas, e o aumento do número
de pagamentos por meio do reconhecimento facial, acompanhando tentativas de redução de contato físico para garantir saúde.
Apesar da controvérsia em torno da adoção dessa tecnologia devido às
imprecisões, aos vieses algorítmicos que prejudicam pessoas asiáticas,
negras e trans, bem como do conflito evidente com o direito à privacidade, cresceu em 2020 o uso do reconhecimento facial em espaços públicos e privados. A pandemia acabou freando ou, ao menos, desacelerando
a popularização das críticas que em cidades como São Francisco haviam
feito o reconhecimento facial ser banido. Com o argumento de controlar
a circulação de infectados, em países como China e Rússia proliferaram
práticas de reconhecimento facial por câmeras, motivando a concorrência entre empresas que disputam qual consegue ter maior capacidade
de reconhecimento em casos de pessoas que usam máscaras (NOGUEIRA, 2020).
Não apenas regimes marcadamente autoritários valeram-se do contexto da pandemia para ampliar o reconhecimento facial. Em dezembro,
a Prefeitura de Fortaleza anunciou que realizaria pregão para aquisição
de novas tecnologias de controle de frequência escolar. Argumentando
que seria utilizada para o combate ao coronavírus, a proposta visava utilizar reconhecimento facial, detecção do uso de máscaras e aferição da
temperatura de 230 mil alunos em cerca de 570 unidades educacionais
da rede municipal. O investimento seria de R$ 21 milhões, tendo como
fonte o Fundo Municipal da Educação.
O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-Ceará) e o Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social – enviaram uma série de
questionamentos a órgãos da Prefeitura de Fortaleza (Secretaria Municipal de Educação e Gabinete do Prefeito) sobre a contratação da empresa que faria o reconhecimento facial para registrar presença de crianças
nas escolas municipais de Fortaleza. De acordo com o Portal de Compras
do Município (FORTALEZA, 2020), cinco pedidos de esclarecimentos e

7 O uso de biometria é uma tendência reconhecida pela ABI Reaserach (SANTOS;
JACOBS, 2020).
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quatro de impugnação foram realizados pelos participantes na disputa
da entrega do serviço, versando sobre questões técnicas e abrangência
do mesmo. O leilão acabou sendo suspenso e as respostas aos questionamentos limitaram-se a informar isso, sem entrarem nas discussões sobre
proteção de dados e mesmo sobre a coerência da proposta.
No Distrito Federal, em novembro de 2020, foi aprovada e sancionada
a Lei nº 6.712/2020 que estabelece regras para o uso da tecnologia de reconhecimento facial (TRF) na segurança pública do DF. De acordo com
o texto, a tecnologia só poderá ser utilizada em equipamentos e espaços públicos com placas que informem a existência do sistema. Antes da
aprovação da lei, o governo havia usado reconhecimento facial automatizado no carnaval de Brasília, medida anunciada como forma de ampliar
a segurança. Além dela, houve utilização de drones para monitoramento
da população durante a festa.
Em nota técnica, o Laboratório de Políticas Públicas e Internet (LAPIN) apontou pontos positivos e negativos da lei. Um dos aspectos destacados é o conceito de “vigilância contínua” que consta no artigo 2o da
lei, ao passo que o 3o proíbe “o uso de TRF para vigilância contínua de um
indivíduo ou grupo de indivíduos em qualquer hipótese” (REIS, 2021, p.
11). Há, na opinião do Laboratório, falta de clareza quanto a esse aspecto central, e sua abertura para a utilização como vigilância continua “se
realizada em locais públicos, traz riscos à privacidade e à proteção de dados de um grande contingente populacional, que terá seus dados coletados e armazenados sem finalidades específicas e sem seu consentimento” (REIS, 2021, p. 11). Ainda que seja identificado como ponto positivo
o veto à utilização do reconhecimento facial para segurança pública em
espaços e equipamentos públicos, foram identificados outros problemas
relacionados à coleta de dados.
A organização apontou como positiva a própria existência de uma regulamentação da prática no âmbito da segurança pública, pois, em outras unidades da federação, a implementação tem ocorrido sem a existência de regra que a oriente e sem qualquer debate público. Segundo
pesquisa do Instituto Igarapé, “até maio de 2019, foram pelo menos 48
casos publicamente reportados de implementação dessa ferramenta por
autoridades públicas. Desses casos, 13 tinham a garantia da segurança
pública como principal objetivo” (FRANCISCO; HUREL; RIELLI, 2020, p.
2). Ainda de acordo com o levantamento do Instituto, o processo de adoção tem ocorrido de forma experimental na maior parte dos casos, por
meio de projetos-piloto, provas de conceito e testes, estabelecidos a partir de termos de referência ou entendimento, assinados com as empresas que fornecem a tecnologia, de forma independente à existência de lei
específica.
Em abril de 2020, o jornal mensal Le Monde Diplomatique Brasil publicou dois textos sobre o assunto: em um deles, foi apresentado que já estava em curso a banalização de uma tecnologia controversa (MARTINS,
2020a); no outro, discutia-se sobre a incompatibilidade dessa e de outras tecnologias da vigilância com a doutrina de proteção de dados esta68

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

belecida pela LGPD (MARTINS, 2020b). Apesar dessas questões, na pandemia, além das medidas já mencionadas, houve esforços de ampliar a
utilização e a precisão da tecnologia de reconhecimento facial, além de
buscar barateá-la. Como resultado disso, o mercado de reconhecimento
facial que foi avaliado em US$ 4,84 bilhões em 2020, alcança projeções
de US$ 12,75 bilhões até 2026, segundo documento da consultoria Mordor intelligence intitulado “Facial recognition market - growth, trends,
covid-19 impact, and forecasts (2021 - 2026)” (MORDOR INTELLIGENCE,
2020). São indícios de que, em vez de um uso pontual e específico para o
combate à pandemia, o que está em curso é o aproveitamento da situação
para ampliar a implantação.

Considerações
finais

A

partir de todo o exposto, podemos sustentar que a pandemia acelerou
a inserção das tecnologias na sociedade. Em relação ao georreferen-

ciamento aqui discutido, é importante ter em vista que, já em dezembro
de 2019, o Facebook admitiu, em carta enviada a senadores dos Estados
Unidos, que tem acesso à localização dos usuários da rede social, mesmo
sem ser dada a respectiva autorização. A plataforma informou ser capaz
de identificar a localização por meio de informações que vão sendo compartilhadas, tais como vídeos, identificações ou anúncios, bem como o
endereço IP do dispositivo. Facebook, Google, Apple, Amazon também se
utilizam de dados para monitorar e modular o comportamento de cidadãos.
O argumento caracterizado por Morozov (2020) como "solucionismo
tecnológico" tem impulsionado a entrega de dados do governo e da população brasileira, em geral, para corporações transnacionais que se valem dessas informações para lucrar e para ampliar mecanismos de vigilância.
Os dois objetivos apenas na aparência se distanciam, pois essencialmente corroboram com a expansão do sistema capitalista e da mercantilização intrínseca a eles. Esse tipo de controle é funcional em um momento de crise e se soma a outras formas mais tradicionais, como a violência
estatal, especialmente contra determinados grupos sociais.
Isso não se dá, é importante destacar, sem resistências, como evidenciam campanhas de organizações da sociedade civil8 que pedem o banimento global do reconhecimento facial e que se refletem em decisões
como da União Europeia9, onde o Comitê e a Autoridade de Proteção de
Dados da Europa demandam uma proibição geral de qualquer uso de Inteligência Artificial (IA) para o reconhecimento automatizado de características humanas em espaços acessíveis ao público, uma contra-tendência importante à naturalização do "solucionismo". No mesmo sentido,
cidades norte-americanas como São Francisco, Portland e Minneapolis
aprovaram o banimento em leis. Não obstante, é forçoso reconhecer que a

8 https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/06/BanBS-Portuguese.pdf
9 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition_en
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lógica de ampliação de tecnologias vigilantistas avança, como descrevemos aqui, em combinação com políticas discriminatórias, como no caso
brasileiro.
O uso prioritário na segurança pública tem reforçado sua utilização
como instrumento de criminalização de pessoas negras e pobres, atualizando mecanismos discriminatórios que historicamente orientam as
políticas do setor no Brasil. Como percebido por Mattelart (2009) ao analisar o caso da França, país que decretou que presos civis e condenados
por fatos insurrecionais deveriam ser fotografados em 1872 após a Comuna de Paris, e o da África do Sul, em que apenas parte da população ficou sujeita à determinação de catalogação de fotos e impressões digitais
durante o regime do apartheid, as tecnologias, apesar da aparente neutralidade, são utilizadas para viabilizar o controle de corpos e grupos
dissidentes e/ou discriminados. No caso do reconhecimento facial, não
é difícil associar a prática ao controle populacional por meio do aparato
de segurança do Estado, com tudo o que isso significa, especialmente em
países racistas como o Brasil, em termos de preconceito e uso contra determinados corpos, como os negros e os periféricos.
Vê-se, pois, que a vigilância pode se dar de forma mais ou menos ostensiva e que há, em todos os casos mencionados, uma reunião de interesses
que perpassam o controle social e objetivos comerciais. No caso do Brasil, é preocupante que essa confluência perversa ocorra no contexto do
governo de Jair Bolsonaro, de extrema direita, e em um cenário de ainda
incipiente afirmação da proteção de dados. Vimos que houve várias iniciativas, inclusive no campo legislativo, para viabilizar tratamento de
dados, ao passo que também houve esforços para adiar a LGPD, que finalmente passou a vigorar no Brasil em agosto de 2020, apesar de ter sido
aprovada dois anos antes.
Outra confluência problemática se expressa na própria ANPD, que
não tem dado respostas a questões importantes como os vazamentos. A
ANPD está vinculada à Casa Civil da presidência e é dirigida, por decisão do governo Bolsonaro, por militares, o que levanta suspeitas sobre a
postura vigilantista que a própria agência pode vir a ter. Como alertou
a Coalizão Direitos na Rede (CDR), não pode haver confusão entre defesa da segurança nacional e garantias de privacidade e proteção de dados
pessoais. A organização se posicionou em nota:
Pelo contrário, atividades de vigilância conduzidas por
órgãos de defesa nacional e segurança pública muitas
vezes podem colocar em risco direitos e garantias que
deveriam justamente ser protegidas pela ANPD, visando a constituição de um sistema equilibrado dentro do
Estado Democrático de Direito (Direitos na Rede, 2020).

Por todo o exposto, ainda que seja discutível a utilização de tecnologias
invasivas no contexto de emergência gerado pela pandemia do coronavírus, é fundamental que, desde já, a extensão dessas medidas seja avaliada por diferentes segmentos, de modo que elas não sejam naturalizadas
e que, com isso, justifiquem a violação de outros direitos, a começar pelo
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direito à privacidade. Para tanto, a pergunta que se coloca é: é possível
pensar em uma lógica da inserção das tecnologias que promova liberdades e direitos? Esta é uma das perguntas fundamentais deste tempo. Temos que partir do cenário de múltiplas crises que vivemos para buscar
respondê-la.

Referências

ACCESS NOW. Access Now joins 100 organisations in telling governments
dont use the coronavírus pandemic as cover for expanding digital surveillance. Access Now, Bruxelas, Bélgica, 02 abr. 2020. Disponível em: https://
www.accessnow.org/access-now-joins-100-organisations-in-telling-governments-dont-use-the-coronavirus-pandemic-as-cover-for-expanding-digital-surveillance/. Acesso em: 02 de abr. 2021.
ANATEL. Posicionamento da Anatel a respeito da utilização de rastreamento de usuários de telecomunicações no âmbito de medidas no combate à pandemia de Covid-19. Agência Nacional de Telecomunicação, Brasília,
15 abr. 2020. Notícias. Disponível em: https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/104-home-institucional/2561-posicionamento-da-anatel-a-respeito-da-utilizacao-de-rastreamento-de-usuarios-de-telecomunicacoes-no-ambito-de-medidas-no-combate-a-pandemia-de-covid-19.
Acesso em: 15 jul. 2020.
ANISTIA INTERNACIONAL. Surveillance Giants: How the business model of
google and facebook threatens human rights. Relatório. AMNESTY INTERNACIONAL, Londres, Reino Unido, 2019. Disponível em: https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2019/11/Surveillance-Giants-Embargo-21-Nov-0001-GMT-FINAL-report.pdf. Acesso em: 28 mar. 2021.
APPLE e Google formam parceria para tecnologia de rastreamento de contato
com COVID-19. Apple, São Paulo, SP, 10 abr. 2020. Newsroom. Disponível em:
https://www.apple.com/br/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/. Acesso em: 15 mar. 2021.
BOLAÑO, César Ricardo Siqueira. Trabalho Intelectual, Informação e Capitalismo. A re-configuração do fator subjetivo na atual reestruturação produtiva. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, v. 15, n. 11,
p. 53-78, dez. 2002.
BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Diário
Oficial da União, Brasília, v. 27, n. 1, p. 1, 7 fev. 2020a. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm. Acesso
em: 20 maio 2021.
BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Acordo dissemina
uso da Inteligência Artificial na área da Saúde. Ministério da Ciência, Tec-

71

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

nologia, Inovações e Telecomunicações. MCTIC, Brasília, DF, mar. 2020b.
Notícias. Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/03/Acordo_dissemina_uso_da_Inteligencia_
Artificial_na_area_da_saude.html. Acesso em: 15 jul. 2020.
BRASIL. Ministério da Economia. Governo transformou em digitais 599
serviços em 2020. Ministério da Economia, Brasília, DF, 19 mar. 2021. Notícia, Administração Pública. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/marco/governo-transformou-em-digitais-599-servicos-em-2020. Acesso em: 25 mar. 2021.
BUCCO, Rafael. OAB requer da ANPD investigação sobre vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros. Telesíntese, [S.l.], 28 jan. 2021. Disponível em: https://www.telesintese.com.br/oab-requer-da-anpd-investigacao-sobre-vazamento-de-dados-de-223-milhoes-de-brasileiros/. Acesso em: 20 mar.
2021.
BUTCHER, Isabel. Pandemia aumenta em 40% o tempo que usuários passam
em smartphones, aponta App Annie. Mobile Time, [S.l.], 09 de jul. 2020. Disponível em: https://www.mobiletime.com.br/noticias/09/07/2020/app-annie-usuarios-ficam-40-mais-tempo-em-aplicativos-na-pandemia/. Acesso em: 28
mar. 2021.
CETIC.BR. Painel TIC COVID-19 apresenta dados inéditos sobre acesso a serviços públicos on-line e desafios à privacidade durante a pandemia. Comitê Gestor da Internet no Brasil, São Paulo, SP, 01 out. 2020.
Notícias, releases. Disponível em: https://cetic.br/pt/noticia/painel-tic-covid-19-apresenta-dados-ineditos-sobre-acesso-a-servicos-publicos-on-line-e-desafios-a-privacidade-durante-a-pandemia/. Acesso em: 20 mar. 2021.
CRUZ, Elaine Cristina. São Paulo usará celulares para monitorar aglomerações. Agência Brasil. São Paulo, 09 abr. 2020. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/sistema-vai-monitorar-aglomeracoes-em-sp-por-meio-de-celular. Acesso em: 10 mar. 2021.
DIREITOS NA REDE. ANPD Militarizada: risco para a proteção de dados
pessoais. Coalizão Direitos na Rede, [S.l.], 16 out. 2020. Disponível em: https://direitosnarede.org.br/2020/10/16/anpd-militarizada-risco-para-a-protecao-de-dados-pessoais/. Acesso: 29 mar. 2021.
EDUCAÇÃO VIGIADA. Educação Vigiada, [S.l.], [2021]. Página inicial. Disponível em: https://educacaovigiada.org.br. Acesso em: 27 mar. 2021.
FRANCISCO, Pedro Augusto P.; hurel, Louise Marie; rielli, Mariana Marques
(ed.). Regulação do reconhecimento facial no setor público: avaliação de
experiências internacionais. avaliação de experiências internacionais. Instituto Igarapé, Rio de Janeiro, jun. 2020. Disponível em: https://igarape.org.br/
wp-content/uploads/2020/06/2020-06-09-Regula%C3%A7%C3%A3o-do-reconhecimento-facial-no-setor-p%C3%BAblico.pdf. Acesso em: 14 mar. 2021.

72

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

FORTALEZA. Fundo Municipal de Educação. PE 325/2020 – Reconhecimento Facial, Detecção de Uso de Máscara e Aferição de Temperatura. Edital.
E-compras, Prefeitura de Fortaleza, 11 nov. 2020. Disponível em: https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/detalhe-licitacao.asp?id=184&fonte=Novo. Acesso em: 21 maio 2021.
Joint civil society statement: States use of digital surveillance technologies
to fight pandemic must respect human rights. Access Now, Bruxelas, Bélgica, 02 abr. 2020. Disponível em: https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/04/Joint-statement-COVID-19-and-surveillance-FINAL1.pdf. Acesso
em: 15 mar. 2021.
JULIÃO, Henrique. Metade da União Europeia adota ou discute rastreamento de localização. Teletime, [S.l.], 24 abr. 2020. Disponível em: https://teletime.com.br/24/04/2020/metade-da-uniao-europeia-adota-ou-discute-rastreamento-de-localizacao/. Acesso em: 20 mar. 2021.
KITAYAMA, Marina Sayuri. Dados pessoais e coronavírus, do abuso à legitimidade. In: BIONI, Bruno; ZANATTA, Rafael Augusto; RIELLI, Mariana Marques; VERGILI, Gabriela Machado; LIMA, Iasmine Favaro. Os dados e o vírus:
pandemia, proteção de dados e democracia (p. 35 - 42). 1. ed. São Paulo: Reticências Criativo Design Studio, 2020.
LOUÇÃ, Francisco. O novo mundo dos mandarins das redes sociais. Expresso. Lisboa, 12 mar. 2021. Disponível em: https://leitor.expresso.pt/semanario/
semanario2524/html/revista-e/-e/o-novo-mundo-dos-mandarins-das-redes-sociais. Acesso em: 29 mar. 2021.
MARTINS, Helena. Reconhecimento Facial: a banalização de uma tecnologia
controversa. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, SP, 22 abr. 2020a.
Concentração da Mídia. Disponível em: https://diplomatique.org.br/reconhecimento-facial-a-banalizacao-de-uma-tecnologia-controversa/. Acesso em: 29
mar. 2021.
MARTINS, Helena. Tecnologias de vigilância e os desafios à Lei de Proteção
de Dados. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, SP, 29 abr. 2020b. Concentração da Mídia. Disponível em: https://diplomatique.org.br/tecnologias-de-vigilancia-e-os-desafios-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/. Acesso em: 29
mar. 2021.
MARTINS, Helena et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, Rio de Janeiro,
v. 16, n. 2, e5387, dezembro 2020.
MATTELART, Armand. Um mundo vigilado. Madri: Paidós, 2009.
MENEZES, Dyelle; PERA, Guilherme. Microsoft destaca Sisu em nuvem como
case de sucesso. Portal Mec, Brasília, 23 mar. 2020. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/component/content/article?id=86661. Acesso em: 27 mar.
2021.
73

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

MICROSOFT. Relatório Covid-19 – 2020 – versão final. Relatório. Microsoft,
jan. 2021. Disponível em: https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/42/2021/01/Relat%C3%B3rio-COVID-19-2020-Vers%C3%A3o-Final-Digital.pdf. Acesso em: 27 mar. 2021.
MORDOR INTELLIGENCE. Facial recognition market - growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2021 - 2026). Relatório. Mordor Intelligence,
Telangana, Índia, 2020. Disponível em: https://www.mordorintelligence.
com/industry-reports/facial-recognition-market. Acesso: 29 mar. 2021.
MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São
Paulo: Ubu, 2018.
MOROZOV, Evgeny. Solucionismo, nova aposta das elites globais. IHU Online. 26 abr. 2020. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/
598364-solucionismo-nova-aposta-das-elites-globais. Acesso em: 20 de mar.
2021.
MOURA, Raíssa. In Loco - Apps do bem. [mensagem pessoal] Mensagem recebida por: <Helena Martins>. em: 14 maio 2020.
MOURA, Raíssa; FERRAZ, Lara. Meios de Controle à Pandemia da COVID-19
e a Inviolabilidade da Privacidade. Inloco, Recife, PE, 2020. Disponível em:
https://content.inloco.com.br/hubfs/Estudos%20-%20Conte%C3%BAdo/Coronavirus/Meios%20de%20controle%20a%CC%80%20pandemia%20da%20
COVID-19%20e%20a%20inviolabilidade%20da%20privacidade.pdf?hsCtaTracking=009fa76e-caa9-4638-9de4-af3a803c8d28%7C242aa157-f3a2-491c-a88e-4d0cf36d7309. Acesso em: 15 mar. 2021.
NOGUEIRA, Luiz. Na China, reconhecimento facial já identifica até pessoas com máscara de proteção. Olhar Digital, [S.l.], 09 mar. 2020. Disponível
em: https://olhardigital.com.br/2020/03/09/coronavirus/na-china-reconhecimento-facial-ja-identifica-ate-pessoas-com-mascara-de-protecao/. Acesso
em: 29 mar. 2021.
PREFEITURA do Rio fecha parceria com a TIM para montar mapa de deslocamento. TIM. Tim. Rio de Janeiro, 23 mar. 2020. Disponível em: https://www.
tim.com.br/sp/sobre-a-tim/sala-de-imprensa/press-releases/institucional/
prefeitura-do-rio-fecha-parceria-com-a-tim-para-montar-mapa-de-deslocamento-na-cidade-durante-a-pandemia_. Acesso em: 15 jul. 2020.
REIS, Carolina. Nota Técnica Lei 6.712/20: 10 recomendações para o uso de
reconhecimento facial para segurança pública no DF. 2020. Laboratório de
Políticas Públicas e Internet - LAPIN. Disponível em: https://lapin.org.br/wp-content/uploads/2021/02/NT_LD_67122020_reconhecimento_facial_DF_LAPIN-1.pdf. Acesso em: 14 mar. 2021.
RIBEIRO, Luci. Bolsonaro veta recursos para levar internet a aluno de escola pública na pandemia. Uol. Brasília, 19 mar. 2021. Disponível em: https://
noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/19/bolsonaro74

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

-veta-recursos-para-levar-internet-a-aluno-de-escola-publica-na-pandemia.
htm. Acesso em: 20 mar. 2021.
RIENTE, Letícia. Novo vazamento de dados do Ministério da Saúde expõe 200
milhões de brasileiros. Olhar Digital, [S.l.] 02 dez. 2020. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2020/12/02/noticias/novo-vazamento-de-dados-do-ministerio-da-saude-expoe-200-milhoes-de-brasileiros/. Acesso em: 20 mar.
2021.
SANTOS, Ana Luiza; JACOBS, Edgar. Reconhecimento facial e as provas on-line. Jacobs Consultoria, Belo Horizonte, MG, 04 maio 2020 (atualizado em
25 nov. 2020). Disponível em: https://www.jacobsconsultoria.com.br/post/reconhecimento-facial-e-as-provas-on-line. Acesso em: 27 mar. 2021.
SENADO aprova uso da telemedicina durante pandemia de covid-19. Senado
Notícias, Brasília, DF, 31 mar. 2020. Plenário. Disponível em: https://www12.
senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/31/senado-aprova-uso-da-telemedicina-durante-pandemia-de-covid-19. Acesso em: 15 jul. 2020.
SENHA vaza e dados de 16 milhões de pacientes de Covid-19 são expostos.
The World News, [S.l.], 26 nov. 2020. Brazil. Disponível em: https://theworldnews.net/br-news/senha-vaza-e-dados-de-16-milhoes-de-pacientes-de-covid-19-sao-expostos. Acesso em: 20 mar. 2021.
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Brasil, colônia digital. Revista do Instituto
Humanitas Unisinos (IHU) on-line, São Leopoldo, RS, 26 jun. 2020. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/600360-brasil-colonia-digital-artigo-de-sergio-amadeu. Acesso em: 10 mar. 2021.
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A noção de modulação e os sistemas algorítmicos. In: SOUZA, Joyce; AVELINO, Rodolfo; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da
(comp.). A sociedade de controle: manipulação e modulação nas redes digitais. São Paulo: Hedra, 2019. p. 31-46.
SRNICEK, Nick. Platform Capitalism. SIEP, 2017.
ZOOM busca reforçar segurança após questionamentos da Justiça dos EUA.
AFP. Nova York, 04 abr. 2020. Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/afp/2020/04/02/zoom-busca-reforcar-seguranca-apos-questionamentos-da-justica-dos-eua.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 27 mar. 2021.
ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro
humano na nova fronteira do poder. 1a ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.

75

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

MP do mandante e a disputa
pelos direitos de transmissão
no futebol: barreiras políticoinstitucionais em ação
Anderson David Gomes dos Santos

Anderson David Gomes dos Santos - Professor da Unidade Educacional Santana
do Ipanema/Campus Sertão da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e vice coordenador do Grupo de Trabalho de Economia Política das Comunicações da Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação (ALAIC). Doutorando
no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (UnB)
e pesquisador do Grupo de Pesquisa Comunicação, Economia Política e Sociedade
(OBSCOM-Cepos/UFS/CNPq), do Grupo de Pesquisa Crítica da Economia Política da
Comunicação (Cepcom/UFAL/CNPq) e da Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte (ReNEme). E-mail: anderson.gomes@santana.ufal.br.

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil
2021: pandemia, liberdade de expressão e polêmicas regulatórias
na comunicação eletrônica.

Introdução

E

ste capítulo parte de uma pesquisa documental presente em tese que
tem sido construída na Universidade de Brasília e que busca anali-

sar modelos regulatórios sobre os direitos de transmissão de eventos de
futebol. Tal pesquisa procura estabelecer uma proposta voltada ao ideal, tanto do ponto de vista concorrencial quanto do de acesso do público
a esses eventos, entendidos como algo de interesse social. Toma-se ainda como base para este texto o artigo Barreiras político-institucionais em
ação no futebol: Efeitos da MP 984 para a transmissão do Campeonato Carioca 2020, apresentado no 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (SANTOS, 2020).
No Brasil, seguindo o que consta o Art. 42 da Lei Pelé (Lei nº 9.615/1998),
para transmitir uma partida de futebol em audiovisual, é necessário
que os dois clubes cedam o “direito de arena” para uma mesma empresa (BRASIL, 1998). Porém, em 18 de junho de 2020, esse cenário mudou
com a publicação, pela presidência da República, da Medida Provisória
984/2020, determinando que o direito de arena passaria a pertencer apenas à equipe mandante.
Vigente por 120 dias, a MP teve efeitos imediatos no mercado brasileiro, com dois casos de destaque por tratarem de clubes da Série “A” do Brasileiro sem contratos de transmissão. Um dos casos se deu de forma mais
imediata, por ter sido o primeiro torneio de futebol profissional a retomar após a interrupção causada pela pandemia da Covid-19, e refere-se
às transmissões dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca 2020. O
segundo ocorreu meses depois, com os jogos do Athletico como mandante na Série “A” que passaram a ser transmitidos por aplicativo do clube,
o único, inclusive, com alguma plataforma em aberto para o campeonato
(o pay-per-view).1
O Grupo Globo entrou em disputa judicial com os dois clubes sob o argumento de que os direitos adquiridos dos demais, com exclusividade,
estavam sendo infringidos. Tal disputa ressaltou as barreiras político-institucionais estabelecidas pelo Grupo Globo no mercado infocomunicacional brasileiro. A decisão do poder executivo de alterar o mercado de
transmissão de eventos esportivos atingiu diretamente um negócio importante para o conglomerado tratado como inimigo pelo governo federal, causando-lhe prejuízo.
Este capítulo, então, objetiva apresentar o conceito de “barreiras político-institucionais”, utilizado pela Economia Política da Comunicação
brasileira (EPC), para estudar os mercados comunicacionais a partir de
análise de caso dessa medida provisória. Considera-se como relevante
por envolver elementos político-econômicos do mercado de direitos de

1 Na esfera dos campeonatos estaduais, os clubes da Paraíba optaram por romper o
contrato de transmissão com o ge.globo/pb para tentarem transmitir por aplicativos,
com cobrança por jogo. Três das quatro divisões do Campeonato Brasileiro já estavam
sob contrato. Assim, apenas na Série “D” houve efeito da MP 984, para além do caso do
Athletico, com a Band Rio Grande do Norte transmitindo os jogos do ABC como mandante.
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transmissão que afetam diretamente os clubes de futebol no Brasil, dada
a importância dessa receita para eles.
Em termos de método e divisão estrutural, como fonte para a pesquisa descritiva a ser apresentada, o texto parte de revisão de literatura da
EPC, especialmente no que se refere à discussão de estruturas de mercado e barreiras político-institucionais, casos de Bolaño (2004) e Brittos
(2001). Além disso, expõe pesquisa documental de fonte primária para
tratar das versões, original e modificada, da Lei Pelé, considerando-a
como barreira político-institucional, e utiliza-se de fonte documental
secundária, a partir de notícias, para apresentar e discutir os efeitos da
mudança temporária da lei a partir dos casos do Flamengo e do Athletico.

Barreiras
de mercado e a
versão anterior
da Lei Pelé

C

aracterizada por ser interdisciplinar ao analisar as estruturas de
mercados infocomunicacionais, a Economia Política da Comunica-

ção utiliza algumas categorias de análise da economia heterodoxa para
estudar especialmente a concorrência.
Tendo como referência que a estrutura de mercado em oligopólio seria
característica do capitalismo atual, considera-se que, para manter a liderança de um mercado, é necessário criar barreiras à entrada de outros
agentes. Pensada inicialmente para os mercados televisivos, mas ampliada para outras formas de produção comunicacional, Bolaño (2004)
indicou que há dois tipos de barreiras: a político-institucional e a estético-produtiva.
A importância de compreender essas barreiras dá-se, porque os elementos que elas indicam estão presentes na compreensão sobre a mediação social, trabalho realizado para a produção de mercadorias audiovisuais. Bolaño (2019), em videoaula, afirma que “a mediação social deve
ser entendida como um processo duplo, envolvendo elementos de ordem
político-institucional, de um lado, e psicológico-cognitivo, de outro”.
A barreira estético-produtiva, apresentada enquanto padrão tecnoestético, é considerada pela EPC como fundamental para a produção de
bens culturais pelos meios de comunicação, visto ser um mercado que
trabalha com produtos e conjuntos diferenciados, de forma que possa
atuar no imaginário do receptor. O padrão tecnoestético de produção é
o elemento fundamental a ser construído e deve contar com programas
voltados a diferentes públicos e garantir identidade e boa reputação à
empresa, de maneira a conquistar o consumidor. Nesse sentido, enquanto programa midiático que atrai uma boa quantidade de audiência, deter
os direitos de transmissão de torneios de futebol auxilia a criar uma boa
imagem a toda a programação de uma empresa que atue na produção de
conteúdo audiovisual no Brasil.
Sobre o outro tipo de barreira, que é o que nos interessa mais neste texto, Brittos (2001, p. 89-90) afirma que a regulamentação é o que determina a barreira político-institucional, de forma que esta:
Processa-se a partir de atuações dos órgãos executivos,
legislativos e judiciários estatais e suas unidades geo-político-administrativas. Relaciona-se diretamente
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com estes organismos através da obtenção de posições
diante de determinantes político-institucionais, tendo em vista suas atribuições de edição de diplomas legais, decisões em processos e atos administrativos, poder de polícia e procedimentos em geral, incluindo ações
de infraestrutura, regulação da concorrência, postura
como poder concedente e opções frente a [sic] pesquisa
e a [sic] tecnologia. A ligação pode dar-se indiretamente ainda, pois a situação pode ser alcançada através de
negociação com empresa que conquistou uma decisão
do Estado, o qual, neste caso, participa por este procedimento, bem como por permitir seu repasse.

Os integrantes do oligopólio comunicacional, em especial seu líder,
estabelecem barreiras legais para se manterem numa posição privilegiada na disputa, evitando, dessa forma, a entrada de novos agentes no
mercado. Para isso, utilizam-se de diferentes tipos de proibições e de estratégias como, por exemplo, a da propriedade cruzada para quem atua
no Serviço de Acesso Condicionado a Pagamento (TV fechada), ou o percentual de capital estrangeiro na TV aberta.
A barreira à entrada político-institucional pode se dar ainda com permissão de agente regulador após avaliação de casos quanto à concorrência. No futebol, há um Termo de Cessação de Conduta que foi proposto
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que
avaliou diferentes crimes contra a concorrência quanto à transmissão
do Campeonato Brasileiro de Futebol. Analisado seus efeitos, considerando o período de 1997 a 2010, identificou-se uma modificação do modelo de cessão dos direitos de transmissão, que deixou de ser centralizado
num grupo de clubes para se dar, a partir de 2011, de forma individualizada, gerando mais prejuízos ao mercado (SANTOS, 2019).
Ainda sobre a análise feita, pode-se considerar, enquanto relações que
geram barreiras desse tipo, dadas as especificidades do mercado audiovisual construídas no Brasil, além do modelo paraestatal de constituição do futebol profissional, barreiras de mercado oriundas do relacionamento construído entre empresas de comunicação e clubes e federações.
Destaca-se, também, que, nas últimas décadas, houve a manutenção de
direitos de transmissão de torneios da FIFA (Federação Internacional
de Football Association) para o Grupo Globo, mesmo quando se poderia
ter ofertas maiores. Sem licitação, a notícia de cada renovação de contrato se dá sob o argumento da “relação histórica” constituída (SANTOS,
2019).
Ao analisar a importância da combinação dos dois tipos de barreiras,
Brittos (2004, p. 38) compreende que:
[...] as organizações devem conjugar elementos de diferentes ordens, aliando pontos de domínio mais técnico,
aquilo que é popularmente conhecido como competência, com outros de perfil político, ou seja, de relacionamento privilegiado com organismos pretensamente
públicos. Em um e outro caso, ou seja, direta ou indiretamente, está na base, para a conquista dessas barreiras,
a quantidade superior de capital, mas não é só isso, en79
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volve ainda sua melhor gestão, contando tempo de atuação no mercado e domínio de conhecimento privilegiado.

Assim, quanto melhor a posição conquistada pela(s) empresa(s) líder(es) quanto às barreiras durante o processo de liderança, mais condições terá(ão) de continuar a crescer, com maior facilidade político-financeira para se conseguir benesses tal qual o acesso mais rápido e eficiente
a novas tecnologias.

A Lei Pelé
e a mudança
temporária de
uma barreira
políticoinstitucional

Q

uando se trata de regulamentação da transmissão de eventos esportivos, o tema está contido na Lei Pelé (Lei nº 9.615/1998), que trata

do esporte profissional. Podemos destacar o Artigo 42, o qual delimita, às
entidades de prática desportiva, “o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagens de espetáculo
ou eventos esportivos que participem” (BRASIL, 2003, p. 30).
Numa alteração realizada em 2011, acrescentou-se que se tratava do
“direito de arena” (BRASIL, 2011a), mas sem mudar a lógica desse direito, ou seja, para transmitir uma partida de futebol era necessário ter a
autorização das duas equipes em campo. Isso se inscreve num entendimento de solidariedade, pois uma partida só ocorre contra um adversário que também constrói o evento a ser produzido e, por isso, mereceria
o que for pago pela exibição também da sua imagem.
Como veremos nos casos a seguir, entretanto, a formatação da lei estabeleceu uma barreira político-institucional. Do lado da transmissão, se
uma empresa deixar de adquirir o direito de apenas um clube entre todos de um torneio, uma concorrente não poderá comprá-lo, pois não terá
o mínimo de dois clubes para exibir uma partida. Quanto aos clubes, o
único que ficar sem acordo não terá nenhum jogo do campeonato transmitido em audiovisual.
Importante registrar ainda sobre o Art. 42 que seu primeiro parágrafo define que “5% (cinco por cento) da receita proveniente da exploração
de direitos desportivos audiovisuais serão repassados aos sindicatos de
atletas profissionais, e estes distribuirão, em partes iguais, aos atletas
profissionais participantes do espetáculo” (BRASIL, 2021). Cada clube,
ao receber os valores dos direitos de transmissão das partidas em que
participou, faz o repasse aos sindicatos.
Outra barreira para atuação de empresas de mídia está presente no
parágrafo 5º do Art. 27-A da Lei Pelé, que trata das limitações administrativas das entidades de prática desportiva. Já presente na formulação
inicial da lei, houve uma mudança da redação em 2003:
As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, ficam impedidas de patrocinar ou veicular sua
própria marca, bem como a de seus canais e dos títulos
de seus programas, nos uniformes de competições das
entidades desportivas (BRASIL, 2003, p. 22).
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Vale lembrar que em janeiro de 2001, o Vasco usou a marca do SBT na
partida final da Copa João Havelange, que valeu como Campeonato Brasileiro de 2000, com veiculação na Rede Globo2. Se falamos em construção
de reputação no imaginário do receptor como barreira estético-produtiva, aproveitar-se da boa audiência de uma concorrente para expor a sua
marca acabava servindo como uma maneira de burlar o impedimento gerado pela não aquisição do direito de exibir dado torneio.
É importante ressaltar, ainda, que a Lei Pelé, no parágrafo segundo do
Art. 42, possibilita que até 3% do tempo total do evento esportivo possa
ser exibido “para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou educativos ou para a captação de apostas legalmente autorizadas” (BRASIL,
2021). Porém, há veto para “a associação das imagens exibidas [...] a qualquer forma de patrocínio, propaganda ou promoção comercial” (BRASIL,
2021).
Esse é o modelo vigente enquanto escrevemos este texto, contudo, poderá sofrer mudanças, visto que, em 2020, esse panorama legal mudou
por quatro meses devido à MP. Os campeonatos de futebol no Brasil pararam suas atividades poucos dias depois de a Organização Mundial de
Saúde (OMS) decretar, em 11 de março, que havia uma pandemia internacional de Covid-19. Em 18 de junho de 2020, dia do retorno do primeiro
torneio, o Campeonato Carioca, o presidente da República Jair Messias
Bolsonaro publicou, numa edição extra do Diário Oficial da União, a MP
984/2020.
Segundo a ementa dessa MP, ela alterou:
[...] a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui
normas gerais sobre desporto, e a Lei nº 10.671, de 15 de
maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do
Torcedor, e dá outras providências, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020, p. 1).

Apesar de citar o Estatuto de Defesa do Torcedor, a MP mudou apenas
a Lei Pelé, com exclusão de dois parágrafos no Art. 27-A, uma mudança de
texto no Art. 30 e duas mudanças de redação e uma inclusão de parágrafo
no Art. 42. Não iremos tratar do Art. 30 – mudança no tempo mínimo de
contrato do atleta profissional –, por não estar no escopo deste capítulo.
O Art. 27-A, dedicado a proibições quanto a participações societárias
nas associações civis sem fins lucrativos, deixou de ter os parágrafos 5º
e 6º. Isso significou a queda do veto a patrocínios por empresas que atuavam na transmissão de sons e imagens nas TVs aberta e fechada.
Já sobre o Art. 42, seu texto passou a ter a inclusão de apenas uma palavra, mas que resultou em uma mudança no entendimento jurídico e econômico sobre a transmissão de eventos esportivos: “Pertence à entidade

2 Em 1997, o Fluminense estampou patrocínio da MTV e da Sky. A marca do SBT, exibida pelo Vasco, foi de forma gratuita, em protesto do clube contra a cobertura da Rede
Globo sobre um incidente no Estádio de São Januário, que interrompeu e adiou a final
do torneio.
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de prática desportiva mandante o direito de arena sobre o espetáculo
desportivo” (BRASIL, 2020, p. 1, grifo nosso). Com essa alteração, começou-se a entender que, como o mandante tem mais obrigações em relação
ao espetáculo, teria que ganhar mais com a exibição do jogo.3
Assim, um veículo de comunicação poderia realizar a transmissão de
uma partida apenas com acordo realizado com o mandante. Por um lado,
isso ampliaria a possibilidade de seu produto ser vendido, independente
de acordo assinado pelo adversário, entretanto, por outro, poderia pulverizar ainda mais as possibilidades, já que a empresa precisaria negociar
casos particulares, tendo em vista que antes se estabelecia a barreira
mínima de acordos em comum. Para o torcedor, isso acarretaria a dificuldade de acesso, pois os direitos poderiam ser repassados para distintas empresas de diferentes plataformas, sob pagamento ou não, dentre
os clubes participantes de um torneio.
A segunda alteração de texto no artigo se deu no parágrafo primeiro,
com a retirada da obrigação do repasse aos sindicatos dos atletas dos 5%
da receita da venda da transmissão. Durante a vigência da MP, esse repasse foi feito diretamente dos clubes aos jogadores.4
De acordo com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, a decisão pela
Medida Provisória teria surgido a partir de conversa com o presidente da
República após posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, em 17
de junho. Bolsonaro teria perguntado se os jogos do clube no Campeonato
Carioca seriam transmitidos. Ao saber que não porque a lei brasileira dá
o direito de arena para os dois clubes, não só ao mandante, e o Flamengo
não havia assinado o contrato, o presidente “disse que ia agir rapidamente e agora recebi a mensagem que foi publicada medida que o direito de
imagem é do mandante” (ESPN, 2020).
É importante destacar, entretanto, que, além de uma preocupação em
ter jogos de futebol sendo exibidos em audiovisual, há uma disputa aberta do grupo que ocupa o poder brasileiro desde 2019 contra a Globo. Além
de ataques nas mídias sociais, atitudes que impactaram as finanças da
rede de TV também foram tomadas. Houve, por exemplo, uma diminuição
do repasse de publicidade estatal: a Rede Globo, apesar da maior audiência na TV aberta, recebeu menos que o SBT e a Record nos dez primeiros
meses de gestão do atual governo, saindo de 39,12% do valor total para a
TV aberta em 2018 e indo para 16,38%, mesmo sua audiência mantendo-se acima dos 30% (33,1%) no mesmo período. Com audiências de 14,5% e
13,10%, SBT e Record, cujos proprietários são politicamente mais próximos ao governo federal, conseguiram 41,01% e 42,61% da publicidade estatal, respectivamente (FABRINI, 2019).

3 A negociação com ambos os clubes ficou restrita aos casos em que os eventos não
têm definição de mando de campo, geralmente fases decisivas em jogo único, conforme
novo parágrafo criado para o Art. 42.
4 Este tema daria uma discussão à parte, pois retrata também a relação do atual grupo político que está no poder na esfera federal com as entidades de classe. Seria necessário, ainda, discutir a função prática desse sindicato em específico.
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Esses dois casos demonstram que há um estremecimento das certezas
políticas, estabelecidas nas relações de poder na esfera federal, de que as
barreiras à entrada no mercado comunicacional seguiriam beneficiando
sua líder, a Globo. No atual cenário político-ideológico, isso não aparenta
ser algo positivo pelo espectro político que esse conjunto de ações trouxe.

Efeitos da
MP 984 na
transmissão do
Campeonato
Carioca

O

Campeonato Carioca foi paralisado durante a Taça Rio (2º turno),
após ser realizada a 3ª rodada, com última partida no dia 16 de mar-

ço. Três meses e dois dias depois seria o primeiro torneio de futebol pro-

fissional no Brasil a retornar. Além de voltar ainda com muitas mortes
causadas pela pandemia, esse campeonato foi alvo de polêmicas por ter
sido o primeiro a ter a aplicação da Medida Provisória 984/2020.
O contrato em vigor para a transmissão do estadual fluminense foi assinado pelo Grupo Globo, pela Federação de Futebol do Estado do Rio de
Janeiro (FERJ) e pelos clubes em 16 de junho de 2016, com duração de
2017 a 2024. Contudo, o Flamengo foi o único a optar por um período menor, de 2017 a 2019, o que gerou novo processo de renegociação para a
transmissão de seus jogos entre o final de 2019 e o campeonato de 2020,
sem consenso entre as partes. Assim, seguindo o modelo vigente até 18 de
junho, todos os jogos do Flamengo no estadual não seriam transmitidos
a partir de plataforma audiovisual, com a lei se confirmando enquanto
barreira à entrada.
Segundo o clube rubro-negro, a nova proposta seguia o mesmo padrão
de quatro anos antes, “não levando em conta a nova fase do Flamengo e
nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação”
(FLAMENGO, 2020). Dentre os outros pontos que o clube tentou negociar
estaria ainda a possibilidade de o arquivo dos jogos não ser de propriedade exclusiva do grupo comunicacional, mas também do clube, que poderia reaproveitá-lo com quem quisesse posteriormente – retransmissão
das partidas, negociar a venda sob demanda de uma campanha no torneio entre outras possibilidades.
A primeira partida após a paralização foi realizada em 18 de junho, entre Bangu e Flamengo, com possibilidade de o Grupo Globo exibir a partida, pois tinha acordo com o mandante. Porém, o conglomerado entendia
que as mudanças na Lei Pelé não poderiam retroagir e mudar a situação
de contratos assinados em outros momentos. Sem acordo com os dois clubes em campo, sem jogo. Foi com essa interpretação que não foi feita a
exibição naquela data.
Além disso, a Globo Comunicação e Participações S.A. pediu a tutela
antecipada, em caráter antecedente, na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A alegação era de violação
de um “ato jurídico perfeito”, pressuposto presente no inciso XXXVI do
Art. 5º da Constituição, que estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (BRASIL, 2011b).
No caso, a transmissão por outro agente violaria a exclusividade dada
aos clubes (visitantes) no ato de contrato com a Globo, mesmo que tenha
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havido redução de 25% do valor total pela falta de um dos quatro clubes
de maior torcida no estado.
A interpretação da defesa do Flamengo foi diferente, considerando
que:
[...] a partir da edição da Medida Provisória 984 de 2020
adquiriu o direito de transmissão dos jogos em que atue
como mandante, norma que possui eficácia imediata e,
portanto, incidente sobre relações de natureza continuativa. Afirma, ainda, que, ao contrário do que consta da
inicial, a transmissão dos seus jogos como mandante não
implica prejuízo à Globo Comunicação e Participações
S.A. (RIO DE JANEIRO, 2020a, p. 2).

O juiz Ricardo Cyfer (RIO DE JANEIRO, 2020a, p. 3) indeferiu o pedido
da Globo, em decisão publicada em 29 de junho. Dentre os argumentos
mais objetivos, considerou que o contrato dos direitos de transmissão do
Campeonato Carioca já havia estabelecido desconto de 25% no valor total. Quanto ao rompimento de exclusividade de transmissão, Cyfer (RIO
DE JANEIRO, 2020a, p. 8) entende que, na condição de visitantes, os clubes não estariam rompendo com isso, pois “tinham ciência da não adesão
do Flamengo e do seu consequente reflexo contratual”, precisando serem
entendidos “os limites subjetivos do contrato”, com o Flamengo não sendo afetado por não ter contrato com o conglomerado.
Com a decisão em seu favor, o Flamengo transmitiu a partida contra o
Boavista no seu canal no Youtube, a Fla TV, e nos perfis do clube no Twitter e no Facebook. Além de fazer uma parceria com o My Cujoo, plataforma de streaming para transmissão internacional no modelo sob demanda, a US$ 8,00.
A exibição do jogo no Brasil teve pico de acompanhamento ao vivo de
2,2 milhões de pessoas nas três plataformas, mais de 2 milhões desses
no Youtube, que teve, ainda, mais de 12 milhões de visualizações. Segundo Almeida (2020), o clube teria lucrado R$ 500 mil, em valores líquidos, descontados os custos de “doações – chamados ‘ingressos virtuais’
–, ação pontual com uma cervejaria, exibição de pequenas marcas ao longo da partida e uma cota pequena das plataformas YouTube e Facebook”.
Um dia após a transmissão da partida, o desembargador Ricardo Couto de Castro (RIO DE JANEIRO, 2020b), da 7ª Câmara Cível da Capital do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, publicou a decisão do agravo de
instrumento5 interposto pela Globo Comunicação e Participações S.A.
Desta vez, a decisão foi favorável ao conglomerado, com vedação de reexibição de Flamengo X Boavista e uma multa de R$ 2 milhões por partida do Campeonato Carioca 2020 que fosse transmitida sem a anuência
da Globo.
Após a reprodução da decisão anterior e de apresentar os posicionamentos dos agentes em disputa, Castro defendeu que a transmissão do

5 Em definição objetiva, “agravo de instrumento” é a ferramenta jurídica para questionar decisão judicial anterior.
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jogo pelo Flamengo, sem anuência da detentora do direito do outro clube, romperia um negócio jurídico perfeito, pois “potencializa um esvaziamento econômico de um contrato celebrado por terceiros, dentro da regra jurídica vigente à época de sua celebração” (RIO DE JANEIRO, 2020b,
p. 17).
Castro indicou, ainda, que, dentre os efeitos possíveis, estaria o de a
Globo poder “romper o contrato feito, de forma válida, sob a égide de uma
legislação específica, com todas as entidades esportivas participantes,
postulando o estorno proporcional dos valores pagos” (RIO DE JANEIRO,
2020b, p. 19).
E foi o que ocorreu. Ainda no dia 2 de julho, data em que saiu a liminar, a Globo Comunicação e Participações S. A. enviou um comunicado
de “Rescisão contratual” à FERJ e a 14 clubes – Portuguesa, Cabofriense,
Bangu, Boavista, Bonsucesso, Botafogo, Vasco, Tigres, Fluminense, Friburguense, Macaé, Madureira, Resende e Volta Redonda –, justificando
que o contrato foi violado com a transmissão de Flamengo X Boavista.
Como o jogo já havia ocorrido, a decisão tomada foi a de manter os pagamentos da temporada 2020, mas sem realizar quaisquer transmissões
a partir daquele dia, pois, segundo o grupo: “Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais Clubes não foram capazes de garantir a
exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa
além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca” (GLOBO, 2020).
A FERJ entrou na justiça contra o Grupo Globo, conseguindo liminar
favorável na 24º Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro na noite de 3 de julho para que as empresas do conglomerado
transmitissem a semifinal da Taça Rio entre Botafogo e Fluminense, realizada no dia 5 (Rio de Janeiro, 2020c, p. 2). Como o Flamengo seguiu na
competição até a final, esse foi o último jogo do Carioca com transmissão
da Globo. O processo pelo rompimento está ainda sob análise na data em
que escrevemos este texto, sem perspectiva de definição.
A semifinal da Taça Rio testou o modelo de venda pelo streaming no My
Cujoo, plataforma portuguesa usada normalmente para torneios de futebol com pouca estrutura para transmissão. Pagando R$ 10,00, qualquer
torcedor teria acesso à partida contra o Volta Redonda. Entretanto, por
causa de sobrecarga na empresa que intermediaria o pagamento por cartão de crédito, o clube teve de transmitir de forma gratuita pela Fla TV.
Segundo a plataforma, a iniciativa teve “5.500 pagamentos no exterior e
pouco mais de 90.000 pagantes no Brasil, gerando uma receita total de
1.1M de reais” (MY CUJOO, 2020).
Para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, a aposta do Flamengo foi ter transmissão nas suas plataformas digitais, mas estabelecer uma parceria com o SBT para garantir a exibição pela TV aberta, em
que os dois dividiram as receitas publicitárias conseguidas. Segundo Lopes e Beting (2020), o faturamento bruto foi de R$ 4 milhões, com o clube
recebendo cerca de R$ 1,5 milhão após descontados os custos e a retenção de impostos.
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Quanto à audiência, o SBT conseguiu excelentes índices no Rio de Janeiro, fechando o primeiro tempo com média de 25 pontos e picos de 29,
liderando por alguns minutos, algo que não ocorria contra a Globo desde
2015 (VAQUER, 2020a). Em termos de comparação, na final da Taça Rio
obteve-se o pico de 3,6 milhões de pessoas assistindo, número recorde de
audiência para a plataforma até então. Nesse jogo da final do Campeonato Carioca, por exemplo, a transmissão da TV aberta na Grande Rio de Janeiro, sozinha, alcançou cerca de 3,5 milhões de pessoas6.
Outro efeito da MP 984 que o Campeonato Carioca acabou ressaltando
foi que, com o direito apenas do mandante e a divisão sem a mediação do
sindicato de jogadores, o valor dos direitos de imagem precisava ser pago
pelo mandante aos jogadores do time adversário. Em relação ao primeiro jogo tendo o Flamengo como mandante, foi divulgada em 6 de agosto a
notícia de que os jogadores do Boavista entrariam na justiça comum para
receberem a sua parte de direito de imagem dentro do direito de arena
ganho pelo rubro-negro durante a partida. O cálculo da diretoria do Flamengo foi o de repassar R$ 52,00 a cada jogador (SCHMIDT, 2020a), o
que foi contestado pelo sindicato dos jogadores do Rio de Janeiro. Menos
de um mês depois, os jogadores do Volta Redonda prometeram ir à justiça contra o Flamengo pelo pagamento de R$ 1.212,07 para cada jogador
pela transmissão da partida realizada na semifinal da Taça Rio (SCHMIDT, 2020b).
Para 2021, a FFERJ pediu a mediação da SportsView, empresa que, dentre outros, tem como sócio Marcelo Campos Pinto, principal responsável
pelo modelo de negociação do Grupo Globo na primeira década do século
XX, enquanto diretor da Globo Esportes. O valor saiu de uma quantia fixa
de até R$ 120 milhões, do contrato com a Globo, para R$ 11 milhões, em
2021, e R$ 15 milhões, em 2022, com a Record TV na transmissão gratuita. Com uma queda tão grande, a aposta de mais receita em vendas ficou
para o uso de streaming por distribuidoras de TV fechada e por aplicativo, além da transmissão em mídia social7.

Apagão
na TV aberta,
mas transmissão
do Athletico por
streaming

O

Athletico foi o único clube a não assinar acordo com o Grupo Globo
para o pay-per-view na Série “A” do Brasileiro no contrato iniciado

em 2019. O clube argumentou que a divisão nesta plataforma era desigual, com pagamento muito menor do que mereceria. O Flamengo receberia um valor mínimo de R$ 120 milhões, enquanto Avaí, Ceará, Chapecoense, CSA, Fortaleza e Goiás receberiam 20 vezes menos (R$ 6 milhões)
(ANDRADE, 2019).
Com a assinatura de acordo do Red Bull Bragantino com o Grupo Globo dias antes de começar a Série “A” de 2020, o Athletico ficou isolado

6 O Kantar IBOPE Media (KANTAR, 2019) definiu para 2020 que um ponto de audiência na Grande Rio de Janeiro equivale a 47.454 domicílios com TV. Estimando-se quatro
ou mais pessoas por domicílio, o número chega a 121.090 pessoas.
7 A nossa avaliação desse novo modelo está em: SANTOS, A. D. G. dos. Carioca
na RecordTV, sem exclusividade e com valor menor: pontos positivos e negativos.
Ludopédio, São Paulo, v. 140, n. 36, 2021.
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como o único clube sem contrato para transmissão em alguma plataforma midiática. Alguns aspectos já puderam ser observados assim que as
primeiras tabelas foram divulgadas pela CBF para o campeonato. Diferentemente, por exemplo, de 2019, temporada em que houve aumento da
transmissão de jogos do Athletico na TV aberta como uma forma de compensação ao clube, em 2020 houve diminuição de transmissão de seus jogos nesta plataforma, o que diminuiu a visibilidade e as receitas do clube.
Na primeira rodada do torneio, por exemplo, partida contra o Fortaleza, não houve transmissão em nenhuma plataforma. A Globo optou por
não transmiti-la na TV aberta, enquanto a Turner (Esporte Interativo),
apesar de poder exibi-la por ter contrato com os dois clubes, optou por
não fazer a transmissão8.
Isso quebrou o argumento de que com a MP 984 todos os jogos seriam
exibidos, pois dependeria ainda da escolha de programação da detentora dos direitos – como foi o caso da Turner, que transmitia as quartas de
final da UEFA Champions League no mesmo dia do jogo entre Athletico e
Fortaleza. Sem exibição em plataforma alguma no Brasil, com estádios
fechados ao público, a transmissão dessa partida se deu de forma ilegal,
a partir do sinal dos direitos internacionais, em diversos sites e canais
no Youtube.
De forma semelhante do que ocorreu no caso do campeonato Carioca,
a Globo entrou com pedido de tutela antecipada para proibir a transmissão pela Turner de jogos de clubes sob seu contrato enquanto visitantes.
A liminar foi gerada e nenhum jogo durante a vigência da MP 984, para
além daqueles entre equipes sob contrato, foram transmitidos pela Turner na TV fechada. Decisão a qual não aprofundaremos aqui.
Além das duas empresas, o Athletico, sob contrato com a Turner na TV
fechada, pediu o ingresso na demanda como “assistente litisconsorcial”
das rés, ou seja, como diretamente afetado pelo resultado da ação, assim,
entraria para auxiliar a ré na defesa. Houve decisão contrária a isso, entendendo que se tratava de questões diferentes, mas o clube já estava envolvido em outra ação, em Curitiba-PR.
A Associação de Sócios do Clube Athletico Paraense solicitou na 15ª
Vara Cível de Curitiba a tutela de urgência para que o clube pudesse
transmitir seus jogos, enquanto mandante, em plataforma de streaming
própria, considerando que era o único a não ter fechado acordo para exibição nesta mídia.
A primeira decisão sobre isso saiu no dia 05 de agosto e foi favorável
ao pedido da associação. Segundo a decisão da juíza Adriana Benini, seria um erro judicial considerar que o direito da Globo afetaria o Athletico numa transmissão pela internet, já que não haveria acordo entre eles.

8 Em 2019, todos os jogos entre as equipes sob contrato foram transmitidos no canal
TNT. Contudo, tentando utilizar a MP do Mandante, a proposta do conglomerado internacional era trocar alguns jogos por outros envolvendo clubes com maior torcida,
caso de Palmeiras X Vasco, que seria uma escolha de transmissão da primeira rodada
apresentada na tabela da CBF – partida que seria adiada devido à final do Campeonato
Paulista, que ocorreu no mesmo domingo de quando começou o torneio nacional.
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Além disso, deveria ser garantido o amplo acesso da torcida aos jogos,
com o deferimento da tutela servindo para o clube “transmitir os jogos
em que for mandante em plataforma Pay Per View - PPV, de forma gratuita ou paga, [...] dando acesso aos torcedores e demais consumidores
interessados, vedando que a requerida crie qualquer obstáculo a tal desiderato” (VAQUER. 2020b).
O primeiro jogo do Athletico como mandante seria na segunda rodada,
contra o Goiás, no dia 12 de agosto, partida que não teria transmissão em
nenhuma plataforma. Com a decisão favorável, o clube paranaense anunciou transmissão pelo Furacão Play, aplicativo criado em março de 2020
para transmitir partidas do Campeonato Paranaense com exclusividade
de transmissão para “Sócios Furacão”, mas que para os jogos do Brasileiro cobraria R$ 24,90 mensais para outros torcedores.
Na véspera da partida, a Globo conseguiu decisão na 15ª Vara Cível
de Curitiba para derrubar a liminar da associação. Segundo Vaquer
(2020c), o desembargador Abraham Lincoln Calixto aceitou o argumento do conglomerado midiático de que a MP 984 não poderia interferir em
contratos assinados antes de sua publicação.
O Athletico entrou com um mandado de segurança na 4ª Câmara Cível
de Curitiba para reverter a primeira liminar, conseguindo deferimento
minutos antes da partida contra o Goiás. Dentre os principais argumentos apresentados pelo desembargador Leonel Cunha (CURITIBA, 2020a),
houve a consideração de que a Ação Civil Pública com objetivo de direitos
de torcedores deveria ser enviada para outra câmara, mas que a improcedência dela negaria “tutela ao direito dos torcedores associados, mas
em nada alterará as responsabilidades contratuais entre a REDE GLOBO
e o CLUB (sic)”.
O desembargador também trata de um direito legal do Athletico de
transmitir suas partidas enquanto mandante pelo pay-per-view (ppv)
por ser sua propriedade, de acordo com a lei vigente, sem a necessidade
de pedir autorização de outro agente ou ajuizar demanda judicial, com o
possível dano sendo para o clube, não para o conglomerado. Caso a Globo
quisesse tratar de destrato contratual do Athletico, “deveria ter ajuizado ação própria, mas não o fez” (CURITBA, 2020a, p. 5). Da mesma forma,
como foi a associação e não o clube a entrar com a ação, nenhuma punição deveria ser imposta a ele, pois o caso em análise não dizia respeito à
relação entre clube e empresa comunicacional.
O Grupo Globo entrou com agravo de instrumento para conseguir nova
liminar. O segundo jogo do Athletico como mandante foi contra o Palmeiras, transmitido pela TNT (Turner) na TV fechada, em 19 de agosto. No
mesmo dia, o desembargador Abraham Lincoln Calixto deferiu também
o novo pedido do conglomerado comunicacional.
Calixto (CURITIBA, 2020b) destaca que é claro em ambos os recursos
citados anteriormente que o objeto é a transmissão do Athletico enquanto mandante por plataforma própria de ppv. Além disso, a decisão anterior explicitaria que a melhor ação quanto a isso seria “revogar a decisão

88

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

liminar proferida [...] até que se aprecie em definitivo”, juntando os agravos de instrumentos anteriores (CURITIBA, 2020b, p. 5).
Dessa forma, o Athletico ficava impedido de transmitir os jogos enquanto mandante contra clubes que haviam assinado contrato com o
Grupo Globo. Porém, segundo Vaquer (2020d), havia “acordo com a Turner para as transmissões dos jogos entre os oito clubes com contrato ativo” na plataforma do Athletico. Entretanto, a decisão judicial proibia a
cobrança de outros torcedores, só podendo exibir partidas para sócios.
Em 23 de setembro, nova decisão de Calixto revogou o teor da decisão liminar concedida, reunindo os agravos de instrumentos solicitados
para julgamento em conjunto. Assim, o Athletico pôde assinar contrato
com uma agência de mediação de transmissão, a Live Mode, para a geração das suas partidas enquanto mandante em plataforma própria, que
virou “Furacão Live” (CURITIBA, 2020b).
O Athletico voltou ao noticiário no final de outubro de 2020 por indicar que seguiria transmitindo as partidas mesmo após a MP 984 ter
caducado no Congresso, ou seja, perdeu validade sem qualquer avaliação. Segundo Vaquer (2020e), a interpretação do Athletico passou a ser
a mesma do conglomerado comunicacional: “vendeu os direitos de pay-per-view para a Livemode até 2024 enquanto a MP do Mandante estava
em vigor. O clube manifesta que, como fez o acordo durante uma antiga
lei vigente, o contrato tem validade”.
Com a liminar permitindo que isso ocorresse, o clube não só transmitiu as partidas, como fez acordos pontuais para a transmissão de algumas. Transmitiu jogos pela Twitch, da Amazon, sendo o primeiro a fazer
isso com futebol, com a partida contra o Vasco, em 27 de dezembro. Além
de ter exibido de forma paga pelo canal no Youtube da Copa do Nordeste,
administrado pela Live Mode, a última partida do campeonato contra o
Sport.

Considerações
finais

A

MP 984/2020 foi mais um exemplo de que se houve uma boa relação,
durante a construção e a manutenção da liderança da Globo, com a

maior parte dos grupos políticos que ocuparam o poder federal desde a
ditadura militar, a entrada de um agente que contraria as informações
jornalísticas tradicionais e o próprio modelo democrático rompe a base
para certeza de manutenção de barreiras político-institucionais. No atual cenário político-ideológico, esse fato não aparenta ser algo positivo
pelo espectro político do qual se originou, embora tenha havido uma mudança no mercado de transmissão de eventos de futebol.
É importante destacar que a melhor alternativa para vender a exibição de um torneio de futebol é considerar os valores que podem ser pagos
dentro de um mercado e, também, comparar as diferentes plataformas
audiovisuais existentes e o quanto se tem de exposição das marcas ligadas aos clubes.
A medida provisória expôs o tamanho do prejuízo que pode ser causado a equipes de menor torcida nos casos de individualização de acordos.
Os clubes de menor torcida do Rio de Janeiro, por exemplo, saíram de um
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contrato que possibilitava cerca de R$ 4 milhões para cada um, pelo menos até 2024, para outro em que a maior parte seria flexível e que deveria beneficiar aqueles com maior torcida – que, ainda assim, ganhariam
menos que antes.
Além disso, uma análise mais ampla, no sentido da totalidade social,
possibilita ainda observar que a decisão pela publicação do documento
foi mais política do que oriunda de uma análise mais aprofundada sobre o
mercado de direitos de transmissão de eventos esportivos. E foi isso que
gerou os problemas jurídicos, com idas e vindas de exibições de partidas
em determinadas plataformas midiáticas, pois o documento legal não determinava a sua validade frente a contratos vigentes. Desde a decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em 2010, está claro que o
mercado precisa de melhor regulação, contudo, é necessário que isso seja
feito baseado em uma avaliação maior e de forma transparente.
Como vimos, o documento, por exemplo, não dirimiu os problemas de
falta de transmissão audiovisual de algumas partidas, mesmo quando a
interpretação possível era de transmissão do mandante independentemente dos contratos anteriores, seguindo à mercê do desejo de conglomerados comunicacionais.
Sob efeitos de mudança de atuação, com menor peso para a TV aberta, aliado a problemas financeiros por causa da pandemia da Covid-19 e
da crise econômica do Brasil, com dólar alto, verificamos uma mudança
no panorama dos eventos de futebol transmitidos no país, com o Grupo
Globo perdendo alguns direitos. Esse foi o caso da Libertadores, que foi
para o SBT sob um modelo de negócio de receita variável, dependente de
parte das cotas de publicidade vendidas; e da Fórmula 1, que foi para a
Band a partir de 2021, também com modelo de sociedade em patrocínio.
Em ambos, com maior flexibilidade para outras plataformas, em detrimento da exclusividade.
Embora temporariamente válida, a MP 984/2020 gerou maior atenção
popular sobre a legislação referente ao mercado comunicacional, ainda
que especificamente sobre a transmissão de eventos de futebol. Ela trouxe à tona a demonstração prática dos efeitos das barreiras político-institucionais que a líder Rede Globo estabeleceu e se beneficiou neste mercado, abrindo pequenas possibilidades de entrada para a transmissão
das partidas.
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2021: pandemia, liberdade de expressão e polêmicas regulatórias
na comunicação eletrônica.

Introdução

S

eria pueril dizer que 2020 foi somente “o ano da proteção de dados
pessoais”1, considerando o impacto brutal da pandemia de Covid-19

no Brasil e no mundo. No entanto, pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que o ano de 2020 foi central para a institucionalização desse arranjo
regulatório e desses direitos no Brasil. Foi nele que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018 - LGPD), aprovada em agosto de
2018, após quase uma década de discussões com a sociedade,2 conquistou
sua efetividade jurídica e passou a valer em todo o território nacional.
Com essa importante mudança, “toda pessoa natural tem assegurada a
titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade”3 (BRASIL. 2018).
Ainda antes da entrada em vigor da LGPD, a pandemia de Covid-19

atuou também como catalisadora da proteção de dados no país. O Supremo Tribunal Federal, diante da polêmica travada pela Medida Provisória que autorizava o compartilhamento de dados pessoais de clientes de empresas de telecomunicações para o IBGE, em decisão histórica,
reconheceu a proteção de dados pessoais como um direito fundamental
autônomo. Analisando a decisão pelo prisma da constitucionalização da
proteção de dados pessoais (ZANATTA; BIONI; KELLER; FAVARO, 2020),
podemos afirmar que o Supremo Tribunal Federal posiciona-se como um
ator extremamente relevante para a proteção desses direitos, para além
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD). Assim,
iniciaremos o texto fazendo um balanço da atuação do Supremo Tribunal
Federal ao longo de 2020.4
Mesmo após esse primeiro reforço para a proteção de dados no país,
a entrada em vigor da LGPD não foi simples e tampouco livre de severos obstáculos. No início do ano, antes mesmo da pandemia, o deputado Carlos Bezerra (MDB-MT) lançou o discurso de que “a poucos meses
da entrada em vigor da LGPD, apenas uma pequena parcela das empresas brasileiras iniciou o processo de adaptação ao novo cenário jurídico” (MACHADO, 2020). A solução, então, seria adiar a LGPD para o ano
de 2022.
Com a pandemia, o governo federal, inicialmente, embarcou em um
discurso de prorrogação da lei para maio de 2021 e editou uma Medida
Provisória para isso.5 No entanto, foi derrotado após duras críticas pelos

1 A expressão foi bem utilizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em
edição da Revista do Idec em janeiro de 2020, antes da pandemia. (IDEC, 2020a)
2 Sobre o histórico de aprovação da legislação, recomendamos o documentário “Memória

da LGPD” (VICENTE, [2019]).

3 Para uma análise sobre o “direito fundamental à proteção de dados pessoais”, ver
Doneda (2011) e Mendes (2014).
4 Nas palavras de uma experiente observadora, a decisão representa “a reconceitualização da força normativa da Constituição brasileira pelo STF, o que ratifica o papel
dos tribunais constitucionais como atores de inovação jurídica destinada à constante atualização dos direitos fundamentais em face da acelerada evolução tecnológica”
(FERREIRA, 2020).
5 Trata-se da medida provisória (MP) 959/2020.
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formuladores da LGPD (GROSSMAN, 2020). O arranjo encontrado pelo
Senado Federal foi uma espécie de acordo de compromisso: de um lado,
derrotou o governo federal ao aprovar a vigência da lei; do outro, criou
uma acomodação com a Lei 14.010/2020, definindo que as aplicações de
sanções administrativas decorrentes da LGPD seriam possíveis apenas
a partir de agosto de 2021 (OLIVEIRA, 2020).
O desdobramento mais importante da superação desse imbróglio jurídico – um verdadeiro “vai, não vai” que durou meses e deixou muitos profissionais apreensivos – foi a institucionalização da Autoridade Nacional
de Proteção de Dados Pessoais no segundo semestre de 2020. Na segunda
parte desta retrospectiva, analisaremos esse fenômeno de institucionalização e os primeiros passos da criação dessa instituição de natureza jurídica transitória, temporariamente vinculada à Presidência da República
nos termos do Capítulo IX da LGPD.
Além desse importante fenômeno – a aguardada criação de uma Autoridade composta por Conselho Diretor, Corregedoria, Ouvidoria, órgão
de assessoramento jurídico próprio, unidades administrativas especializadas e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade6 –, faz-se importante enfatizar o perfil dos diretores da ANPD, visto
que, entre eles, há três ex-membros das Forças Armadas do Brasil (SOPRANA, 2020). Seguindo uma tendência mais geral de todo o governo Bolsonaro, foram nomeados Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, Diretor-Presidente da autoridade, e Joacil Basilio Rael e Arthur Pereira Sabbat
como Diretores do Conselho Diretor – Sabbat, inclusive, é originário do
Gabinete de Segurança Institucional, o GSI (ZANATTA et al., 2020). Essa
“militarização da proteção de dados” apresenta um risco potencial, que
tem sido contido por uma forte pressão do mercado e das organizações
civis para um posicionamento civil da Autoridade, centrado em direitos
fundamentais e não em segurança cibernética.
Em um cenário consolidado pela institucionalização, respaldado pela
constitucionalização e ameaçado pela militarização, ficou ainda mais evidente como um último elemento, muito particular do cenário brasileiro,
também começou a se intensificar: a coletivização da proteção de dados
pessoais.7 Marcado por uma tradição de direitos difusos e coletivos,8 bem
como por uma forte atuação pulverizada de atores de enforcement, a proteção de dados no Brasil apresenta desafios únicos. A atuação de organizações do terceiro setor, do Ministério Público, da Defensoria Pública
e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) intensificou-se
em buscar uma tutela dos direitos de proteção de dados pessoais para

6 O Conselho Nacional é um espaço institucionalizado de apoio multissetorial à
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Foi concebido como um espaço de
diálogo entre diferentes setores e representantes da sociedade. O Senado Federal indiciou o advogado Fabrício Mota Alves como representante. A Câmara dos Deputados, por
meio de indicação do então presidente Rodrigo Maia, indicou o jurista Danilo Doneda
como membro.
7 A expressão foi inaugurada no ensaio de Zanata (2019); para uma análise do processo civil do art. 22 e do art. 42, § 3º, ver Roque (2019).
8 Para uma revisão bibliográfica dessa tradição, ver Zanata (2019).
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além de uma ótica individualista. Além dos casos já existentes e conhecidos por levar a proteção de dados pessoais ao patamar de defesa coletiva, como o “MPF vs Google”, “MPF vs Microsoft”, “MPDFT vs Banco Inter”
e “MPDFT vs Telefônica”, surgiram novos casos como “MPDFT vs Facilita
Info”, anunciado como nova vitória em defesa dos dados pessoais de cidadãos brasileiros. Em 2020, com a efetividade da LGPD e a suspensão das
sanções administrativas para 2021, fomentou-se o uso do Poder Judiciário como locus de resolução de conflitos.
Este capítulo está organizado em quatro partes: na primeira, analisamos o fenômeno da constitucionalização da proteção de dados pessoais;
na segunda, o da institucionalização; na terceira, o fenômeno da militarização e suas tensões; e, na quarta parte, discutimos a coletivização
da proteção de dados a partir da pulverização do enforcement da lei. No
final, concluímos com provocações sobre tendências para os próximos
anos, especialmente em relação ao amadurecimento do aparato regulatório e o papel da sociedade civil (empresarial e não empresarial) na construção de uma cultura forte de proteção de dados pessoais no Brasil. A
proteção de dados pessoais está na agenda nacional e não deixará de estar por muito tempo.

O fenômeno da
constitucionalização: o caso
IBGE e a nova
agenda do
Supremo
Tribunal Federal

N

o ano de 2020, em razão dos diversos desafios e problemas trazidos pela pandemia de Covid-19, houve um especial tensionamento

da proteção de dados pessoais. As mais variadas ferramentas utilizadas
para combater a pandemia dependiam de um intenso uso de dados pessoais, como o rastreamento de contato, pesquisas, medidores de índice
de isolamento social entre outros (ZANATTA; BIONI; KELLER; FAVARO,
2020). Além disso, atividades cotidianas, antes feitas de forma presencial, tiveram que se adaptar para serem realizadas de forma remota, muitas vezes por meio digital, intensificando ainda mais o compartilhamento de dados.
Essas tensões fizeram com que Autoridades de Proteção de Dados
de diversos países se mobilizassem para emitir guias de boas práticas,
orientações e diretivas. O cenário brasileiro, contudo, ainda não contava
com uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, e nem mesmo uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída. Essas precariedades fizeram com que outro ator tivesse que tomar posição nesse debate:
o Supremo Tribunal Federal.
Em abril de 2020, a Presidência da República editou a Medida Provisória 954/2020, determinando o compartilhamento de dados entre as
empresas de telefonia e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). (BRASIL, 2020l) A ação deu-se em virtude da situação de emergência sanitária causada pela pandemia de Covid-19.
Assim, para que o IBGE pudesse realizar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), sem expor entrevistadores
e entrevistados a riscos, seria necessária a realização de entrevistas por
telefone. Para tanto, as telefonias seriam determinadas a compartilhar
nome, número de telefone e endereço de todos os seus consumidores.
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A realização do PNAD mostrava-se como uma urgência, e sua importância crescia à medida que os impactos econômicos e sociais da pandemia se alastravam. Contudo, a referida Medida Provisória foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal em cinco Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI) – ADIs 6.387, 6.388, 6.389, 6.390 e 6.393 em
que se questionava a violação a direitos fundamentais, como os da dignidade da pessoa humana, da privacidade, da autodeterminação informativa e do sigilo de correspondência e comunicações telegráficas. Em
suma, questionou-se a proporcionalidade da norma, que previa o compartilhamento de dados de todos os consumidores, sem uma finalidade
suficientemente especificada, em um contexto nacional em que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não se encontra em vigor, e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados também não estava constituída (MENDES, 2020).
Temia-se que, na análise da disputa, o STF reafirmasse uma argumentação já utilizada anteriormente pela Corte, em que se entendia que a
privacidade dos cidadãos não estaria ameaçada pela transferência, em
virtude da garantia de sigilo dos dados. Em suma, temia-se que o STF não
diferenciasse adequadamente a proteção de dados da privacidade.9
A ideia de proteção do sigilo foi reforçada pela Advocacia Geral da
União (AGU), em seu parecer, defendendo a legalidade da Medida Provisória. Segundo a AGU, o STF já havia decidido na ADI 2859 que a “transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo’ não ofende o
direito à intimidade e à privacidade” (BRASIL, 2020a, p. 3).
Contudo, em uma decisão histórica, o STF adotou uma argumentação
oposta. A Corte Constitucional declarou a proteção de dados enquanto
um direito fundamental autônomo, diferenciando-se da proteção da privacidade, conforme se pode verificar pelo seguinte trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes:
Essa abrangência da proteção atribuída ao direito de autodeterminação constitui importante chave interpretativa do âmbito de proteção do direito fundamental à proteção de dados pessoais, o qual não recai propriamente
sobre a dimensão privada ou não do dado, mas sim sobre os riscos atribuídos ao seu processamento por terceiros. [...] É que, conforme será desenvolvido a seguir,
no presente voto, a tutela de um direito fundamental à
proteção de dados não mais se adstringe à demarcação
de um espaço privado, mas, antes, afirma-se no direito
à governança, transparência e sindicabilidade do
tratamento de dados compreendidos em acepção abrangente. (BRASIL, 2020b, p. 20)

Com isso, o STF se inseriu no cenário da proteção de dados como um
ator também preocupado com a efetivação dos direitos, e não meramen-

9 Essa armadilha conceitual foi um dos principais pontos abordados pelo amicus
curiae apresentado pela Data Privacy Brasil (DATA PRIVACY BRASIL, 2020).
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te com promessas legislativas de conformidade com a legislação. A Ministra Rosa Weber destaca que a MP “não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida”. (BRASIL,
2020b, p. 10). Assim, a menção ao caráter sigiloso e a limitação da finalidade (ainda que vaga) presentes no texto da MP não se apresentou como
garantia efetiva para a Corte devido a inexistência de mecanismos que
assegurassem o cumprimento dessas promessas.
Cumpre notar que a Lei Geral de Proteção de Dados, embora ainda estivesse em período de vacatio legis, foi invocada de forma recorrente pelos Ministros para fundamentar seus votos e argumentações (MENDES;
FONSECA, 2020). Assim, embora sua eficácia ainda não estivesse em vigor, nota-se uma forte produção de efeitos jurídicos, de ordem constitucional, ao utilizá-la como chave interpretativa para a questão.
O período de vacatio e a ausência de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na verdade, foi considerado pelo STF como um agravante da situação brasileira. Segundo entendimento da Corte, o momento
de crise pandêmica não pode ser usado como justificativa para flexibilizar direitos de proteção de dados, ao contrário. Os Ministros entenderam que o contexto torna ainda mais importante à institucionalização da
proteção de dados:
Muito pelo contrário, o momento vivenciado nesta crise não atenua, mas antes reforça a necessidade de zelarmos por um rígido ambiente institucional de proteção aos dados pessoais. Sobre esse último ponto, não há
como deixar de observar que, no caso brasileiro, malgrado ter transcorrido mais de um ano da promulgação da
LGPD, ainda não foram adotadas medidas legislativas
para instituição da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados. (BRASIL, 2020b, p. 31)

Temos assim, portanto, o primeiro grande acontecimento da proteção
de dados pessoais no cenário brasileiro em 2020. No dia 7 de maio, em
um placar de dez votos favoráveis, o STF suspendeu a eficácia da Medida Provisória 954. Valendo-se de uma interpretação moderna, alinhada
com o estado da arte da literatura científica internacional, o Supremo
Tribunal Federal declarou o direito à proteção de dados como um direito
fundamental autônomo (BIONI, 2020). Esse fenômeno deve ser considerado um marco não só pela constitucionalização da proteção de dados, mas
também como um ponto de virada na agenda do Supremo Tribunal Federal que, até então, tinha uma posição reducionista do tema, limitando a
análise a critérios de sigilo e privacidade.
Essa tendência confirmou-se em outro julgamento iniciado pela Corte pouco tempo após a conclusão do “Caso IBGE”: o julgamento conjunto
da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 403 e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5527. As ações tratam dos
bloqueios de aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, pelo não fornecimento de registros e conteúdo de mensagens trocadas no aplicativo.
A utilização de criptografia enquanto ferramenta que preserva o sigilo
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das comunicações, inclusive em caso de investigações criminais, esteve
no cerne do debate.
O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro Alexandre
de Moraes. Contudo, os dois votos proferidos são contundentes. Os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber reafirmaram a importância da criptografia enquanto um meio de assegurar direitos, incluindo o direito à
privacidade, mas não se limitando a ele. O Ministro Fachin elencou ainda
como premissa de seu voto a potente afirmação: “os direitos que as pessoas têm offline devem também devem (sic) ser protegidos online. Direitos
digitais são direitos fundamentais.” (BRASIL, 2020c, p. 59).
Portanto, argumentamos que esse movimento feito pelo STF nos julgamentos do caso IBGE e da criptografia pode ser entendido como um fenômeno de constitucionalização, sendo o primeiro grande marco para a proteção de dados pessoais em 2020. Mesmo em um cenário de pandemia e
ameaças à privacidade, o Brasil conseguiu avançar ao afirmar a proteção
de dados pessoais como direito fundamental autônomo.

O fenômeno da
institucionalização: efetividade da LGPD e
constituição da
ANPD

O

ano de 2020 iniciou-se como o ano em que a Lei Geral de Proteção de
Dados finalmente entraria em vigor. Após um vacatio legis10 de dois

anos, estendido pela Lei nº 13.853, de 2019 (originada pela Medida Provisória 869/2018),11 a LGPD, enfim, passaria a valer em agosto.
Antes de adentrarmos nos acontecimentos de 2020, faremos uma breve contextualização do cenário político em que a proteção de dados estava inserida. Após uma aprovação por unanimidade no Congresso Nacional, houve forte mobilização por parte de diversos setores da sociedade,
incluindo o setor empresarial, para que o texto da lei fosse sancionado
com a criação da Autoridade Nacional dotada de independência técnica,
orçamentária e funcional.12 A Lei foi aprovada, mas com importantes vetos. Em especial, destaca-se o veto à criação da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados. Houve, mais uma vez, forte pressão, em especial por
entidades de defesa do consumidor, para que o veto fosse derrubado e a
ANPD criada nos moldes originalmente previstos (IDEC, 2018b).
No apagar das luzes do governo Temer, foi editada a Medida Provisória 869/2018, criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas
em um molde bastante diferente do originalmente previsto pela LGPD.
No texto da Medida Provisória, a ANPD passou a ser um órgão vinculado à
Presidência da República, sem autonomia orçamentária nem funcional,
o que gerou uma série de questionamentos por parte da sociedade civil e
de parlamentares acerca da real independência da Autoridade (DIREITOS NA REDE, 2019). A Medida Provisória passou por algumas alterações

10 A vacatio legis é expressão latina que significa vacância da lei, correspondendo ao
período entre a data da publicação de uma lei e o início de sua vigência. É o período em
que a lei “está de férias” (vacation, em inglês).
11 O texto original da Lei Geral de Proteção de Dados, aprovado em unanimidade pelo
Congresso Nacional, previa um período de 18 meses de vacatio legis, o que resultaria em
uma entrada em vigor em março de 2020.
12 Nesse sentido, ver Direitos na Rede (2018) e IDEC (2018a)
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após ser analisada por uma Comissão Mista, sob relatoria do deputado
Orlando Silva (PCdoB-SP), sendo a principal mudança a se destacar a revisão do modelo da Autoridade em até dois anos, abrindo-se a possibilidade de que ela voltasse a compor a administração pública indireta, em
forma de autarquia.
Um segundo elemento importante trazido pela MP 869/2018 foi a extensão do período de vacatio legis da LGPD por seis meses. Contudo, os artigos da LGPD que criavam a ANPD tiveram a sua entrada em vigor ‘antecipada” para 28 de dezembro de 2018. Apesar disso, não houve nenhum
movimento por parte do governo federal para que a Autoridade fosse de
fato constituída.
A partir dessa contextualização, pode-se perceber que dois elementos
centrais para a garantia do direito à proteção de dados no Brasil estavam
longe de serem pacíficos: a entrada em vigor da Lei e o modelo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, a institucionalização da
LGPD. São exatamente esses dois fenômenos que finalmente encontraram um desfecho, ao menos temporário, em 2020. Entretanto, pela própria carga de incertezas e disputa política acerca desses dois elementos,
o processo desse desfecho não foi nada trivial.
No início do ano, antes mesmo da pandemia de Covid-19, os dois elementos já vieram à tona: o deputado Carlos Bezerra (MDB-MT) lançou o
seguinte discurso:
A poucos meses da entrada em vigor da LGPD, apenas
uma pequena parcela das empresas brasileiras iniciou o
processo de adaptação ao novo cenário jurídico [...]
Soma-se a isso a morosidade na instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), instituição
que será responsável por editar os regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, que servirão de norte para balizar as ações das empresas de adequação à LGPD. (MACHADO, 2020).

A solução seria adiar a LGPD por mais dois anos, para o ano de 2022,
por meio do Projeto de Lei 5762/19, contudo, o projeto não ganhou tração:
o cenário mudou vertiginosamente após a instauração da pandemia. O
primeiro ator a retomar o movimento de adiamento foi o próprio Governo
Federal, editando, em abril, a Medida Provisória 959/2020 que adiava a
entrada em vigor da LGPD para maio de 2021. Essa movimentação já era
sentida pela sociedade civil. Por isso, ainda em março de 2020, a Coalizão
Direitos na Rede13 cobrou do Estado brasileiro o compromisso assumido
com a proteção de dados (DIREITOS NA REDE, 2020a). A pandemia e as
mudanças causadas por ela deveriam ser entendidas como um elemen-

13 A Coalizão Direitos na Rede é um coletivo brasileiro de organizações da sociedade civil fundado em 2016 para proteção dos direitos assegurados no Marco Civil da
Internet. É formado por quase quarenta organizações do campo dos direitos digitais,
direitos humanos e direito à comunicação. Em 2017, a Coalizão Direitos na Rede lançou
a campanha “Seus Dados São Você” e tornou-se o principal vetor de manifestação da visão da sociedade civil na construção da LGPD.
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to de reforço à urgência de uma lei de proteção de dados, e não o inverso.
Como visto no tópico anterior, essa posição foi compartilhada pelo Supremo Tribunal Federal.
Antes mesmo da apreciação da MP 959, foi a vez do Congresso Nacional protagonizar um movimento por um novo adiamento. O Senado aprovou em abril o PL 1179/2020, que trazia “Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período
da pandemia do Coronavírus (Covid-19)” (BRASIL, 2020d). A primeira
versão do texto aprovado pelo Senado previa o adiamento da LGPD para
janeiro de 2021 e gerou grande repercussão na área, com posicionamentos públicos contra a prorrogação por parte do Ministério Público Federal e entidades como a Coalizão Direitos na Rede. Quando chegou à Câmara dos Deputados, após uma intensa negociação, o Projeto de Lei foi
alterado, mantendo-se o adiamento para agosto de 2021 apenas para as
sanções administrativas previstas na lei.
Essa solução encontrada pelo Congresso Nacional foi uma forma de
conciliar interesses: de um lado, a sociedade civil pressionava pelo fim
dos adiamentos e pela efetiva institucionalização da proteção de dados
no país; por outro, o setor empresarial temia não ser capaz de se adequar à legislação a tempo. Como uma terceira via, encontrava-se o Governo Federal, movimentando-se para efetivamente obstruir a vigência da
LGPD.14 Pode-se dizer que houve um acordo de compromisso, adiando as
sanções administrativas, mas mantendo a efetividade do restante da lei
para agosto de 2020.
Apesar de aparentar que finalmente havia se chegado a uma solução
para um dos elementos que assombrava a LGPD desde sua aprovação,
um último obstáculo gerou um turbilhão de incertezas em agosto: a Medida Provisória 959, que adiava a entrada em vigor da LGPD como um
todo para maio de 2021. A Câmara dos Deputados, ao apreciar a MP, votou por mais um adiamento: A LGPD entraria em vigor em 31 de dezembro
de 2020, em um acordo feito com o Governo Federal (POMPEU, 2020). A
aparente pacificação da situação mostrou-se como uma ilusão. Parte do
setor empresarial continuava se mobilizando para que a lei não entrasse
em vigor em agosto. A argumentação mantinha-se a mesma: a entrada em
vigor da lei sem uma Autoridade Nacional constituída criava um cenário
de insegurança jurídica (TRINDADE, 2020).
Ao ser enviada para votação no Senado, a MP sofreu uma reviravolta final. O então Presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) acatou uma questão de ordem do Senador Eduardo Braga (MDB-AM) e considerou que o debate sobre o adiamento estava prejudicado, pois já teria
sido deliberado na tramitação do PL 1179, quando o Congresso decidiu
por manter a vigência da lei e adiar apenas as sanções administrativas.
Assim, o dispositivo da MP que previa o adiamento foi retirado da versão
final do projeto (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2020).

14 Essa interpretação foi mobilizada principalmente pelo deputado Orlando Silva
(PCdoB-SP) (GROSSMAN, 2020).
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Com essa última reviravolta, após inúmeras tentativas de obstrução
por parte do Governo Federal, a LGPD entrou em vigor em 18 de setembro
de 2020, no momento da sanção da Lei nº 14.058/2020 (BRASIL, 2020e),15
originada pela MP 959/2020 (BRASIL, 2020f). Esta primeira disputa que
se prolongava desde 2018 foi finalmente concluída.
O segundo elemento que se arrastava desde 2018 não demorou para
também encontrar um desfecho. Depois de dois anos inerte, um dia após
a reviravolta no senado, foi publicado o Decreto Nº 10.474/2020, criando
a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho
Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
Portanto, talvez o mais aguardado acontecimento para o campo da
proteção de dados no Brasil teve seu desfecho concluído em 2020 com a
institucionalização da legislação a partir da entrada em vigor da LGPD e
da constituição da ANPD. Apesar de todas as reviravoltas, contratempos
e imperfeições, o Brasil finalmente se firmou como um país que possui
uma legislação de proteção de dados efetiva e uma Autoridade Nacional
de Proteção de Dados estruturada.
Ainda em 2020, houve a nomeação dos diretores da ANPD: Waldemar
Gonçalves Ortunho Júnior, como diretor-presidente, Arthur Pereira Sabbat; Joacil Basilio Rael; Nairane Farias Rabelo Leitão e Miriam Wimmer.
Com a presença de três militares, a institucionalização aconteceu juntamente a outro fenômeno: a militarização.

O fenômeno da
militarização:
ligações com
a estratégia
bolsonarista e
o lobby por um
posicionamento
civil

A

nomeação do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados, no dia 15 de outubro de 2020, inseriu a proteção de dados no

processo de militarização, um fenômeno mais geral do governo Bolsonaro
que consiste na ocupação de espaços de regulação e cargos da administração pública federal por militares.16 Dentre os cinco membros indicados para o Conselho Diretor, três deles, conforme visto, incluindo o diretor-presidente, são militares.
Pode-se dizer que a indicação de um militar não seria recebida com

grande surpresa pela comunidade jurídica, já acostumada com a cres-

15 Após a decisão do Senado, outra incerteza foi momentaneamente instaurada acerca de quando a LGPD estaria efetivamente em vigor. O Senado esclareceu que a entrada em vigor se daria a partir da sanção do projeto de lei de conversão da MP 959. Tal
interpretação estaria amparada pelo § 12 do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL,
2020g).
16 “Historicamente, a redemocratização é acompanhada da desmilitarização da política. Mas, no Brasil, está ocorrendo uma inversão da lógica. ‘Os civis estão entregando poder para os militares’. (...) Como deputado, Bolsonaro sempre foi admirador e defensor das Forças Armadas e da Polícia Militar. Já chamou de herói o coronel Brilhante
Ustra, chefe do DOI-Codi, área de repressão durante a ditadura militar. Depois de subir a rampa do Palácio do Planalto, manteve o perfil. Empossou militares em ministérios”. (SEABRA; GARCIA, 2021).
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cente militarização do Governo Federal.17 Contudo, a indicação de uma
maioria militar mostrou-se como um cenário ainda mais preocupante.
Além dessa maioria e a ocupação do cargo de diretor-presidente, os militares também contam com os maiores mandatos: seis anos para o diretor-presidente, Waldermar Gonçalves Ortunho Júnior; e cinco e quatro
anos para Athur Pereira Sabat e Joacil Basilio Real, respectivamente. Por
outro lado, as duas civis indicadas para a Autoridade, Miriam Wimmer e
Nairane Farias Rabelo Leitão, possuem mandato de dois e três anos, respectivamente. Algum tipo de presença militar na Autoridade está garantida por pelo menos seis anos. Já uma participação civil está garantida
apenas pelos próximos três anos, metade do tempo.
Em um levantamento feito pela Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, sobre Autoridades de Proteção de Dados ou órgãos análogos das 20
economias mais desenvolvidas do mundo,18 apenas China e Rússia contavam com a presença militar em seus cargos de direção (ZANATTA et
al., 2020).
Poder-se-ia conjecturar que o fenômeno da militarização está intrinsecamente ligado à estratégia bolsonarista de ocupação de cargos técnicos
por militares.19 Embora a militarização possa ser entendida como um fenômeno político muito maior,20 não possuindo nenhuma ligação especial
com a proteção de dados,21 ela levanta preocupações específicas para o
campo. Como já dito, a proteção de dados pessoais tem como objetivo
central garantir que o fluxo informacional aconteça em harmonia com
a garantia dos direitos fundamentais dos titulares. Princípios como o livre desenvolvimento da personalidade, autodeterminação informativa
e proteção da privacidade conferem uma carga protetiva muito grande

17 Bolsonaro possui como vice o general Hamilton Mourão. O general Walter Braga
Netto é o primeiro militar a comandar a Casa Civil, desde 1981, quando Golbery do
Couto e Silva deixou o cargo. “Além dos postos no alto escalão, do início de seu mandato
até julho de 2020, Bolsonaro tinha aumentado em 33% a presença de militares da ativa no governo, com mais de 2.500 integrantes em cargos comissionados em 18 órgãos”.
(BRANDINO; GALF, 2021).
18 A pesquisa realizada pela associação Data Privacy Brasil de Pesquisa utilizou como
parâmetro a listagem oficial do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 2019.
19 Essa constatação pode ser contraposta à ocupação dos mais altos cargos ministeriais. Nota-se como o governo utiliza das nomeações de Bento Albuquerque, almirante da Marinha (Minas e Energia), Marcos Pontes, tenente-coronel da reserva da
Aeronáutica (Ciência e Tecnologia), Tarcísio de Freitas, capitão da reserva do Exército
(Infraestrutura) e Wagner Rosário, capitão da reserva do Exército (ControladoriaGeral da União). A atuação de Eduardo Pazuello, general do Exército (Ministério da
Saúde), pode ser considerada a mais problemática em termos de imagem e reputação
desse suposto perfil técnico.
20 Pode-se argumentar que a militarização antecede Bolsonaro e se fortalece com
ele: “no transcorrer da crise, os militares foram ocupando espaços no sistema político com a aprovação da opinião pública, já muito afetada pela insegurança causada pela
criminalidade. Em início de 2018, os militares foram convocados por Temer para combater o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o que recebeu forte apoio popular. E, no segundo semestre de 2018, eles passaram a ser alternativa de poder, via eleitoral, com o
capitão reformado Jair Bolsonaro e o general da reserva Hamilton Mourão, ambos do
Exército brasileiro”. (ALMEIDA, 2019).
21 Sobre a relação entre militares e bolsonarismo, ver Avritzer (2020), em especial
o Ato III.
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e de escopo amplo. Além disso, a LGPD aplica-se a todas as organizações
do país, inclusive ao Poder Público. Desse modo, uma das atribuições da
ANPD é auxiliar e fiscalizar a atuação do Estado brasileiro nas suas atividades de proteção de dados.
A militarização surge, então, como um problema, pois há um receio de
“captura” da agenda da Autoridade, isto é, a agenda pode deixar de ser a
garantia dos direitos fundamentais e passar a lidar com o tema em uma
perspectiva de segurança nacional e política de segurança cibernética
(BOGHOSSIAN, 2020).
Além dos problemas “inerentes” trazidos pela militarização de um órgão de defesa de direitos civis, há ainda um segundo risco que começa a
ser apontado por esse fenômeno: a ingerência da Presidência da República na ANPD e, especialmente, no Conselho Nacional de Proteção de Dados
e da Privacidade (CNPD). A principal característica do Conselho é ser um
órgão de representação multissetorial, permitindo que todos os atores
interessados possam participar da elaboração da Política Nacional de
Proteção de Dados e da Privacidade, de audiências públicas e subsidiar
os processos de tomada de decisão da ANPD.
Contudo, o Decreto n° 10.474/2020 garante à Presidência da República a decisão final quanto à nomeação dos indicados pela sociedade civil.
O Decreto prevê que após as indicações, o Conselho Diretor da ANPD irá
formar lista tríplice para a nomeação do Presidente da República.22
Tendo em vista os receios trazidos pela militarização, a sociedade civil adotou uma agenda de engajamento com a Autoridade, buscando reforçar a importância de uma agenda civil, de regulação da proteção de
dados enquanto tal, sem um desvirtuamento para uma agenda de segurança nacional e segurança cibernética. Esse esforço tem sido realizado,
entre outros, pela Coalizão Direitos na Rede em conjunto com a ONG internacional Access Now, denunciando para a Comissão Europeia, para o
Conselho da Europa e para a Global Privacy Assembly os riscos enfrentados no cenário brasileiro e clamando por um engajamento que reforce a
importância de uma autoridade independente, a participação multissetorial e que se paute na proteção dos direitos fundamentais (DIREITOS
NA REDE, 2020b).
Em síntese, espera-se que, após a participação ativa da sociedade brasileira, buscando um posicionamento civil da Autoridade, o fenômeno da
militarização consiga superar alguns dos riscos apresentados aqui, e que
exista uma real participação multissetorial tanto no CNPD quanto nos
processos decisórios da ANPD, em pautas pela garantia dos direitos fundamentais. Esse será um importante tópico da agenda de 2021.

22 Art. 15 §6° do Decreto n° 10.474/2020: “§ 6º Após o recebimento das indicações,
o Conselho Diretor formará lista tríplice de titulares e suplentes, representantes de
cada uma das entidades a que se refere o § 5º, para cada vaga de que tratam os incisos
XI ao XV do caput, que será encaminhada ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República para nomeação pelo Presidente da República.” (BRASIL,
2020k).
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O fenômeno da
coletivização:
atuação
pulverizada
de atores de
enforcement

U

m os pontos centrais das discussões sobre privacidade e proteção de
dados, sem dúvidas, são as ações dos atores de enforcement, ou seja,

das autoridades públicas que possuem a responsabilidade de fazer valer
a legislação de proteção de dados pessoais, aplicando-a (BENNETT; RAAB,
2020).
Tendo em vista a existência de um sistema integrado destinado à tu-

tela dos interesses coletivos, difusos, e individuais e homogêneos no âmbito da privacidade e da proteção de dados pessoais, cabe destacar ações
que trataram direta ou indiretamente de discussões relativas à privacidade e à proteção de dados pessoais em 2020, em um contexto pré e pós
entrada em vigor da LGPD.
Como mencionado, a LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020,
com as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
previstas apenas para 01 de agosto de 2021. Entretanto, mesmo com as
sanções adiadas, podemos elencar uma série de ações judiciais e administrativas que tratavam direta ou indiretamente de proteção de dados
pessoais. Assim, mesmo com a tardia criação da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) e com o adiamento das sanções, não significa que ações de outros atores de enforcement não pudessem acontecer.
Esse impasse da capacidade de aplicação de multas pela ANPD fortaleceu
uma visão sobre a importância do acesso à justiça23 e das formas de tutela coletiva de proteção de dados pessoais, por meio do art. 22 e do art. 43,
§ 3º, da LGPD, que diz que “as ações de reparação por danos coletivos que
tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo
podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente” (BRASIL, 2018).
Esse fenômeno se explica, pois temos a vantagem de um sistema jurídico já afeito à tutela dos interesses coletivos, com uma tradição arraigada na doutrina e na prática das entidades do sistema de justiça, em especial o Ministério Público, a Defensoria Pública, várias Associações e os
órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse
cenário abre a possibilidade de avanço de um sistema de tutela coletiva
de proteção de dados pessoais no Brasil (ZANATTA; SOUZA, 2019). Não
restam dúvidas que existirá uma atuação pulverizada dos atores de enforcement, que demandará um esforço coletivo de interpretação do modus operandi desses atores.
Assim, como o contexto brasileiro é marcado por uma forte atuação
pulverizada de atores de enforcement, acreditamos ser necessário um
olhar atento às demandas e às ações de cada ator do ecossistema. Além
da atuação da ANPD, nos próximos anos, teremos uma atuação cada vez
mais ativa de organizações de terceiro setor, do Ministério Público, das
Defensorias Públicas e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

23 A LGPD é explícita em seu artigo 22, ao afirmar que “a defesa dos interesses e dos
direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva” (BRASIL, 2018).
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(SNDC) que, cada vez mais, articulam-se em busca de garantir uma tutela efetiva dos direitos de proteção de dados pessoais de forma coletiva.
Dessa maneira, acreditamos ser de suma importância entender e analisar essas demandas pulverizadas, buscando trazer elementos de intersecção nessas atuações e também entender a crescente demanda por
uma proteção coletiva da proteção de dados pessoais.
Em setembro de 2020, poucos dias após a entrada em vigor da LGPD, tivemos o primeiro caso de Ação Civil Pública proposta com base na LGPD,
pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em
uma ação contra a Infortexto LTDA, por comercializar dados pessoais
(BRASIL, 2020h). Na ação, o MPDFT alegava que sua Unidade Especial
de Proteção de Dados e Inteligência Artificial (Espec) identificou a comercialização maciça de dados de pessoas naturais pela empresa Infortexto. Segundo o MP, os dados estavam sendo comercializados através
do site “lembrete digital”, com o domínio lojainfortexto.com.br (MPDFT,
2020). Entretanto, após análise pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, a ação foi
arquivada, já que o site Lembrete Digital, operado pela Infortexto, estava
fora do ar para manutenção — a empresa, portanto, não estaria vendendo os dados pela internet.
Em outubro, através da decisão da juíza Tonia Yuka Koroku, da 13ª
Vara Cível de São Paulo, tivemos a primeira condenação que se baseou
na LGPD (BRASIL, 2020i). Com a decisão, a Cyrella foi obrigada a pagar
uma multa indenizatória de R$ 10 mil, com um adicional de R$ 300,00
por cada contato que venha novamente a ser compartilhado no futuro. A
sentença baseou-se em reparação por danos morais em virtude de compartilhamento indevido de dados do comprador de um imóvel. O caso não
teve uma mobilização de atores de enforcement, nem discutiu uma tutela
coletiva, mas chama atenção por ser a primeira decisão que efetivamente
utilizou a LGPD como fundamento para multa indenizatória.
O fim de 2020 foi marcado por grandes incidentes que ocorreram contra o poder público no Brasil. Destacamos o ataque ao STJ, em que o Tribunal foi alvo de um ransomware, tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento. Em novembro, dois
vazamentos extremamente sérios envolvendo o Ministério da Saúde foram noticiados pela mídia. O primeiro, que expôs cerca de 16 milhões de
brasileiros diagnosticados com Covid-19 foi revelado pelo Estadão no dia
26 de novembro, quando uma reportagem mostrou que dados de 16 milhões de pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de covid-19
ficaram abertos para consulta após um funcionário do Hospital Albert
Einstein, que trabalhava em um projeto com o Ministério da Saúde, ter
divulgado logins e senhas do sistema federal em sua página pública da
plataforma Github (CAMBRICOLI, 2020). O segundo, também noticiado
pela mídia, demonstrou que dados de mais de 200 milhões de brasileiros
que compõem a base cadastral do SUS ficaram abertos por seis meses,
também pela exposição indevida de login e senha de um sistema (LOUREIRO, 2021).
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O caso mobilizou uma série de atores de enforcement, mas destacamos
a mobilização do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC),
que mobilizou uma representação junto ao Ministério Público Federal
e também uma junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar os vazamentos (IDEC, 2020b). Além disso, também destacamos a
atuação do Procon-SP, que notificou o hospital Albert Einstein exigindo
explicações sobre o vazamento das senhas que davam acesso aos bancos
de dados de pacientes de covid-19. De acordo com a entidade, a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD) “determina que é dever de quem trata, controla e acessa os dados garantir que não ocorram vazamentos” (IDEC,
2020c).
Ainda em novembro, tivemos um caso marcante para as discussões sobre privacidade e proteção de dados, o caso Serasa Experian, em que foi
aplicada a LGPD. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios (MPDFT) após uma investigação indicar
que a empresa venderia dados pessoais a R$ 0,98 por pessoa cadastrada. Uma decisão de antecipação de tutela em segundo grau decidiu pela
suspensão do compartilhamento de dados com base na LGPD. De acordo
com o MPDFT, a conduta da empresa fere o direito à privacidade, à intimidade e à imagem e, por isso, também está em desacordo com a LGPD, o
Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. A decisão do desembargador César Loyola determinou que a Serasa
Experian suspendesse imediatamente a venda dos dados cadastrais dos
titulares. Ele reformou decisão da primeira instância, que havia negado
o pedido (BRASIL, 2020j).
Outro ponto que merece atenção são as demandas judiciais trabalhistas que utilizam a LGPD para buscar informações ou fortalecer a argumentação. Segundo levantamento da Data Lawyer, realizado a pedido do
jornal Valor Econômico, até 26 de novembro de 2020, a LGPD aparecia em
139 ações trabalhistas, que somavam cerca de R$ 15 milhões (OLIVON,
2021). Esses números demonstram a pulverização judicial e como a LGPD
deve ser articulada em demandas judiciais.
O quadro abaixo, Quadro 1, sintetiza as evidências de aplicação da
LGPD no último trimestre de 2020, com enfoque no (i) ato jurídico (decisão judicial, ação civil pública, representação, notificação), (ii) responsável (instância judiciária, Ministério Público, ONGs), (iii) discussão factual
e (iv) implicação para Lei Geral de Proteção de Dados. Esse rápido balanço
reforça a narrativa de que a proteção de dados pessoais necessariamente demandará uma interação entre o Judiciário, as entidades de direitos
coletivos (ZANATTA; SOUZA, 2019) e a recém-criada ANPD (ZANATTA,
2020a).
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Quadro 1 - Evidências de aplicação da LGPD após vigência da legislação no último trimestre de 2020.
Ato jurídico

Responsável

Discussão factual

Implicação para LGPD

Ação Civil
Pública

Ministério
Público do
Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Comercialização de dados pessoais envolvendo
a empresa Infortexto .

Discussão sobre inexistência de base legal para
tratamento de dados
pessoais (art. 7) e tratamento irregular de dados pessoais (art. 44).

13ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São
Paulo

Reparação por danos
morais em virtude de
compartilhamento indevido de dados do comprador de um imóvel
envolvendo a empresa Cyrela Brazil Realty
S.A. - Empreendimentos
e Participações (MIRANDA, MARTINEZ,
2020).

Fundamentos da proteção de dados (art. 2º,
LGPD), finalidade específica, explícita e informada ao seu titular (art.
6º, I, LGPD).
Responsabilidade do
fornecedor (objetiva) e
aplicação do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor e o artigo 45 da
LGPD.

2ª Turma Cível do Tribunal de
Justiça do
Distrito Federal e Territórios

Decisão judicial contra
a Serasa Experian, em
julgamento de ação civil pública, pelo fato de
a empresa vender dados
pessoais a R$ 0,98 por
pessoa cadastrada (TJDFT, 2020).

Comercialização de
dados pessoais de
brasileiros, entre
eles, dados de contato,
sexo, idade, poder
aquisitivo, classe social,
localização, modelos de
afinidade e triagem de
risco - e conformidade
com princípios da LGPD
(art. 6).24

(Setembro
de 2020)

Decisão de
primeiro
grau
(Outubro de
2020)

Decisão de
segundo
grau
(Novembro
de 2020)

Necessidade de uma manifestação específica
para cada uma das finalidades para as quais o
dado está sendo tratado
e necessidade de autorização específica para o
compartilhamento.

24 Para uma discussão sobre a abertura da LGPD para a coletivização em face do profiling, ver Martins e Hosni (2020).
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Representação
(Novembro
de 2020)

Notificação

Instituto
Brasileiro
de Defesa do
Consumidor

Representação junto ao Ministério Público Federal, solicitando
a abertura de inquérito
para investigar falhas
em medidas de controle
e segurança digital que
deixaram vulneráveis
dados de cerca de 16 milhões de brasileiros que
tiveram diagnóstico
suspeito ou confirmado de COVID-19 (IDEC,
2020b).

Adequação das plataformas do SUS e de suas políticas em relação à Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e incidente
envolvendo vazamento
de dados pessoais sensíveis em saúde (art. 11 e
art. 46).

Procon de
São Paulo

O Procon-SP notificou o
Hospital Albert Einstein
para que explique sobre o vazamento de lista que dava acesso a informações pessoais e
médicas de pacientes
testados, diagnosticados e internados por COVID-19.

Demonstração de medidas de segurança, técnicas e administrativas
capazes de proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou
ilícitas (como: destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito), conforme determina
a Lei Geral de Proteção
de Dados e discussão sobre violação dos princípios da segurança e prevenção (art. 6).

(Novembro
de 2020)

Fonte: Autoria própria.

Os casos listados aqui, enfim, são exemplificativos de uma estrutura já
existente de tutela coletiva de proteção de dados pessoais pelos diversos
atores de enforcement, que tende a se fortalecer com a efetiva atuação da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Buscou-se demonstrar que, mesmo sem a possibilidade de multas pela ANPD, podemos observar uma sistemática atuação de órgãos de enforcement que tendem a
cada vez mais demandar em temas de privacidade e proteção de dados
pessoais. Uma questão em aberto é o quanto essa judicialização e essa
atuação de órgãos de defesa do consumidor podem entrar em colisão com
um esforço de harmonização e regramento jurídico por parte da futura
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
Os vazamentos de dados pessoais do Ministério da Saúde, entre novembro e dezembro de 2020, não tiveram repercussões jurídicas imediatas no sentido de (i) instauração de inquérito administrativo perante a
ANPD; (ii) formulação de ação civil pública com pedidos de tutela inibi-
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tória25 (fazer cessar o ilícito e interromper os contratos); ou (iii) instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, embora todas
seriam opções juridicamente possíveis.

Conclusão

O

ano de 2020 foi extremamente importante para a proteção de dados
pessoais, apesar dos riscos de fragilização da privacidade em uma

sociedade mais datificada, intermediada por tecnologias, vigiada e controlada em razão da pandemia de Covid-19. Em síntese, 2020 foi o ano
de entrada em vigor da legislação e de quatro fenômenos fundamentais
aqui explicados. A proteção de dados pessoais contou com sua (i) constitucionalização perante o Supremo Tribunal Federal, sua (ii) institucionalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, sua (iii)
relativa militarização enquanto autoridade acoplada à Presidência e submetida às indicações do estilo bolsonarista de governo e uma (iv) coletivização de sua proteção, com laços estreitos com o Código de Defesa do
Consumidor e o microssistema de tutela coletiva no Brasil, que permite
uma postura ativa por parte de entidades civis, Defensorias Públicas e
Ministérios Públicos.
Ao que tudo indica, esses fenômenos modulam uma formatação específica do Brasil em termos institucionais. Parece-nos cada vez mais claro que o Brasil não terá um regime institucional similar ao da Europa,
tampouco dos Estados Unidos da América ou de outra nação dita desenvolvida. Será algo bem brasileiro: conflituoso, complexo e enraizado em
nossas tradições institucionais.
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Introdução

A

Constituição Federal (CF) foi promulgada em outubro de 1988 e surgiu como o novo pacto social, depois de mais de 20 anos de ditadura

militar. Passou a ser cunhada como Constituição Democrática Cidadã,
porque estabeleceu direitos fundamentais, direitos sociais como saúde,
educação, moradia, trabalho, lazer e acesso aos serviços públicos essenciais, dentre eles as telecomunicações. Ainda que a CF de 1988, ao tratar
da atividade econômica, tenha deixado claro que o sistema sobre o qual
ela se assenta é o capitalista, tendo em vista que estabelece como seu fundamento a livre iniciativa e a propriedade privada, é certo afirmar que
fez a opção clara pelo estado de bem-estar social1, atribuindo ao Estado a

responsabilidade pela garantia desses direitos2.
Especificamente quanto às telecomunicações, a Carta Maior estabeleceu que se trata de competência exclusiva da União, deixando claro em
seu art. 21, inc. XI que sua exploração só poderia se dar por empresas estatais3. Entretanto, dois anos depois, com a eleição de Fernando Collor
de Mello, tivemos a edição da Lei 8.031/1990, criando o Programa Nacional de Desestatização, que deu origem a processos de privatização em
diversos setores, como a energia elétrica, o gás, a radiodifusão e as telecomunicações.
Em virtude do processo de impeachment de Fernando Collor de Mello,
a implementação das desestatizações foi estancada até a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que assumiu o governo em 1995, acelerando, no
Brasil, a dinâmica do neoliberalismo, doutrina iniciada a partir dos anos

1 “Realmente, o conceito de Welfare State, que aqui se enfrenta, tem, essencialmente,
nas políticas públicas assistenciais, sua razão de ser. Identifica-se por força da existência de uma determinada parcela de políticas públicas, que se ofertam à sociedade com
finalidades bastante precisas: promoção do bem comum com a prestação assistencial
geral e econômica. A expressão refere-se, pois, à ação do Estado. (...)
Mas, como bem anota Loewenstein, ‘desde a metade do século XX, o resultado é que o
Estado tem assumido a função de planificar, regular, dirigir, controlar e supervisionar
a vida sócio-econômica. Em todos os Estados industriais têm sido criados novos serviços públicos, prestações administrativas, um Estado de bem-estar ou formas aproximadas a este’. Do ponto de vista constitucional, a lição se colhe em Vital Moreira: ‘As
constituições instituídas depois da segunda guerra não deixaram de inserir também
uma ordem constitucional econômica’.
Como consequência, ‘as intervenções da autoridade pública na vida privada dos cidadãos têm se elevado a um grau máximo, em lugar de limitarem-se a um mínimo, como
pretendia o capitalismo clássico do laissez faire’.
O Estado passou a assumir responsabilidades sociais crescentes, como a previdência,
a habitação e a assistência social, incluindo saúde, saneamento e educação, ampliando seu leque de atuação como prestador de serviços públicos essenciais. Também se
aprimorou o papel do Estado como empreendedor substituto, o que ocorre em setores
considerados estratégicos para o desenvolvimento, como no energético, minerário e siderúrgico, ou mesmo, mais recentemente, em países desenvolvidos, nos setores de informática e tecnológico.” (TAVARES, 2003, p. 60-62).
2 “III – ATUAÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO ECONÔMICO
13. Capitalismo, socialismo e estatismo
Temos afirmado que a Constituição agasalha, basicamente, uma opção capitalista, na medida em que assenta a ordem econômica na livre iniciativa e nos princípios da propriedade privada e da livre concorrência (art. 170, caput e incs. II e IV)” (SILVA, 2004, p. 779).
3 Texto original do inc. XI, do art. 21, da Constituição Federal: “XI - explorar, diretamente
ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos,
telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informações por entidades de direito privado através
da rede pública de telecomunicações explorada pela União” (BRASIL, 1988).
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1980 na Europa e nos EUA, com viés de liberalização econômica, desregulamentação, livre comércio, privatizações, austeridade fiscal e corte
nas despesas governamentais.
Em 16 de julho de 1997, a Lei 9.472 – a Lei Geral das Telecomunicações
(LGT) –, foi editada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, na esteira da Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995, que alterou
o inc. XI, do art. 21, da CF. Essa alteração viabilizou a União – titular dos
serviços de telecomunicações – a delegar para empresas privadas4 a exploração mediante autorização, concessão ou permissão, dos “serviços
de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização
dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais” (BRASIL, 1995). As privatizações no Brasil, a partir de então, foram feitas de forma açodada, sem a observância das garantias que o Estado deveria manter em relação aos direitos sociais e aos serviços públicos
essenciais, lançando milhões de consumidores em situação de vulnerabilidade, desigualdade e inadimplência (GUIMARÃES, 2002).
Os comentários de José Afonso da Silva (2014), quando trata sobre os
serviços públicos e a atividade econômica estatal, deixam claro que a CF
adotou a livre iniciativa como fundamento da atividade econômica, mas
com limites na função social da propriedade, justiça social e defesa do
consumidor, entre outros princípios:
A atividade econômica, no regime capitalista, como é o
nosso, desenvolve-se no regime da livre iniciativa sob a
orientação de administradores da empresa privada. É
claro que, consoante já vimos, numa ordem econômica
destinada a realizar a justiça social, a liberdade de iniciativa econômica privada não pode significar mais do que
‘liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro
estabelecido pelo Poder Público’. É, sim, um direito fundamental, enquanto exercido no interesse da realização
da justiça social, da valorização do trabalho e do desenvolvimento nacional. O serviço público é, por natureza,
estatal. Tem como titular uma entidade pública. Por
conseguinte, fica sempre sob o regime jurídico de direito
público. O que, portanto, se tem que destacar aqui e
agora é que não cabe titularidade privada nem mesmo
sobre os serviços públicos de conteúdo econômico,
como são, por exemplo, aqueles referidos no art. 21, XI
e XII, que já estudamos quando comentamos o conteúdo
desses dispositivos (SILVA, 2004, p. 781-782).

4 “... após a estatização das telecomunicações e a criação do Sistema Telebrás, o País
experimentou uma verdadeira revolução no setor: a Embratel interligava o País mediante uma vasta rede de micro-ondas e de dois satélites de telecomunicações, e as ligações internacionais já se faziam por cabos submarinos e por satélites do Consórcio
Intelsat, do qual o Brasil se tornara um dos principais acionistas. Não bastasse, o grupo Telebrás tornou-se a primeira empresa governamental a gerar lucros efetivos, apesar dos encargos assumidos e da responsabilidade de estender os serviços telefônicos
a mais de 11.000 localidades do País. Neste contexto, a Constituição de 1988 buscou, sobretudo, preservar e dar continuidade a essa realidade conquistada no Brasil, ou melhor o constituinte de 88 apenas constitucionalizou uma situação já existente, transformando, em matéria de telecomunicações, o monopólio estatal de fato em monopólio
jurídico.” (SILVEIRA, 2003, p. 92).
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Sendo assim e considerando que as telecomunicações são serviços
públicos essenciais atribuídos exclusivamente à União, ainda que possa haver concessão, autorização ou permissão para a sua exploração por
empresas privadas, a lei e regulamentos que tratem da matéria e sua interpretação devem observar o que está estabelecido pelos arts. 1º, 3º, 170,
174 e 175, da CF, garantindo que elementos importantes que caracterizam esses serviços sejam cumpridos, tais como a universalização, a continuidade e a modicidade tarifária5.

O modelo de
privatização
das telecomunicações – A LGT

F

oi nesse contexto e atendendo aos comandos da EC nº 8/1995 que, em
julho de 1997, foi editada a LGT, definindo o novo modelo de explora-

ção das telecomunicações e estabelecendo que a Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) teria como atribuição regular e fiscalizar
o setor, especialmente os agentes privados que passariam a explorar os
serviços. Ou seja, editada a LGT, deu-se início ao processo de privatização
do Sistema Telebrás, com sua cisão parcial, nos termos do Decreto 2.546,
de 14 de abril de 19986.
Tendo em vista que o foco deste artigo é tratar do novo modelo das te-

lecomunicações estabelecido com a Lei 13.879, de 3 de outubro de 2019,
passaremos a abordar os principais aspectos da LGT que foram objeto
de modificação pela nova lei e que afetaram e comprometeram de forma
definitiva o caráter universal que os serviços e suas respectivas infraestruturas deveriam alcançar.

5 A continuidade significa que a atividade de serviço público deverá desenvolver-se
regularmente, sem interrupções. Dela derivam inúmeras consequências jurídicas, entre as quais a impossibilidade de suspensão dos serviços por parte da Administração
ou do delegatário e a responsabilização civil do prestador do serviço em caso de falha.
(...)
XI.7.3.2.1) A universalidade - A universalidade significa que o serviço público deve ser
prestado em benefício de todos os sujeitos que se encontrem em situação equivalente,
de modo indeterminado. Admite-se, como é da essência da isonomia, a discriminação
fundamentada em critérios adequados.
(...)
XI.7.4.4) A universalidade - A modicidade tarifária significa a menor tarifa possível, em
vista dos custos necessários à oferta do serviço. A modicidade tarifária pode afetar a
própria decisão quanto à concepção do serviço público. Não terá cabimento conceber
um serviço tão sofisticado que o custo torne inviável aos usuários fruir dos benefícios.
(JUSTEN FILHO, 2005, p. 489-490)
6 Art. 3º A reestruturação societária das empresas federais de telecomunicações dar-se-á mediante cisão parcial da Telecomunicações Brasileiras S. A - TELEBRÁS, que fica
autorizada a constituir doze empresas que a sucederão como controladora:
I - das seguintes empresas atuantes na Região I do Plano Geral de Outorgas:
a) Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A.- TELERJ; b) Telecomunicações de Minas
Gerais S.A. - TELEMIG; c) Telecomunicações do Espírito Santo S.A - TELEST; d)
Telecomunicações da Bahia S.A - TELEBAHIA; e) Telecomunicações de Sergipe S.A TELERGIPE; f) Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA; g) Telecomunicações
de Pernambuco S.A. - TELPE; h) Telecomunicações da Paraíba S.A. - TELPA; i)
Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A.- TELERN; j) Telecomunicações do Ceará
S.A. - TELECEARÁ; l) Telecomunicações do Piauí S.A. - TELEPISA; m) Telecomunicações
do Maranhão S.A. - TELMA; n) Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARÁ; o)
Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ; p) Telecomunicações do Amazonas
S.A. - TELAMAZON; e q) Telecomunicações de Roraima S.A. - TELAIMA; (BRASIL,
1998b).
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Os regimes
público e privado nas telecomunicações

O

primeiro aspecto que merece atenção é o fato de a LGT (BRASIL,
1997) ter disposto sobre a classificação dos serviços de telecomuni-

cações (arts. 62 a 68), levando em conta a abrangência do interesse – co-

letivo ou restrito – e o regime jurídico de prestação – público e privado
– e ter determinado que apenas a telefonia fixa comutada comportaria a
prestação sob o regime público (parágrafo único do art. 64).
Ainda que em 1997 houvesse de fato uma grande demanda não atendida pelo serviço de telefonia fixa, já estava evidente a importância da
tecnologia da informação e do acesso à Internet para a promoção de desenvolvimento econômico e cultural, bem como para o combate à desigualdade social, razão pela qual não só a telefonia fixa, mas também outros serviços como a telefonia móvel e o acesso à banda larga deveriam
ter sido incluídos no regime público.
Ficou estabelecido, então, que as modalidades dos serviços poderiam
ser prestadas em regime público, privado ou concomitantemente em ambos os regimes (art. 65). Merece destaque o fato de que os serviços de interesse coletivo e que fossem essenciais não poderiam ser prestados exclusivamente no regime privado, devendo, obrigatoriamente, estarem
submetidos ao regime público, de modo a sujeitá-los aos deveres de universalização (art. 65, § 1º), continuidade e controle tarifário. O Poder Público, então, e não o mercado, segundo a LGT (BRASIL, 1997) é que deve se
responsabilizar pela garantia do acesso, atuando por meio do Ministério
das Comunicações e da ANATEL e definindo políticas públicas e regulação, como os Planos de Metas de Universalização, estabelecidos por meio
de sucessivos decretos e resoluções.
Quis o legislador da época também assegurar que fosse possível retirar
ou estender o regime público para outro serviço além da telefonia fixa,
no caso de surgirem novas demandas pela sociedade, como é o caso do
acesso à Internet7 em virtude da edição da Lei 12.965/2014 – o Marco Civil
da Internet (MCI), bastando, para tanto, a edição de decreto pelo Poder
Executivo (art. 18, inc. I). Dessa forma, havendo o reconhecimento da essencialidade de novos serviços, a LGT já deixou delineado o caminho institucional para que o Estado mantenha-se responsável pela garantia do
acesso e possa estabelecer metas periódicas de universalização, viabilizando o uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), fixando obrigações de continuidade de fornecimento (art.
79), regulando as tarifas no atacado e no varejo, assim como a reversibilidade dos bens que integrem o acervo dos contratos de concessões (arts.
86; 93, inc. XI e arts. 100 a 102) (BRASIL, 1997).
Outro aspecto fundamental no caso dos serviços prestados em regime
público é a obrigatoriedade de compartilhamento da capacidade e interconexão das redes com as demais empresas operadoras dos serviços de

7 Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:
I - do direito de acesso à internet a todos;
Art. 7º - O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: (BRASIL, 2014)
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telecomunicações (art. 145), sendo que, no caso de serviços prestados no
regime privado, ela é livre (parágrafo único, art. 145 e art. 148), ficando
sujeita aos termos da regulamentação estabelecida pela ANATEL8, ainda
que haja disposição legal no sentido de que, mesmo as redes associadas
a serviços prestados em regime privado devam cumprir a função social
(inc. III, art. 146) (BRASIL, 1997).
Porém, para os serviços prestados em regime privado – todos os demais serviços que não sejam a telefonia fixa comutada –, a LGT excluiu a
imposição de contratação por meio de concessão e, consequentemente,
a necessidade de se imporem metas de universalização, continuidade e
qualidade. A contrapartida pela prestação do serviço é o preço, livre de
interferência da ANATEL, determinando que a regra deve ser a liberdade, bem como a “exigência de mínima intervenção na vida privada”, (BRASIL, 1997) in verbis:
Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos
ao direito de exploração das diversas modalidades de
serviço no regime privado, sejam eles limites, encargos
ou sujeições, a Agência observará a exigência de mínima
intervenção na vida privada, assegurando que:
I - a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferências do Poder Público;
II - nenhuma autorização será negada, salvo por motivo relevante;
III - os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de
necessidade como de adequação, com finalidades públicas específicas e relevantes;
IV - o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá ser proporcional à privação que ele impuser;
V - haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos às prestadoras e os direitos a elas reconhecidos.
(BRASIL, 1997).

O regime
de exploração
das radiofrequências

O

utro aspecto bastante relevante a ser destacado, pois também foi
alvo de modificação pela nova lei de 2019, é o tratamento que a ex-

ploração do espectro de radiofrequências recebeu da LGT (BRASIL, 1997),
que reconheceu tratar-se de um recurso público e limitado, em razão do
que deve ser administrado pela ANATEL (art. 157 e seguintes). A LGT estabeleceu também que o direito de uso de radiofrequência depende de
ato administrativo vinculado e deve se dar a título oneroso (art. 48) e por
prazo determinado9 (art. 163, § 1º).
Isso significa que, mesmo depois da EC 8/1995, é incontroverso que os
serviços de telecomunicações bem como suas infraestruturas tenham

8 Regulamento Geral de Interconexão – Resolução 693, de 17 de julho de 2018.
9 LGT, Art. 99. O prazo máximo da concessão será de vinte anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que a concessionária tenha cumprido as
condições da concessão e manifeste expresso interesse na prorrogação, pelo menos,
trinta meses antes de sua expiração. (BRASIL, 1997)
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natureza pública e, portanto, deveriam seguir o que está previsto no art.
175 da Carta Magna, com o Poder Público tendo a responsabilidade de garantir o acesso, com poder regulatório suficiente para controlar tarifas,
impor metas de investimento e de continuidade, de modo a assegurar o
cumprimento da função social do interesse público desses importantes
recursos para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país.
Por isso, sempre criticamos a distinção de regimes público e privado
para um serviço que é inequivocamente público, na medida em que esta
distinção e o modo como ficou regulado o regime privado retiraram, de
uma parte significativa de serviços essenciais, a força regulatória do Poder Público, reduzindo a incidência do art. 175, da CF. Esse é o caso da
telefonia móvel hoje, meio pelo qual a grande maioria dos cidadãos brasileiros acessam a Internet ou a banda larga. A despeito de serem indiscutivelmente fundamentais e demandarem mais infraestrutura, elas não
estão sujeitas a metas de universalização e de continuidade e nem controle tarifário, o que tem representado investimentos insuficientes pelos agentes econômicos, investimentos incompatíveis com a urgência da
sociedade. Além disso, a prática de preços acirra a desigualdade social,
ao invés de promover a inclusão e a democratização da comunicação. Isso
pode ser verificado nos resultados das pesquisas TIC Domicílios, realizadas anualmente, desde 2005, pelo CETIC.br (CETIC.BR, 2020).
Além disso, a LGT, ao definir o Plano Geral de Outorgas (BRASIL,
1998a), dividiu o Brasil em quatro regiões que foram atribuídas às concessionárias que venceram o leilão em julho de 1998, sem considerar as
diferenças econômicas e sociais regionais, privilegiando a Telefônica,
cuja área de concessão restringiu-se ao Estado de São Paulo – região III,
que já concentrava o mercado com maior renda –, enquanto a Telemar ficou com parte da Região Sudeste e toda a Região Nordeste e Norte – região I que responde pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Piauí́, Maranhão, Pará, Amapá́, Amazonas e Roraima e que,
além de concentrar população com baixo IDH, demandava muito mais
investimento.
Essa situação agravou-se pelo fato de a LGT (BRASIL, 1997) ter proibido o subsídio cruzado (art. 103, § 2º) entre modalidades de serviço, deixando de regular os ganhos econômicos obtidos pela exploração dos serviços nos mercados mais lucrativos explorados pelas empresas fora de
suas áreas de concessão, de modo que o mercado interno pudesse cumprir sua função social.
A ANATEL deixou de dar concretude ao § 3º, do art. 108, da LGT, pois
a proibição de subsídios cruzados impediu a transferência para os cidadãos de ganhos econômicos que não decorreram diretamente da efi-
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ciência empresarial10, mas sim das características dos mercados,11
compreendidos pelas áreas de concessão. Comprometeu-se, então, a universalização da infraestrutura, o estímulo à competição e a ampliação do
acesso aos cidadãos de baixa renda a serviços essenciais12, violando disposições constitucionais relativas à exploração da atividade econômica,
que traz entre seus princípios a função social da propriedade e a redução
das desigualdades regionais e sociais, bem como o art. 219, da CF, com o
seguinte teor:

10 . LGT - Art. 108. Os mecanismos para reajuste e revisão das tarifas serão previstos nos contratos de concessão, observando-se, no que couber, a legislação específica.
§ 1° A redução ou o desconto de tarifas não ensejará revisão tarifária.
§ 2° Serão compartilhados com os usuários, nos termos regulados pela Agência, os ganhos econômicos decorrentes da modernização, expansão ou racionalização dos serviços, bem como de novas receitas alternativas.
§ 3° Serão transferidos integralmente aos usuários os ganhos econômicos que não decorram diretamente da eficiência empresarial, em casos como os de diminuição de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os serviços.
§ 4º A oneração causada por novas regras sobre os serviços, pela álea econômica extraordinária, bem como pelo aumento dos encargos legais ou tributos, salvo o imposto sobre a renda, implicará a revisão do contrato. (BRASIL, 1997)
11 “NECESSIDADE DE UMA ABORDAGEM MÚLTIPLA
As razões para adotar uma abordagem múltipla do desenvolvimento tornaram-se
mais claras em anos recentes, em parte como resultado. Das dificuldades enfrentadas
e dos êxitos obtidos por diferentes países ao longo das últimas décadas. Essas questões relacionam-se estreitamente à necessidade de equilibrar o papel do governo – e
de outras instituições políticas e sociais – com o funcionamento dos mercados. (...)
Entretanto, há uma profunda complementaridade entre, de um lado, reduzir a atividade excessiva do Estado na administração de um ‘governo de licença’ e, de outro, remover a atividade insuficiente do Estado na contínua negligência da educação elementar e outras oportunidades sociais”. (SEM, 2000, p. 151-152)
12 3.1. O SETOR
O setor das telecomunicações se insere no rol das indústrias de infraestrutura – também conhecidas como indústrias de rede, public utilities – assim classificadas por
apresentarem algumas características que ensejam atenção especial por parte do
Estado.
Uma primeira característica: seus bens ou serviços, de grande importância social, só
podem ser prestados a partir de uma determinada infraestrutura fixa, que muitas vezes possui atributos de monopólio natural, o que restringe o livre desenvolvimento da
competição.
Essas indústrias produzem externalidades positivas do ponto de vista econômico-social e estão sujeitas aos chamados efeitos de rede. (...) Tais características implicam
que a existência dessas infraestruturas oferece vantagens significativas para o desenvolvimento econômico e social das localidades onde elas se fazem presentes.
Terceiro, o fato de essas redes estarem estruturadas em diferentes espaços físicos e
precisarem de manutenção e modernização exige funções organizativas, planejadoras, (...).
Mais os preços cobrados por esses serviços essenciais repercutem de diversas formas
no âmbito econômico e social. (...) Para impedir efeitos indesejáveis como estes surgem demandas para a universalização desses serviços essenciais, com a consequente
necessidade de definição de formas de viabilizar sua prestação – via subsídios cruzados, por exemplo – em áreas de baixa atratividade econômica. (COUTO, 2015, p. 99-101).
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Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos
de lei federal.
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos
demais entes, públicos ou privados, a constituição e a
manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos
inventores independentes e a criação, absorção, difusão
e transferência de tecnologia (BRASIL, 1988).

A LGT, já na data de sua edição, fez tábula rasa da finalidade expressa
pela CF no que diz respeito aos serviços públicos essenciais, permitindo
que a privatização se desse em desacordo com direitos sociais que delinearam um Estado de Bem-Estar Social, que não se cumpriu. E a realidade do isolamento social que nos foi imposto por força da pandemia da
Covid-19 descortinou o fosso digital entre os mais ricos e os mais pobres,
deixando milhões de brasileiros sem acesso a Internet e, consequentemente, sem acesso ao ensino, benefícios sociais e outros serviços públicos que hoje só é possível utilizar on-line, por conta da digitalização cada
vez maior dos processos econômicos.

A Lei 13.879, de
3 de outubro de
2019, e o novo
modelo das telecomunicações

S

eguindo a tendência neoliberal que se instalou no Brasil a partir de
1990 e veio se acirrando de lá para cá, a ANATEL, atendendo à deman-

da dos agentes econômicos, a partir de 2014, passou a defender a revisão
do marco regulatório do setor, aprofundando o descompasso das finalidades de universalização expressas na CF para os serviços públicos essências.
A proposta apresentada e aprovada, que se converteu no Projeto de Lei
3.453/2015 (PL 3.3453/2015) na Câmara Federal e em Projeto de Lei da
Câmara 79/2016 (PLC 79/2016) no Senado, veio com o objetivo de reduzir
as obrigações das concessionárias do STFC, permitindo a adaptação da
modalidade de outorga do serviço de telefonia fixa comutada de concessão para autorização. Ademais, alterou, também, a Lei nº 9.998, de 17 de
agosto de 2000, que instituiu o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST)13, autorizando que esses recursos possam agora ser utilizados para financiar serviços prestados no regime privado.
Autorizou, ainda, a entrega de toda a infraestrutura de redes públicas, classificadas como bens reversíveis, para as empresas privadas em
troca de novos investimentos em redes de nova geração, agora privadas,
reduzindo de forma indesejável a soberania brasileira sobre essa impor-

13
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tante e estratégica infraestrutura para o desenvolvimento econômico e
social do país14.

A flexibilização
da garantia do
caráter universal dos serviços

O

PLC 79/201615 (BRASIL, 2016a) suscitou muita controvérsia junto
à sociedade civil organizada e a Senadores, como relata a Nota In-

formativa nº 129 de 2017 (BRASIL, 2017a), da Consultoria Legislativa do
Senado. Isso se deu, especialmente, porque a proposta, que ao final foi
aprovada convertendo-se na Lei 13.879/2019, reduziu significativamente a responsabilidade do Estado pela garantia do acesso aos serviços de
telecomunicações, contrariando o que está expresso nos art. 21, inc. XI e
art. 175, da Constituição Federal.
De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), no Parecer Técnico nº 159/2017:
As propostas contidas no projeto de lei fixam o novo
marco regulatório, na medida em que modificam substancialmente o principal alicerce do atual modelo de
telecomunicações – a existência concomitante de dois
regimes de exploração de serviços: um público, com obrigações de universalização e continuidade, e outro privado, sem tais obrigações. Sob o texto atual da LGT, o serviço prestado em regime público deve ser feito sob outorga
de concessão, já o prestado em regime privado se dá sob
a outorga de autorização. (...)
Uma das alterações importantes no novo modelo encontra-se no inciso IV do art. 68-A, com a criação do termo
único de serviços. Atualmente, cada serviço de telecomunicações – STFC, SMP, SCM, SeAC – exige licenças distintas. A criação de um termo único dá cobertura legal
ao que já acontece no mundo tecnológico, a convergência
dos serviços na mesma infraestrutura de comunicação.
O art. 4º do projeto de lei faz a principal modificação conceitual no atual modelo, que é franquear à exploração em
regime exclusivamente privado as modalidades de interesse coletivo consideradas essenciais. (BRASIL, 2017b)

Essa modificação apontada pelo MPF ficou consolidada com a alteração do teor do § 1º, do art. 65, da LGT, ocorrido com a Lei 13.879/2019, que
passou a ter a seguinte redação: “§ 1º Poderão ser deixadas à exploração
apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse cole-

14 Lodge e Wegrich (2012, p.161-163) citam algumas variações possíveis dessas escolhas de estruturas institucionais primárias. Apontam, por exemplo, que o processo de
privatização pode se dar com a transferência total ou parcial dos ativos públicos para
as mãos da iniciativa privada; que pode prever tão somente uma mudança de status legal, sem transferência da propriedade dos ativos; ou que pode acontecer via contrato
de concessão pública dos direitos para exploração dos serviços pelos privados; ou que
pode exigir direitos de veto pelo Estado – golden-share, ou que pode permitir ou proibir a
existência de algum ofertante estatal, bem como permitir ou proibir investimentos do
Estado nas empresas privadas, haja vista os riscos de essa escolha conflitar com a função reguladora que ele já exerce nessa indústria. (COUTO, 2015, p. 101).
15 Na Câmara, PL 3.453/2015.
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tivo que, mesmo sendo essenciais, não estejam sujeitas a deveres de universalização” (BRASIL, 2019a)16.
Essa alteração indica que os serviços essenciais deixam de estar sob a
responsabilidade direta do Poder Público, na medida em que as decisões
a respeito de novos investimentos não ficarão mais sujeitas a metas de
universalização e de continuidade. Isso se aplica, por exemplo, no caso da
operação da infraestrutura de rede que serve de suporte para a comunicação de dados, essencial para o acesso à Internet, já que, de acordo com
os arts. 4º e 7º, do MCI, é uma atividade considerada essencial.
Abrir mão das garantias relacionadas à universalização, para além
de ser inconstitucional de acordo com nossa análise, tem mostrado seus
efeitos negativos com o acirramento das desigualdades de acesso e qualidade dos serviços entre consumidores das classes A e B e os das classes
C, D e E, revelado a partir do atual quadro de pandemia e isolamento social no qual utilizar a Internet tem se mostrado cada vez mais essencial.
O atual cenário deixa claro que para os 85% dos internautas consumidores de baixa renda das classes D e E e os 61% da classe C que acessam
a Internet exclusivamente por dispositivos móveis, contratando planos
com franquias baixíssimas – a média do volume de dados das franquias,
segundo a ANATEL em 2020 é de 1Gb por mês – e acesso limitado, a inclusão digital de fato não ocorreu. Esses usuários enfrentam severas dificuldades para acessar serviços públicos e auxílios sociais digitais como
a renda básica emergencial, a bolsa família, os estudos a distância, entre
outros, como informam as pesquisas realizadas pelo CETIC.br junto com
o IBGE, já referidas acima (CETIC.BR, 2020).
O último levantamento feito pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), em parceria com a Alliance for Affordable Internet (A4AI),
sobre a acessibilidade de serviços de Internet no mundo, contemplando o
ano de 2020, aponta que o Brasil foi um dos únicos países a retroceder no
acesso da banda larga fixa no indicador de preço por PIB per capita, ficando abaixo da meta recomendada pela Comissão de Banda Larga da UIT.
Conforme as metas de desenvolvimento sustentável da
Comissão de Banda Larga da ONU para 2025, está estabelecido que o serviço de Internet de entrada (5 GB de
franquia com pelo menos 256 kbps de velocidade) não
deve custar mais do que 2% do PIB per capita. No caso do

16 Lei Geral das Telecomunicações com as alterações sofridas pela Lei 13.879/2019:
Art. 65. Cada modalidade de serviço será destinada à prestação:
I - exclusivamente no regime público;
II - exclusivamente no regime privado; ou
III - concomitantemente nos regimes público e privado.
§ 1° Não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização.
§ 1º Poderão ser deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de
serviço de interesse coletivo que, mesmo sendo essenciais, não estejam sujeitas a deveres de universalização. (Redação dada pela Lei nº 13.879, de 2019)
§ 2° A exclusividade ou concomitância a que se refere o caput poderá ocorrer em âmbito nacional, regional, local ou em áreas determinadas.
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Brasil, o País saiu de 1,43% para 2,51% em um ano (AMARAL, 2021).

Isso nos mostra que a exploração do serviço apenas no regime privado
tem levado a resultados incompatíveis com as finalidades constitucionais e com os princípios que devem orientar a prestação dos serviços públicos de telecomunicações, lembrando que a exploração industrial das
redes deveria também estar sujeita ao regime público e regulada de forma a estimular a competição, com controle tarifário e, consequentemente, modicidade e melhoria da qualidade da prestação dos serviços.
Sendo assim e independente do que está expresso hoje no § 1º, do art.
65, da LGT, o certo é que sua interpretação deve ser feita de acordo com a
Constituição Federal, pois as telecomunicações foram elevadas ao patamar de serviço público essencial, assim como o acesso à Internet, e, portanto, as ações regulatórias do Ministério das Comunicações e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, bem como da ANATEL, devem
assegurar o acesso, inclusive com observância do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos arts. 4º, inc. X e 22, e o MCI, nos
arts. 4º e 7º.

Os impactos
econômicos da
revisão do modelo

O

utra alteração determinante introduzida pela Lei 13.879/2019 é a
que está disposta nos arts. 144-A a 144-C e é relativa à adaptação das

concessões do STFC para autorizações únicas para exploração de múltiplos serviços, especialmente no que diz respeito aos critérios para a valoração econômica do processo de transição, que deverá incluir não só “a
diferença entre o valor esperado da exploração do serviço adaptado em
regime de autorização e o valor esperado da exploração desse serviço em
regime de concessão, calculados a partir da adaptação”17 (§1º, do art. 144B) (BRASIL, 2019a), mas também considerar os bens reversíveis, os ativos essenciais e efetivamente empregados na prestação do serviço concedido (art. 144-C).
Essas alterações deixaram de garantir que a apuração do valor econômico das concessões e dos bens reversíveis se dê de forma a considerar
o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, o que seria determinante, porque, de acordo com a Lei 13.879/2019, em seu § 2º, art. 144-B, os
montantes apurados deverão reverter em compromissos de investimento, priorizados conforme diretrizes do Poder Executivo (BRASIL, 2019a).
A nova lei, então, como contrapartida à flexibilização de obrigações de
universalização, de modicidade tarifária e de continuidade, estabeleceu
que os montantes apurados deverão ser investidos em redes de alta capacidade de “comunicação de dados em áreas sem competição adequada e a
redução das desigualdades” (§3º, art. 144-B) (BRASIL, 2019a) para atender à demanda da sociedade brasileira por acesso à Internet.
Porém, este é um ponto crítico na medida em que o TCU, ao analisar o
processo de revisão do modelo de prestação das telecomunicações (TC

17 a Lei 13.879/2019 foi regulamentada pelo Decreto 10.402/2020 (BRASIL, 2020) que
estabelece uma fórmula ilegal de apuração do valor econômico.
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019.677/2006-2, Acórdão 2.692/2008-TCU-Plenário) (BRASIL, 2008),
identificou riscos ao interesse público, indicando entre eles a omissão
da ANATEL, que resultou na inexistência de critérios na fixação de fatores de transferência de produtividade das concessionárias e na mensuração de ganhos de produtividade e o acompanhamento deficiente do desempenho econômico-financeiro das concessionárias, ao longo de todo o
período dos contratos firmados em 1998.
O TCU constatou que “decorridos dez anos do processo de privatização, a ANATEL ainda não possuía os dados necessários para a realização
da regulação econômica de uma concessão de serviço público”18 (BRASIL,
2016c, p. 33) e que não estava atuando efetivamente no cumprimento das
obrigações legais de acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Constatou, também, a falta de controle sobre os bens
reversíveis19 que, como já foi reconhecido pelo Poder Judiciário (BRASIL,
2016b), deixaram de estar devidamente relacionados nos contratos de
concessão formulados pela ANATEL e celebrados em 1998.
Importante destacar que, para atender as prescrições do novo modelo estabelecido pela Lei 13.879/2019, a ANATEL já elaborou metodologia
econômica para apuração do valor econômico das concessões e dos bens
reversíveis e o Poder Executivo editou o Decreto 10.402/2020, ambos assentados sobre premissas que não se sustentam, tanto por decisão judicial quanto por decisões reiteradas do TCU.
Isto porque o Decreto 10.402/2020 estabelece critérios econômicos
para a apuração do valor dos bens reversíveis considerando apenas os

18 TC15.409/2016-3: “146. Ao examinar, no ano de 2008, o efetivo cumprimento dessas últimas medidas, o TCU constatou que, decorridos dez anos do processo de privatização, a Anatel ainda não possuía os dados necessários para a realização da regulação
econômica de uma concessão de serviço público e que não estava atuando efetivamente
no cumprimento das obrigações legais de acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro das concessões [TC 019.677/2006-2, Acórdão  2.692/2008-TCU-Plenário].
(BRASIL, 2016c).
19 Acórdão 2142/2019 TC 024.646/2014-8:
A questão não é de somenos importância. Abrange o controle e a gestão do gigantesco
patrimônio público federal, atualmente estimado em mais de R$ 121.600.000.000,00
(cento e vinte e um bilhões e seiscentos milhões de reais), transferido às concessionárias, a partir do ano de 1998, e por elas livremente utilizado na prestação do serviço público de telefonia.
Mas não somente isto. Os dados patrimoniais são relevantes para respaldar o interesse
público, na correta fixação e identificação do patrimônio transferido às concessionárias, por ocasião do início do contrato, com o objetivo de proteger a União Federal, em
relação a futuros pedidos de indenização, que certamente, no término da concessão, serão encaminhados por todas as operadoras.
Como veremos adiante, todas as manifestações do TCU são fundamentadas na LGT e
conclusivas, no sentido de que a Anatel descumpriu praticamente a íntegra de suas
obrigações legais e contratuais, no que se refere ao controle dos bens reversíveis do
STFC, desconsiderando o patrimônio público de R$ 121,6 bilhões de reais, gerido pelas
concessionárias.
Nesse sentido, deixaram os agentes da Anatel de praticar os atos exigidos pela lei, com
o resultado prático de desproteger o Erário. A absoluta falta de ação da Anatel, em face
da gestão de tão imenso patrimônio, faz supor que ela voluntariamente abdicou da prática de qualquer ato, referente à coleta de dados da propriedade desse patrimônio e de
sua evolução. (BRASIL, 2019b)
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ativos que hoje são essenciais para a prestação do STFC, explorados no
varejo e no atacado, na proporção de seu uso, sem levar em conta alienações e respectivos ganhos de bilhões ocorridos durante todo o curso dos
contratos de concessão auferidos com as alienações ilegais sem o devido
processo legal, nos termos da Resolução 477/2006 da ANATEL que regula
o controle dos bens reversíveis. A norma desconsidera também os ganhos
decorrentes da transferência de resultados obtidos com a exploração do
serviço prestado em regime público em favor de serviços prestados em
regime privado, contrariando disposições da LGT.
Este fato reverte em prejuízo inadmissível, na medida em que os critérios propostos pelo Decreto levam a uma subavaliação do valor econômico das concessões, o que resultará em compromissos de novos investimentos ilegalmente reduzidos em novas infraestruturas de suporte a
banda larga, tão necessários para que se atenda à demanda da sociedade
brasileira por inclusão digital e democratização da comunicação.
Além disso, os critérios adotados pelo Decreto 10.402/2020 e pela Resolução 741, editada pela ANATEL em 8 de fevereiro de 2021, que regulamentam a nova lei, ignoram os ganhos bilionários com alienações ilegais
de bens reversíveis, sem que os valores arrecadados pelas concessionárias tivessem sido devidamente computados para garantir o equilíbrio
econômico-financeiro das concessões. Isso poderá implicar que a União
tenha de indenizar injustamente as empresas, o que certamente irá onerar os cofres públicos e comprometer os objetivos de inclusão digital.
Importante frisar ainda que as normas administrativas ora em tela –
Decreto Presidencial 10.402/2020, a Resolução 741/2021 e a metodologia
econômica formulada pela ANATEL – são questionáveis também tendo
em vista a disposição expressa no inc. XXXVI, do art. 5º, da CF, (BRASIL,
1988) que assegura o ato jurídico perfeito e o direito adquirido enquanto
direitos fundamentais, o que significa que as regras das concessões, que
se configuram como contratos administrativos, resultados de um processo licitatório ocorrido há mais de 20 anos e que implicam em vultosos
recursos públicos que superam a casa do R$ 100 bilhões, não podem ser
alteradas por uma lei posterior.

As ilegalidades
do Decreto
10.402/2020

D

eve prevalecer a máxima de que a lei nova não retroage, sob pena de
violação dos princípios da licitação e implicando em desrespeito aos

princípios da impessoalidade e moralidade, uma vez que as regras que
balizaram a concorrência no passado estariam sendo modificadas em benefício de determinados grupos econômicos em desfavor do interesse público, contra disposições que regem a atuação da administração pública,
expressas no art. 37, da Constituição Federal.
O Decreto 10.402/2020 vai ainda mais longe no desrespeito ao interesse público, quando no parágrafo único do art. 6º, estabelece o seguinte:
Art. 6º O termo único a que se refere o inciso IV do caput
do art. 144-A da Lei nº 9.472, de 1997, será́ definido pela
Anatel e deverá conter, entre outros elementos:
(...)
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Parágrafo único. Os termos de autorização de uso de radiofrequências detidos pelo grupo econômico da concessionária ficarão vinculados ao termo único a que se refere o caput. (BRASIL, 2020)

A ilegalidade quanto a esse dispositivo decorre do fato de que os termos únicos referidos no caput do art. 6º configuram-se como autorizações e esse tipo de contrato, de acordo com o art. 138, da LGT, é outorgado por prazo indeterminado. Por conseguinte, o parágrafo único do art.
6º, do Decreto 10.402, ao vincular as autorizações de uso de radiofrequências às autorizações para exploração de serviços de telecomunicações,
que são celebradas por prazo indeterminado, está viabilizando que um
recurso público escasso e de alto interesse público e estratégico para a
ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações e a Internet sejam
também outorgados sem limite temporal, o que contraria princípios que
devem ser observados pela administração pública, conforme art. 37, da
Constituição Federal.
A assessoria legislativa do Senado, na já referida Nota Informativa nº
129 de 2017 sobre o então PLC 79/2016, fez as seguintes ressalvas sobre
os efeitos negativos da mudança proposta:
É de se registrar que, pelas regras vigentes, o término do
prazo do direito de uso de radiofrequência implica a devolução da respectiva faixa ao Poder Público e uma posterior nova licitação. Com a regra sugerida pelo PLC 79,
de 2016, as faixas já autorizadas, e renovadas, deixariam
de ser objeto de nova licitação, e o valor arrecadado, considerados os leilões e os eventuais ágios deles decorrentes, seria substituído por preço público de utilização de
radiofrequências arbitrados pela ANATEL.
Outro aspecto relevante é que a disciplina proposta restringe a entrada de outros interessados na exploração
do uso do espectro radioelétrico, mantendo o mercado
restrito às atuais operadoras. Isso porque, havendo a
prorrogação por indefinidas vezes, o atual detentor da
autorização de direito de uso teria o poder de, se não impedir, inibir a entrada de eventuais concorrentes.
Necessário ainda considerar a evolução do uso das faixas de radiofrequência e a impossibilidade de, a partir
de futuras aplicações ainda não previstas, determinar
o valor para sua utilização. A faixa de 700 megahertz
(MHz), por exemplo, utilizada nas transmissões de TV
analógica, é usada hoje para o provimento da quarta geração (4G) de serviços móveis, inclusive de conexões em
banda larga. A evolução tecnológica e aplicações futuras
podem valorizar sobremaneira essas faixas, reservadas,
por tempo indeterminado, aos atuais detentores de direito de uso. (BRASIL, 2017a).

Vale ressaltar que também o TCU fez restrições tanto a respeito das
disposições da Lei 13.879/2019 que tratam dos direitos de uso das radiofrequências quando do Decreto 10.402/2020, identificando riscos
ao cumprimento das finalidades de inclusão digital e ao erário público,
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quanto ao dever de retirar dos recursos públicos o maior proveito em favor do interesse público.

Conclusão

A

s alterações introduzidas pela Lei 13.879/2019, regulamentadas pelo
Decreto 10.402/2020 e pela Resolução 741/2021 da ANATEL, repre-

sentam um aprofundamento no descompasso entre as finalidades estabelecidas pela CF para as telecomunicações, baseadas no estado de bem-estar social, e o modelo de exploração das infraestruturas e dos serviços
definidos pela LGT, que flexibilizou sobre princípios fundamentais para
garantir a inclusão digital e o acesso democrático à Internet.
A aposta do legislador em atribuir ao mercado a eficiência em novos
investimentos e a democratização do acesso à Internet contraria o histórico de baixos investimentos para o desenvolvimento do setor desde a
privatização. Prova disso é a baixa qualidade do acesso à Internet para a
grande maioria da população brasileira, bem como a insuficiência de redes de fibra ótica e sua distribuição desigual no país, que funciona como
entrave para a implantação de tecnologia 5G no Brasil.
As ilegalidades apontadas neste artigo já foram judicializadas por
meio de Ação Civil Pública promovida em agosto de 2020 por entidades
da sociedade civil que atuam na defesa do consumidor e na defesa da democratização da comunicação (Clube de Engenharia, Coletivo Digital,
IDEC, Intervozes, Instituto Bem Estar Brasil e Garoa Hacker Clube) e que
atuam na Coalizão Direito na Rede (COALIZÃO, 2020), mas até agora não
há decisão sobre os pedidos formulados.
O controle social, então, será fundamental para que a implementação
do novo modelo se dê minimamente de acordo com as finalidades garantidas pela CF. Caberá à sociedade civil organizar-se para participar do conselho gestor multissetorial previsto na lei do FUST – Lei 9.998/2000, com
a atualização aprovada pela Lei 14.109/2020, bem como o acompanhamento do Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT), aprovado pelo Conselho Diretor da ANATEL por meio do Acórdão nº 309/2019.
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2021: pandemia, liberdade de expressão e polêmicas regulatórias
na comunicação eletrônica.

Introdução

A

epidemia de coronavírus transformou a rotina de milhões de pessoas
ao redor do mundo em um cotidiano dependente das tecnologias de

comunicação e informação. Muita gente se viu obrigada a aprender a fazer reuniões de trabalho à distância, dar ou assistir a aulas on-line com
recursos com os quais não se envolviam antes.
Consultas médicas, especialmente de pacientes idosos a quem mais
se recomenda não sair de casa, começaram a ser realizadas virtualmente também: a telemedicina entrou na vida de médicos e pacientes pouco
ou nada afeitos às TICs. Neste novo contexto, ficou muito mais evidente a importância de uma tecnologia que se proponha a reduzir o tempo
de download e upload de arquivos, garantir conexões de internet mais estáveis em áreas maiores, viabilizar cirurgias à distância, carros autônomos e até cidades completamente conectadas com monitoramento de
trânsito e segurança em tempo real, isto é, da tecnologia 5G, ou a quinta
geração da telefonia celular.
Pesquisas para desenvolver o 5G começaram pela coreana Samsung,
em 2008. Depois, surgiram investimentos em pesquisa no Reino Unido,
seguido pela União Europeia como um todo, chegando à Índia e a Israel,
depois Japão e, por fim, em 2013, na chinesa Huawei. Inicialmente, cinco
empresas vendiam sistemas 5G para as operadoras de telecomunicações:
Huawei, ZTE (também chinesa), Nokia (finlandesa), Samsung (coreana),
e Ericsson (sueca), todas produtoras de equipamentos de telecomunicações. Mas o 5G não é somente uma evolução do 4G, com maior velocidade
apenas, como foi o 3G em relação ao 2G, e o 4G quanto ao 3G.
A quinta geração de telefonia móvel traz outra tecnologia, mais assentada em software que em equipamentos, porque o core (centro de controle da rede) está agora no software, não é mais necessário comprar o hardware do mesmo fabricante. Por isso, hoje empresas chamadas over the
top (OTTs), como a norte-americana Microsoft, tipicamente do segmento
de TI (Tecnologia da Informação), estão comprando empresas que produzem equipamentos 5G, ou se associando a provedores de soluções de
telecomunicações como estratégia para também entrar nesse mercado,
agora como provedores da própria rede móvel:
Gerações anteriores de redes sem fio se basearam em
equipamentos construídos sob medida. Nós acreditamos
que com inovação em programas de computador e utilizando plataformas de computação em nuvem largamente disponíveis, como a Microsoft Azure, operadores podem construir e manter redes e serviços de 5G de forma
mais eficiente, com melhor custo, com mais rapidez e segurança1 (KHALIDI, 2020, tradução nossa).

1 No original: “Previous generations of wireless networks have been based on purpose-built hardware. We believe that with innovation in software and by making use of
broadly available cloud computing platforms like Microsoft Azure, operators can deploy and maintain 5G networks and services more efficiently, more cost effectively,
more rapidly and more securely.” (KHALIDI, 2020).
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Plataformas digitais também começaram a entrar nesse jogo, como as
onipresentes, norte-americanas Google, estabelecendo parcerias com
provedores de soluções de Rede 5G, e Facebook, que trabalha inclusive
com operadoras para o desenvolvimento de uma Rede 5G open source.
Mais recentemente, a empresa Rakuten, uma espécie de Amazon do Japão,
que também se tornou uma operadora e tem 4G e 5G, anunciou que, junto
com a NEC (Nippon Electric Company), vai vender um software para quem
quiser implementar um core 5G (TOMÁS, 2020). Obviamente, já deu para
notar que o Brasil não entrou nesse jogo de vendedores de tecnologia que
atenderá a um enorme mercado consumidor.
O volume de conexões móveis realizadas nas redes 5G deverá chegar a
3,5 bilhões em 2026 ou cerca de 40% do total de conexões móveis, segundo a pesquisa Ericsson Mobility Report, divulgada em novembro de 2020
(ERICSSON, 2020). Somente na América do Norte, o 5G reunirá 80% do
total de conexões em cinco anos. O levantamento indica ainda que, atualmente, há 1 bilhão de conexões móveis de IoT2 em todo o mundo, o que significa que aproximadamente 15% da população mundial já vive em áreas
com cobertura de 5G. Cerca de 45% desse total referem-se a aparelhos e
aplicações como sensores de rastreamento e medição, equipamentos médicos e de transporte.
O Brasil planeja fazer um leilão das faixas de frequência do 5G ainda
em 2021, depois de um adiamento da data inicial, que era março de 2020.
A expectativa é que essa nova rede de conexões esteja em funcionamento
em julho de 2022. Enormes disputas políticas envolvem as decisões internacionais sobre a implantação dessa nova tecnologia, disputas que
também definem as decisões nacionais. A batalha pela liderança desse
processo, que não é apenas um grande desenvolvimento tecnológico para
benefício da humanidade, mas também grande desenvolvimento do lucro
para empresas privadas, vem no rastro de uma guerra comercial entre
China e Estados Unidos.
E como se posiciona neste cenário o Brasil, um país que já foi promessa de desenvolvimento sustentável como integrante dos BRICs3? Como
o interesse público está colocado na implantação do 5G no Brasil? Essas
são perguntas que buscaremos responder neste capítulo.
Para este artigo, apoiamo-nos em bibliografia da Economia Política da
Comunicação, especialmente em César Bolaño, Rodrigo Moreno Marques
e outros autores da EPC, ou que dialogam com ela. Além disso, foi feito um
acompanhamento das notícias sobre o tema pela grande imprensa e pela
imprensa especializada, notadamente o jornal O Globo e os portais Teletime, Convergência Digital e Telesíntese, desde 2019. Em relação à política do governo norte-americano, a pesquisa para este capítulo deu-se ao
longo do governo Trump, encerrado em janeiro de 2021.

2 Internet das coisas, internet of thing em inglês, em que máquinas comunicam-se com
máquinas.
3 Sigla para Brasil, Rússia, Irlanda e China (posteriormente foi inserido o S de South
Africa) denominando
os países que estavam em crescimento e poderiam ser os novos desenvolvidos.
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O que é o 5G

O

5G é uma nova tecnologia digital que representa a próxima geração
de rede de internet móvel. Esse sistema utiliza uma nova interface

de rádio para, em frequências muito mais altas do que as usadas no 4G,
transferir exponencialmente mais dados pelo ar em velocidades mais rápidas, com menor congestionamento e latência mais baixa, isto é, com
menos tempo de resposta após uma instrução recebida pelo sistema.
A velocidade do tráfego de dados nas redes do 5G poderá ser até 50 vezes maior do que as alcançadas no 4G hoje, que entregam uma velocidade média de conexão de, aproximadamente, 45 Mbps. A expectativa é que
o 5G possa alcançar até 10 Gbps de velocidade. É por essa característica
que o novo padrão permite a um cirurgião fazer uma cirurgia a distância, porque, praticamente, não haverá diferença de tempo entre o envio
e o retorno dos dados. Ele poderá colocar luvas especiais, cuja réplica estará sendo vista por ele em tela de altíssima definição, replicando seus
movimentos no corpo do paciente. Outro tipo de aplicação esperado é na
conexão de objetos de controle automatizados em indústrias e cidades
inteligentes, permitindo uma gestão de recursos com maior eficiência.
Além de trazer mais velocidade nas conexões de internet para downloads e uploads de arquivos, o novo sistema permite mais aparelhos e objetos conectados em uma cobertura mais ampla e estável. Dessa forma, o
5G amplia exponencialmente a capacidade de conexões em uma região,
garantindo respostas mais rápidas às requisições de informações solicitadas. Especialistas acreditam que o 5G permitirá mais de um milhão de
aparelhos conectados simultaneamente por quilômetro quadrado, contra quatro mil objetos conectados permitidos no 4G. Isso significa, por
exemplo, mais streaming do Netflix, chamadas de voz e vídeos do YouTube, transportados sem interrupção ao mesmo tempo.
O 5G também usa uma tecnologia digital que permite múltiplas entradas e saídas de dados, com feixes múltiplos direcionados para identificar e seguir os usuários em um local a partir de um objeto conectado ou
celular, ampliando cobertura, velocidade e capacidade de processamento. As redes atuais de 4G operam uma tecnologia que funciona como um
holofote, iluminando mais uma determinada área, mas com muito desperdício de sinal.
O 5G não é mais uma tecnologia limitada ao uso nas telecomunicações.
Assim como o celular não é mais sobre “falar” e sim sobre conectividade, essa nova tecnologia rompe as barreiras de hardware ditadas pela telefonia na exploração do espectro e abre o foco das tecnologias para os
softwares de gerenciamento dessas aplicações. O mundo das telecomunicações, que até então era mais focado em aparelhos de transmissão e
hardware, passa a contar também com outras aplicações digitais.
Dessa forma, a partir desse movimento de transformação, identificamos outras forças e disputas entre os grupos econômicos que já atuavam
no ambiente de telecomunicações, como as operadoras e fornecedores
de aparelhos, empresas de tecnologia da informação e governos. Isso se
dá não somente porque esta nova tecnologia amplia as possibilidades de
aplicações e conectividade, mas também porque permitirá maior conhecimento dos usuários conectados a ela a partir de dados pessoais sensí-
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veis, como números de identidade e dados de comportamento que são explorados por plataformas digitais, como Google, Facebook e Amazon. E, na
outra ponta, no limite, quem fornece os equipamentos para conexão também poderá monopolizar de alguma forma o controle da infraestrutura.
Um bom exemplo dessas disputas já protagonizadas por novos e antigos
atores desse ambiente tem sido o processo de definição do leilão do 5G no
Brasil, como veremos a seguir.

O leilão
do 5G

O

padrão 5G deve entrar em operação comercial no Brasil nas principais capitais em junho de 2022, um ano após o leilão das faixas de

frequência, segundo as estimativas da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Depois disso, o 5G será ofertado em cidades com mais
de 500 mil habitantes e essa entrada no mercado se dará de forma escalonada, a ser concluída no início de 2026, quando o serviço chegará às localidades com menos de 30 mil habitantes.
A antecipação em seis meses da implementação da nova tecnologia foi
determinada pela Agência, que definiu as regras do certame em fevereiro
de 2021 (BRASIL, 2021), após um período de consulta pública, preparação de relatório e recomendação por um conselheiro indicado como relator. No leilão, as empresas farão lances para as licenças de uso de quatro
faixas de frequências, que serão divididas em blocos.
O período que antecedeu a definição das condições do leilão foi marcado por divergências, envolvendo desde os conselheiros da própria Anatel
até fortes críticas do governo Bolsonaro à Huawei, uma das fornecedoras
de equipamentos para a nova tecnologia, estimuladas pelo então presidente norte-americano Donald Trump.
Entre essas disputas esteve até mesmo o padrão tecnológico das redes 5G, escolhido pela Anatel e que, depois, recebeu apoio do ministro das
Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN). Isso porque as operadoras de telefonia já conseguem hoje, com softwares específicos, viabilizar velocidades próximas da quinta geração em frequências de baixa utilização das
redes 3G e 4G. Por conta disso, algumas operadoras (Vivo e Claro) queriam que o 5G pudesse começar a ser utilizado no país por esse caminho,
e não pelo 5G puro, conhecido como standalone, uma vez que este exigiria
muito mais investimentos logo no início da operação. A TIM defendeu o
standalone. Ao final, a Anatel impediu a utilização desse 5G oriundo de

refarming de frequências e as duas operadoras perderam essa queda de
braço. Note-se que, com a venda da parte de telefonia móvel da Oi, não há
mais nenhuma operadora brasileira no setor, já que a Vivo é da Telefónica,
da Espanha; a Claro é do conglomerado de comunicação do mexicano Carlos Slim; e a TIM (acrônimo de Telecom Italia Mobile) é da Telecom Italia.
Outro ponto de controvérsia foi a migração de satélites para outra faixa de frequência, o que exigirá também a distribuição de novos receptores para consumidores que utilizam antenas parabólicas na captação
dos sinais da TV aberta. Isso será necessário para garantir a qualidade
da recepção de sinal. As operadoras de telecom, as teles, defendiam apenas distribuição de filtros, mas a Anatel não acatou esse pleito.
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Além disso, o governo Bolsonaro conseguiu como contrapartida que o
edital preveja investimentos na conexão da região amazônica e, ainda, a
construção de uma rede de infraestrutura fechada, exclusiva para a esfera federal. Chamada de Rede Segura, esta estrutura deverá ser de fibra
ótica fixa, com criptografia, e ter alcance em todo o território nacional
onde houver órgãos públicos federais. Apenas no caso específico do Distrito Federal esta rede também deverá ser móvel.
Esta última contrapartida foi inserida no edital de forma a pacificar a
questão com a fornecedora Huawei (a qual veremos com detalhes no próximo item), que poderá fornecer soluções para toda a rede, com exceção
dessa unidade que atenderá o Executivo federal. As operadoras não se
opuseram a esse investimento, que entrou no edital como uma das contrapartidas.
As obrigações para as teles vencedoras do leilão diferem de acordo com
as frequências a serem arrebatadas: as empresas que levarem lotes em
700 MHz deverão garantir a oferta de 4G em estradas até 2025, por exemplo; já para operar os lotes nas faixas de 2,3 GHz, será obrigatória a cobertura de 95% dos municípios sem 4G, com prioridade para a construção de redes de transporte de alta velocidade em fibra, em municípios
ainda não atendidos do Norte e do Nordeste.
Outro ponto de disputa foi a questão da arrecadação do leilão à União.
O preço mínimo de cada lote ainda será divulgado após cálculo e aval do
Tribunal de Contas da União, mas estudos da Anatel já estimam o valor
de R$ 35 bilhões (AMARAL, 2021) apenas em custo de exploração do espectro. Entretanto, já prevaleceu a demanda, também trazida pelas operadoras, de que esses investimentos necessários para o cumprimento de
cada contrapartida prevista no edital sejam descontados dos valores que
poderiam ser cobrados como outorga. Assim, a expectativa é a de que a
arrecadação financeira para o Tesouro Nacional seja mínima.

Trump x
Huawei e a
subserviência
ativa do Brasil

O

então presidente norte-americano Donald Trump decretou, em maio
de 2019, estado de emergência na área de tecnologia dos EUA. O ob-

jetivo alegado foi evitar que empresas estrangeiras consideradas suspeitas entrassem na área de infraestrutura tecnológica americana. Com a
decretação desse estado de emergência, o presidente dos Estados Unidos
ganhou o direito de criar uma lista de empresas com as quais as companhias americanas não poderiam negociar, a menos que tivessem uma licença. A medida foi um ataque direto à empresa chinesa de tecnologia
da comunicação e informação Huawei. Com o novo poder, Trump determinou à empresa americana Google que não fornecesse o sistema opera-

cional Android, de sua propriedade, ou seus aplicativos, para os celulares
da Huawei. O problema não era tanto com os celulares da chinesa, e sim
com o fato de a empresa estar bastante desenvolvida na tecnologia 5G –
bem mais que os americanos. A alegação de Trump era a de que a China
poderia usar a Huawei para espionar os EUA, assim como qualquer outro
país que comprasse tecnologia 5G da empresa.
A Huawei é uma empresa chinesa de celulares e equipamentos de telecomunicações fundada em 1987 em Shenzhen, local considerado o Vale do
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Silício da China. Na década de 1980, o governo chinês fomentou a criação
de empresas exportadoras, formando uma zona de empresas que se integrariam ao mercado global, mantendo-se o Estado comunista. No que diz
respeito à produção e venda de telefones celulares, a companhia chinesa
está em segundo lugar no mundo, atrás da líder sul-coreana Samsung e à
frente da americana Apple. Ela é a maior fornecedora de equipamentos
para redes de telecomunicações do mundo, tendo ultrapassado a sueca
Ericsson em 2012.
O fundador da empresa é Ren Zhengfei, que foi engenheiro do Exército de Libertação do Povo Chinês, no início dos anos 1980. Em seu site
(HUAWEI, c2021a) a Huawei afirma que é comprometida com a criação
de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação em mais
de 170 países e territórios. Com 194 mil funcionários, a empresa informa
que atende mais de três bilhões de pessoas no mundo.
Há mais de 20 anos no Brasil, a Huawei é líder no mercado nacional
de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as
principais operadoras de telecomunicações, e possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de
um centro de distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo.
Apesar de Ren Zhengfei ser o fundador da empresa, e considerado por
muitos como o seu dono, o site da Huawei diz que ela é:
uma empresa privada totalmente comandada por seus
funcionários. Através do Sindicato da Huawei Investment & Holding Co., Ltd., implementamos um Esquema
de Funcionários Acionistas que envolve 104.572 funcionários acionistas. Apenas funcionários da Huawei podem participar. Nenhuma agência do governo ou organização externa detém ações na Huawei. [...] Os membros
do Esquema de Participação de Funcionários elegem 115
representantes para formar a Comissão de Representantes. Essa comissão elege o presidente do Conselho e
os outros 16 diretores. O Conselho de Administração elege quatro vice-presidentes e três diretores executivos.
Três vice-presidentes se revezam como presidentes rotativos da empresa. O presidente rotativo lidera o Conselho de Administração e seu Comitê Executivo durante
o mandato4 (HUAWEI, c2021b).

4 No original: “Huawei is a private company wholly owned by its employees. Through
the Union of Huawei Investment & Holding Co., Ltd., we implement an Employee
Shareholding Scheme involving 104,572 employees. Only Huawei employees are eligible
to participate. No government agency or outside organization holds shares in Huawei.
Shareholding employees elect 115 representatives to form our Representatives’
Commission. This Commission then elects the Chairman of the Board and the remaining 16 board directors. The Board of Directors elects four deputy chairs and three
executive directors. Three deputy chairs take turns serving as the company’s rotating chairman. The rotating chairman leads the Board of Directors and its Executive
Committee while in office.” (HUAWEI, c2021b)
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A ofensiva de Trump contra a empresa chinesa envolveu dois inquéritos no Departamento de Justiça dos Estados Unidos no qual ela foi acusada de fraude bancária, obstrução de Justiça e roubo de tecnologia da
empresa T-Mobile. Por conta do primeiro processo, Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei e filha do fundador Ren Zhengfei, foi presa no
Canadá quando fazia uma conexão de voo em direção ao México e passou
a usar tornozeleira eletrônica. Há, inclusive, um processo para sua extradição a fim de que seja julgada nos Estados Unidos. Por isso, em 1º de
março de 2021, Meng compareceu a um tribunal canadense para tentar
evitar a própria extradição (DISPUTA, 2021). A luta judicial ainda se arrasta e a executiva pode ser condenada a uma pena de 30 anos de prisão
caso seja condenada.
A principal acusação é a de que a empresa teria negócios secretos com
o Irã – país que é alvo de sanções dos EUA. O ex-presidente Trump afirmava que empresas que negociam com os EUA não podem negociar com o Irã.
O segundo processo trata de um funcionário da empresa que teria roubado um braço eletrônico da norte-americana T-Mobile. A Huawei nega todas as acusações e garante que não é agente do governo chinês.
Houve uma reação imediata por parte da China depois da prisão de
Meng Wanzhou: dois canadenses foram presos, acusados de atentarem contra a segurança nacional. Em agosto de 2020, a justiça chinesa também condenou quatro cidadãos canadenses à morte por tráfico
de drogas, deixando ainda mais tensas as relações diplomáticas entre
Ottawa e Pequim (CHINA, 2020). Não há nenhum processo que envolva
espionagem de pessoas ou de países. Mesmo assim, Trump classificou a
empresa como suspeita e uma ameaça à segurança nacional americana.
Com o decreto do estado de emergência, Trump pôde obrigar a empresa
norte-americana Google a sair dos celulares fabricados pela Huawei, sendo que o P30 Pro tinha chegado às lojas extremamente barato para o alto
nível tecnológico. O Facebook anunciou que sairia dos celulares da empresa, e aplicativos e serviços do Google também sairiam dos celulares novos
a partir de agosto. Com isso, a Huawei teve que começar a desenvolver um
sistema próprio para substituir o Android, e o Google não gostou disso.
Se a chinesa desenvolvesse sistema próprio, a empresa norte-americana deixaria de ter acesso aos dados dos usuários desses celulares, e
este acesso é base para o seu modelo de negócios. Apenas com este conhecimento detalhado sobre os usuários é que o Google consegue vender
anúncios direcionados, podendo cobrar bem mais caro por isso. Em 29 de
junho de 2019, na reunião do G20 no Japão, Trump deu um passo atrás
e anunciou que voltaria a conversar com o governo chinês sobre essas
questões.
É importante ressaltar que a preocupação dos conglomerados Google e Facebook não está absolutamente localizada nos usuários, mas na
redução da capacidade de monetização que pode surgir com essa crise
do capitalismo de vigilância que operam. O capitalismo de vigilância é
um conceito introduzido por Shoshanna Zuboff, pesquisadora e professora de administração de negócio pela Harvard Business School no ensaio
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“Big Other: surveillance capitalism and the prospects of an information
civilization” (2015).
A autora apresenta o big data não como tecnologia e sim como um componente que funda uma lógica de acumulação intencional para produzir
lucro e controle de mercado a partir da captura de dados e informações
digitalizadas das pessoas que usam determinados serviços em ambientes digitais. Segundo ela, essa automação do capitalismo contemporâneo
não só impõe informação como a produz em escala massiva.
O capitalismo de vigilância qualifica uma nova forma
de acumulação com uma nova política e relações sociais
que substituem os contratos, o Império do Direito e a
confiança social pela soberania do “Grande Outro”. […]
O Grande Outro existe na ausência de autoridade legítima e é largamente livre de detecção ou sanção (ZUBOFF, 2015, p. 83).

Dessa forma, para essas plataformas que trabalham com a mineração
de dados, o acesso aos usuários desses dispositivos e sistemas é fundamental para a continuidade e rentabilização de seus negócios.
A disputa do 5G também abarca outros atores, como os produtores
de chips de processamento de dados norte-americanos. Fabricantes de
semicondutores e componentes, como Qualcomm, Nvidia, Intel, Xilinx,
Skyworks Solutions e Macom Technologies, são responsáveis pela fabricação de chips para smartphones, videogames e data centers e, também,
constituem um grupo exposto a essa guerra digital. Somente em 2018, os
Estados Unidos foram responsáveis pela produção de aproximadamente
metade dos US$ 470 bilhões em chips vendidos no mundo todo. E a China
foi seu principal mercado comprador.
Depois de ter voltado atrás nas ameaças contra empresas chinesas de
tecnologia, o ex-presidente americano fez como se nada tivesse dito e voltou à carga com o medo de espionagem via rede 5G (DAVIES, 2020). As
idas e vindas de Trump mexeram com operadoras de telecom de países
aliados aos EUA ao redor do mundo, que tiveram que parar para pensar
sobre o que fariam, uma vez que muitos compram soluções da Huawei.
Mas a questão para nós não é a briga entre EUA e China em si, mas
como isso nos afeta e, em nos afetando, como o Brasil reage a essa situação. A reação do governo Jair Bolsonaro aos movimentos de Trump foi
de completa subserviência, mesmo quando era de domínio público que a
NSA americana já tinha espionado até mesmo os e-mails de líderes mundiais, como a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff e a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Ou seja, se fosse por conta de espionagem, o
Brasil não estaria garantidamente a salvo com o fornecimento de tecnologia de um país, nem pelo de outro. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República chegou a baixar uma instrução normativa a ser seguida pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações, Ciência
e Tecnologia com recomendações para o 5G5.

5 Algumas repercussões sobre a instrução normativa podem ser vistas em Bucco
(2020) e Queiroz (2020).
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Quem dominar o 5G no mundo terá um grande poder econômico e geopolítico. O Brasil entra nesse jogo como um imenso mercado consumidor,
mas sem protagonismo algum. A disputa pela hegemonia no mundo da Internet das Coisas (IoT) e de tudo a distância guarda semelhanças com o
pacto colonial em que o país exportava matéria-prima e importava produtos manufaturados. Para o sociólogo Boaventura Santos, não é possível
dizer que o colonialismo passou. Ele afirma que “vivemos em sociedades
nas quais não se pode entender a opressão ou a dominação, a desigualdade, sem a ideia de que continuamos sendo, em muitos aspectos, sociedades coloniais” (SANTOS, 2007, p.59). E não é que sejamos simplesmente
dominados, a questão é que nos deixamos dominar, coisa que a China não
está fazendo. Para o pesquisador em Economia Política da Comunicação
César Bolaño, o que vivemos pode ser melhor descrito como imperialismo. Para o autor,
O grande problema daquilo que estamos criticando é que
se confunde aquilo que é característico de qualquer sociedade capitalista com aquilo que é dado pela situação
particular dessa sociedade no que se refere à divisão internacional do trabalho. Imputa-se todos os males do
sistema ao fato de o país ser imperializado, esquecendo-se de que a dominação social se dá fundamentalmente na forma de ascensão de uma classe social sobre outra
e não externamente, como se a economia dos países periféricos fosse absolutamente reflexa, limitando-se a relação entre o imperialismo e o capitalismo nacional dos
países subdesenvolvidos a uma relação entre os setores
nacionalistas da burguesia nacional e setores ‘amarrados’ ao capital internacional, ou outros equívocos semelhantes. O fato é que uma análise que parte de um pressuposto ideológico pretensamente radical se torna de
todo irrelevante do ponto de vista do conhecimento objetivo da realidade e, por ironia, serve ideologicamente
para encobrir as reais contradições existentes em qualquer sociedade capitalista, transferindo para fora toda
a discussão. Com isso, acaba-se até mesmo por não se
entender o significado da dominação imperialista e os
mecanismos pelos quais ela se exerce (BOLAÑO, 2000,
p. 37).

O fato é que Trump seguiu seu slogan de campanha, “Make America
great again”, frente à investida da China na economia mundial, e especialmente na área de tecnologia da informação e da comunicação. Como
se ser o país sede das cinco grandes da comunicação digital, Google, Facebook, Microsoft, Amazon e Apple, não fosse poder suficiente; é preciso ter
tudo e dominar o mundo, e por quais meios forem necessários.
O Brasil, por não ter empresas de tecnologia nesta área, nem ter mais
operadoras de telecomunicações nativas, não tem participação alguma
na padronização da rede móvel 5G. O ITU (International Telecommuni-
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cations Union)6 é a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) que
define os requisitos e recomendações para o desenvolvimento da tecnologia no mundo, já o 3GPP (Third Generation Partnership Project), criado
em 1998 pelo órgão padronizador da União Europeia e de alguns outros
países (a Anatel não está incluída) para a transição do 2G para o 3G, reúne as empresas produtoras de tecnologia para especificar e coordenar o
desenvolvimento de padrões técnicos para o atendimento dos requisitos
e recomendações definidos pelo ITU (CHAVES, 2021, no prelo). No Brasil,
apenas seguimos essas especificações.

Neutralidade
de rede

A

neutralidade de rede é o princípio pelo qual o tráfego da internet deve
garantir isonomia aos pacotes de dados e usuários, sem discrimina-

ção, restrição ou interferência, independentemente de emissor, receptor, tipo de conteúdo, serviços, aplicações e dispositivos usados na transmissão das informações que por ali trafegam. Serve para assegurar que
um pacote de dados não tenha velocidade maior que outro. Isso impede,
por exemplo, que um portal de notícias com muito dinheiro pague ao provedor de internet para que seu site carregue mais rápido que o de outros
portais.
No Brasil, a neutralidade de rede é assegurada pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 2014), regulamentado em 2016. Quem entrar
num ou noutro site de buscas, em um agregador de podcasts, abrir seu
e-mail, um filme, uma série ou quaisquer outras ações na rede terá a mesma velocidade de carregamento em todas as opções: a velocidade do pacote de dados pelo qual paga ao provedor de internet, sem discriminação
por conteúdo7.
Os provedores de internet lucrariam mais se pudessem cobrar a mais
para quem pudesse pagar por velocidade maior, mas, após muita luta,
prevaleceu, na construção do Marco Civil, o entendimento de que isso
afetaria o direito à comunicação, porque quem tivesse maior poder econômico dominaria as escolhas do público: afinal, quem tem paciência
para esperar um site de notícias, por exemplo, carregar indefinidamente, enquanto outro abre instantaneamente?
Embora derrubada nos EUA da era Trump, a neutralidade venceu no
Brasil, na União Europeia e em diversos outros países do mundo, o que
foi bastante comemorado por movimentos pela democratização da comunicação e pesquisadores dessa área, uma vez que prevalecer o interesse
público em assuntos de comunicação no Brasil não é tão comum. Agora,
porém, o 5G traz novo desafio para a regulação. A questão é que a nova
tecnologia já foi construída permitindo a criação de fatias de rede, como

6 De acordo com Chaves (2021, no prelo), atualmente, o ITU é formado por 193 Estadosmembros, 900 empresas, universidades e organizações internacionais e regionais. No
ITU, membros dos setores público e privado trabalham para ajudar a construir as políticas de TIC, padrões globais e difundir o acesso aos serviços de TIC.
7 Embora exista uma exceção, que ocorre ao arrepio da lei, como alertam Garcia e Silva
e Marques (2019), que são os planos de telefonia e dados vendidos pelas operadoras de
celular que incluem internet ilimitada para plataformas como Facebook e WhatsApp.
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demonstra a Figura 1 abaixo, com características diferentes de velocidade, confiabilidade, tempo de resposta e segurança de acordo com a necessidade de cada serviço.

Figura 1 - Concepção básica do fatiamento. FONTE: MENDES (2019) apud CHAVES
(2021, no prelo)

Esse fatiamento em si não é problema, pois ninguém vai discordar de
que a cirurgia a distância precise ser feita praticamente em tempo real
e sem que o sinal caia, enquanto não costuma ser uma questão de vida ou
morte alguém ler uma notícia às 14h02 em vez de às 14h. O problema é que
isso acaba abrindo uma oportunidade de pressão por parte dos provedores de internet para o fim da neutralidade.
Isso significaria, por exemplo, que os provedores poderiam vender
mais caro um pacote de dados de telemedicina para o plano de saúde mais
caro, um mais barato, mas com velocidade menor para um plano médio e
outro com velocidade ainda menor, bem mais barato, para o Sistema Único de Saúde. Novamente, será preciso uma luta para conseguir que o interesse público vença, porque, no capitalismo, em especial no brasileiro
selvagem, saúde também é uma mercadoria, e o objetivo principal é que
as empresas tenham lucro, e não que as pessoas tenham vida. Mas esse é
apenas um exemplo entre inúmeros outros, como a discriminação entre
sites de notícias.
O Congresso está ainda começando esse debate, através do GT-5G,
“grupo de trabalho destinado a avaliar e acompanhar os impactos da implantação da tecnologia 5G no Brasil e propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação relacionada aos serviços de telecomunicações”. Até
o fechamento deste capítulo, nas previsões de pauta do grupo, ainda não
havia entrado a questão da neutralidade de rede, mas sim reuniões com
fornecedores da tecnologia, debates sobre segurança nacional e questões
diplomáticas. 8

8 A pauta foi consultada na Ordem do dia da Câmara dos Deputados [camara.leg.br/
internet/ordemdodia/integras/1968643.htm] em 5 de março de 2021, porém, não está
mais disponível para consulta.
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Conclusão

Q

uando se pensa em um serviço público, que é o caso da oferta de serviços de internet à população, acreditamos que a primeira pergun-

ta a ser feita é a que deve servir, e nossa resposta é: ao interesse público.
O 5G deve servir à vida das pessoas em primeiro lugar. Na nossa realidade capitalista, a tendência, o padrão, é servir ao interesse das empresas

e dos donos do capital de forma geral antes de mais nada, ou seja, que
gere lucro. Essa tendência, num país democrático, precisa ser regulada pelo Congresso que hoje, como sempre no Brasil, é dominado por forças conservadoras. Não estamos falando de conservadoras nos costumes,
embora alguns parlamentares o sejam e muitos outros sejam apenas hipócritas querendo o voto dos conservadores. Tratamos aqui do conservadorismo econômico, que defende sempre a elite econômico-financeira,
não apenas a brasileira como a internacional.
Portanto, para que o interesse da população brasileira, incluindo os
pobres e miseráveis tradicionalmente excluídos, seja levado em conta,
será preciso muita pressão sobre o Congresso e muita informação para
a população.
Interessa à população brasileira não apenas o melhor serviço possível
através da tecnologia 5G, mas também os empregos ligados a essa indústria. E existe política industrial no Brasil para que desenvolvamos tecnologia, para que tenhamos indústria de equipamentos e software no país?
É uma pergunta retórica. A política que vem sendo desenvolvida no país
é a de comprar de fora se for mais barato, não importa o preço que se pague internamente em empregos, em divisas e em dependência externa. A
política do governo Bolsonaro é a de corte de investimentos em pesquisa
de ponta, e sua visão sobre o conhecimento se vê com clareza nesta declaração do presidente na rede social Twitter em abril de 2019: “A função do
governo é respeitar o dinheiro do pagador de impostos, ensinando para
os jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em
sua volta” (MAIA, 2019).
Estamos nas mãos de fornecedores estrangeiros e seus interesses, mas
não apenas isso. Estamos em meio a uma disputa entre EUA e China pelo
protagonismo econômico, tecnológico e industrial mundial. O Brasil é refém de um ou de outro. Não temos nem queremos ter independência na
área da tecnologia da informação e comunicação, que hoje ocupa a posição central dos negócios e da sociedade. Não interessa ao Brasil entrar
em guerra com a China, os EUA, os países europeus ou com quem quer que
seja. Mas, no limite, se houver alguma guerra, nas mãos de quem estaremos para nos colocar na posição de vítimas de shut down na infraestrutura de rede elétrica, das telecomunicações, etc.?
A mera ameaça pode nos levar a abrir mão de decisões soberanas relativas a sistemas de saúde e outras áreas cruciais. Qualquer disputa comercial ou financeira pode ser ganha por outro país com base nesse tipo
de ameaça, da mesma forma que o governo norte-americano já nos ameaçou (e cumpriu) no passado recente com elevações de tarifas de exportação de laranja e aço.
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Mas não precisamos chegar a uma ameaça de guerra. A realidade desse tipo de situação já bateu a nossa porta, com força assassina no cenário da COVID-19, em que nem conseguíamos importar os respiradores de
que precisávamos nem conseguíamos produzi-los a tempo e em quantidade suficiente, porque abrimos mão da produção interna, seus respectivos empregos e saberes qualificados em prol das trocas internacionais.
Não estamos defendendo que o país se feche para o exterior, mas sim
que entenda quais são os saberes, as tecnologias e a produção que precisamos deter internamente para o bem-estar da população. Não há razão,
com a produção intelectual que temos, para não sermos detentores de
tecnologias e capacidade de produção que podem, no limite, ser a diferença entre a vida e a morte de brasileiros. E de fato chegamos nesse limite.
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na comunicação eletrônica.

Introdução

A

regulação do debate on-line nas plataformas digitais tornou-se a
principal agenda de políticas públicas no campo da Internet a partir

da segunda metade da década de 2010. O poder desses agentes na organização dos fluxos de informação, do acesso a notícias e entretenimento
e nas formas de interação social cresceu sobremaneira, despertando a
preocupação de pesquisadores, entidades da sociedade civil e autoridades públicas acerca dos impactos dessa dominância no ecossistema digital. Os sucessivos casos de práticas nocivas facilitadas por essas plataformas, de discurso de ódio ligado a massacres étnicos à desinformação
sendo usada para influenciar processos políticos e disputas eleitorais,
jogaram luz sobre o problema em diversos países do mundo.
No âmbito do fenômeno da desinformação, países foram adotando distintas abordagens regulatórias que podem ser divididas em três grandes
modelos (VALENTE, 2019). O primeiro, da autorregulação, evita a aprovação de leis e normas e confere ao mercado e à sociedade a tarefa de acabar ou mitigar as práticas prejudiciais amplificadas pelas plataformas
on-line. Tal modelo é seguido por boa parte do mundo, cujos exemplos
mais centrais são os Estados Unidos, o Canadá e diversos países da América Latina e da África. Nos últimos anos, nações de variados continentes
passaram a aprovar legislações que regulam mais ou menos diretamente essa prática, contudo, alguns países criminalizaram a conduta, como
Filipinas, Malásia, Indonésia e Cingapura.
O segundo modelo de abordagem regulatória foi o adotado pela União
Europeia, que optou por um caminho intermediário de corregulação com
a aprovação de um código de conduta para plataformas digitais. Com
isso, estabeleceu uma série de procedimentos e condutas como forma de
combater a difusão de desinformação, como exigências de transparência
e obrigações de fomento a iniciativas de disponibilização de informações
adicionais para facilitar a verificação de conteúdos falsos por usuários.
Desde a sua aprovação, em 2018, o código vem sendo monitorado pelas
autoridades europeias, com relatórios periódicos das empresas que voluntariamente o acolheram. Contudo, alguns países da Europa, individualmente, adotaram regras próprias mais duras, o que poderia ser definido como o terceiro modelo de abordagem. A Alemanha, por exemplo,
aprovou a NetzDG, uma lei que elencou práticas proibidas e atribuiu às
plataformas a responsabilidade de fiscalizar e retirar mensagens que
violassem o permitido por ela, enquanto a França votou uma lei direcionada a coibir informações enganosas durante as eleições, prevendo a sua
exclusão por ordem judicial.
Desde 1997, o Brasil já possui um conjunto de regras que impactam direta ou indiretamente na limitação de mensagens falsas: a Lei das Eleições (Nº 9504, de 1997) prevê como comportamento violador passível
de direito de resposta informação “sabidamente inverídica”, caluniosa
ou difamatória e a Lei 13.834, aprovada em 2019, tipifica o crime de “denunciação caluniosa”, definido como “Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a al-

154

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

guém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com
finalidade eleitoral” (BRASIL, 2019). As penas fixadas vão de dois a oito
anos. De forma mais indireta, o Brasil dispõe, também, de um arcabouço legal de crimes contra a honra que pode ser utilizado caso as informações falsas possam ser caracterizadas como calúnia, injúria e difamação.
Há alguns anos, passaram a ser protocolados no Congresso Nacional
projetos de lei com o intuito de regular a desinformação. Em junho de
2020, um levantamento da Câmara dos Deputados encontrou 50 propostas nesse sentido (MIRANDA, 2020). Boa parte dessas iniciativas era calcada em dois tipos de abordagem: uma focada na criminalização da prática de produção e compartilhamento de mensagens enganosas; e outra
seguindo o exemplo alemão de obrigar as redes sociais a fiscalizarem e
derrubarem conteúdos ilegais, danosos ou falsos. Em 2018, quando já
havia perto de 20 matérias com esse teor no Congresso, o Conselho de
Comunicação Social (SENADO FEDERAL, 2018, p. 10), órgão constitucional consultivo do Parlamento Federal para a área, aprovou parecer em
que concluiu que a resposta para o problema não passava “pela criminalização da prática ou pela responsabilização das plataformas onde o conteúdo é veiculado”. As respostas deveriam considerar “uma ação conjunta com os órgãos competentes que envolva a implementação de políticas
públicas visando a conscientização da população acerca do tema”.
Nas diversas abordagens sobre o tema, é possível elencar um conjunto
de problemáticas centrais, tanto na discussão internacional quanto na
nacional. A principal preliminar diz respeito a quais instrumentos serão
adotados, se apenas iniciativas de fomento (como em programas de educação midiática) e políticas de corregulação, como no código de conduta
europeu, ou leis e normas. Em caso de uma saída legislativa, a primeira
problemática envolve o tratamento direto ou indireto sobre desinformação que, em algumas iniciativas, tem norma específica e, em outras, pode
estar dentro de um rol maior de medidas sobre conteúdos ilegais ou danosos.
A segunda trata da definição de desinformação, tema de intensas disputas e soluções distintas, pois tanto na literatura acadêmica quanto
nas normas não há consenso sobre uma caracterização da prática (TANDOC JÚNIOR; LIM; LING, 2018). Uma terceira problemática abarca um
ponto basilar do desafio regulatório: a escolha de a quem cabe analisar
quais conteúdos podem ser enquadrados na definição adotada para as
correspondentes medidas. Tensões são geradas quando se discute atribuir tal responsabilidade às próprias plataformas, a verificadores que
ainda assim são entes com interesses e referenciais subjetivos ou atribuir a entes públicos que também podem aproveitar tal poder para eventuais abusos.
Os esforços de elaboração normativa devem se debruçar também sobre possíveis sanções para conteúdos desinformativos, entrando um dos
mais delicados sopesamentos da equação regulatória: aquele entre o direito à informação dos que recebem mensagens enganosas e os que demandam a liberdade de expressão de se comunicar. Nos debates sobre di155
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reito à comunicação e políticas de comunicação, a inviabilização de um
discurso é vista como recurso último e posterior. Contudo, são possíveis
outras medidas, como redução do alcance.
Em documentos internacionais, ganha força como resposta a oferta
de mais informação, embora tal solução não tenha ainda ganhado repercussão no terreno normativo. No equilíbrio entre direito à informação e
liberdade de expressão, entram preocupações acerca de como assegurar
o devido processo e formas de direito de defesa e reparação caso as medidas adotadas, especialmente pelas plataformas, sejam equivocadas. Tais
receios justificam-se em um cenário de alto volume de circulação de conteúdos e do uso de sistemas automatizados pelas plataformas para análise de conteúdos, com providências correspondentes imediatas ou em
pouco tempo.
Como visto no debate brasileiro, outra problemática chave diz respeito
às sanções. Enquanto parte dos reguladores acolheu um viés punitivista
e criminalizante, em outras iniciativas o caminho da resolução no âmbito civil ou da garantia de direito de resposta também foi posto como alternativa. A existência de sanções levanta a temática de qual ente é responsável pela sua aplicação. O que aí implica também a decisão sobre as
próprias medidas. Enquanto o “modelo alemão” preconiza a ampliação
do poder das plataformas (que já tomam medidas de moderação com base
em suas regras internas), outras iniciativas incluem órgãos públicos diversos do Executivo e do Judiciário.
Por fim, o debate sobre as respostas à desinformação vai além da identificação e moderação de conteúdos. Tanto em recomendações de organismos internacionais quanto nos códigos de conduta, surgem indicações ou determinações vinculadas a comportamentos correlatos (como
contas falsas) ou de promoção de um ambiente de transparência sobre essas práticas. São também elencadas como respostas necessárias
políticas voltadas à promoção da educação midiática dos usuários,
que podem ser voluntárias e induzidas ou financiadas de forma mais
estruturada. O PL 2.630 ganhou tração em 2020, abarcando todas essas
problemáticas, como veremos na próxima seção.

A tramitação

E

m maio de 2020, o senador Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE) apresentou um PL denominado “Lei de Liberdade, Responsabilidade e

Transparência na Internet”. Tal projeto aplicava-se a redes sociais e serviços de mensagens com pelo menos dois milhões de usuários e, em seu
texto, definia desinformação como “conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora
de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia”
(BRASIL, 2020a).
O projeto vedava contas inautênticas, usadas para disseminar desinformação, disseminadores artificiais, cujo uso não é comunicado ao
provedor de aplicação nem ao usuário e são utilizados para propagar
desinformação, e redes de disseminação artificial que divulguem desin-

156

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

formação e conteúdos patrocinados não rotulados. Além disso, fixava
obrigações de transparência aos provedores de aplicação, como disponibilizar em seus sites informações como número de contas, contas destacadas ou removidas, disseminadores artificiais, redes de disseminação
artificial, engajamento com conteúdos verificados como desinformação
e reclamações recebidas. A redação estabelecia, ainda, exigências específicas para mensagens patrocinadas, como virem identificadas e trazerem a informação sobre o pagador e sobre os critérios usados para direcionamento (BRASIL, 2020a).
No documento, foram indicadas, também, boas práticas, como rotular
o conteúdo desinformativo, verificar agências de checagem independentes “com base nos fatos”, desabilitar transmissão de conteúdo desinformativo para mais de um usuário quando aplicável e enviar a verificação
aos usuários alcançados pelo conteúdo desinformativo. O texto trazia,
inclusive, a obrigação de um mecanismo de recurso e de reversão quando o provedor considerasse a demanda correta e, para mensageria privada, estabelecia regras de limites de usuários em grupos (256 no total)
e restrição do encaminhamento a, no máximo, cinco pessoas por vez em
períodos não específicos, e uma durante o período de eleições. Além do
mais, a inserção de usuários em grupos e listas de transmissão ficaria
condicionada à sua autorização e o texto apontava para que se disponibilizasse, aos provedores desse serviço, um comando para usarem “todos
os meios ao seu alcance” para que conteúdo desinformativo fosse assinalado e combatido. Às aplicações de Poder Público, foram postas obrigações como disponibilizar mecanismo para denunciar desinformação e
rotular conteúdos patrocinados. O texto fixava sanções como multa, suspensão temporária de atividades e proibição do exercício de atividades
no país. (BRASIL, 2020a).
A partir disso, no Senado, houve o início de uma intensa disputa na
tramitação desse documento. Senadores ligados ao governo, como Soraia
Thornicke (PSL-MS), apresentaram requerimento para retirada da proposta. Outros parlamentares, como Álvaro Dias (PODEMOS-RS), Lasier
Martins (PODEMOS-RS) e Luiz do Carmo (MDB-RS), solicitaram sessões
de debates. O senador Angelo Coronel (PSD-BA), então presidente da Comissão Parlamentar Mista das Fake News do Congresso Nacional, foi designado relator da matéria. As lideranças partidárias informavam a disposição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), de acelerar
a análise e aprovar em pouco tempo o PL. O Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI.Br) enviou ofício aos presidentes da Câmara dos Deputados
e do Senado, em maio, requerendo um aprofundamento da discussão. O
comunicado alertava para “a relevância e as graves consequências que o
objeto dos projetos poderá vir a ter para direitos fundamentais, como a
liberdade de expressão e a vedação à censura” (CGI.BR, 2020).
No início de junho, o parlamentar circulou uma versão preliminar para
atores do processo. O texto trazia uma série extensa de inovações em relação à redação original, tais como: 1) obrigação de cadastro com documentos de identificação e comprovante de residência para uso de redes
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sociais; 2) institucionalização do uso (embora sem detalhamento das finalidades) de avaliações de reputações das pessoas em redes sociais e
criação de um ranking a partir deles; 3) disponibilização de informações
cadastrais de usuários e policiais ou membros do Ministério Público sem
decisão judicial; 4) obrigação de identificação das contas e sanções para
os perfis não identificados; 5) filtragem automática pelas plataformas
de mensagens suspeitas de abusos em serviços de mensageria; 6) classificação de mensagens como desinformativas ou abusivas a partir das reclamações dos usuários; 7) remoção de conteúdos pela simples entrada
na Justiça de processo contra eles; e 8) criminalização de diversas práticas relacionadas ao tema, incluindo para quem compartilha conteúdos
desinformativos (penas de três a seis anos). (URUPÁ; AMARAL, 2020).
A proposta trouxe diversos riscos do ponto de vista do direito à comunicação e dos direitos digitais, da liberdade de expressão à proteção de
dados. Calcada em conceitos vagos de desinformação e outros (como conteúdo manipulado), ela reforçava o poder de “Ministério da Verdade” das
plataformas, previa diversos mecanismos com impacto direto à liberdade de expressão (como remoção de contas apenas com o questionamento na Justiça), impunha vigilância em massa ao obrigar o cadastro para
uso de redes sociais e estabelecia todo um arcabouço punitivista, criando
tipos penais para punir usuários nas mais diversas condutas. A proposta era tão problemática que incorporava a ideia de um ranqueamento de
usuários pelas suas reputações nas redes sociais com impactos não explicados sobre suas vidas. O relatório foi apresentado na parte da manhã
com promessa de votação na parte da tarde no Plenário do Senado, contudo, houve uma reação de ativistas e especialistas para pressionar o relator, as lideranças partidárias e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), a não votarem aquele documento sem uma discussão.
Em nota, 20 entidades acadêmicas manifestaram-se pela não votação
e por mais debate sobre o texto. Destacando a complexidade do tema, as
associações colocaram que fossem
ampliados e aprofundados os debates com as entidades
acadêmicas com pesquisas nessas áreas, o Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI.br), coletivos da sociedade
civil que defendem os direitos no uso da internet e todos
os agentes interessados, antes que matéria de tamanha
relevância para a garantia das instituições democráticas do país seja votada. (ULEPICC-BRASIL et al., 2020)

A Coalizão Direitos na Rede (DIREITOS NA REDE, 2020a) também circulou nota em que apontava os riscos do projeto e cobrava mais debate
para evitar que dispositivos com forte impacto negativo nos direitos dos
cidadãos fossem aprovados sem análise mais detida. Após o movimento,
a proposta foi retirada de pauta.
No dia 24 de junho, o senador Angelo Coronel formalizou seu relatório (BRASIL, 2020b). A peça retirou várias das propostas problemáticas
criticadas por diversos segmentos da sociedade e manteve uma série de
previsões aos provedores de aplicação, como proibir contas não identi-
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ficadas, contas inautênticas, contas automatizadas não rotuladas enquanto tal e conteúdos patrocinados e impulsionados sem informações,
alertando para esse caráter e estipulando a necessidade de comunicar
ao Ministério Público Eleitoral propagandas potencialmente irregulares durante as eleições. O Art. 7º do documento colocou a exigência, aos
usuários de redes sociais e de serviços de mensagem privada, de identificação com documento válido e número de celular cadastrado no Brasil.
O uso de pseudônimo foi permitido, mas apenas condicionada à identificação do usuário. Já o Art. 8º estabeleceu a obrigatoriedade de provedores de aplicações suspenderem contas quando tiverem números desabilitados pelas operadoras.
Para os serviços de mensageria privada, foram definidas diretrizes,
como limitar o máximo de encaminhamentos de uma mensagem e o número de participantes de grupos e instituir formas de garantir que a inclusão de um usuário em grupo ou lista de transmissão dependesse de
seu consentimento. O Art. 10 fixava a obrigação dos provedores desses
serviços de guardarem os registros de mensagens encaminhadas “em
massa” durante três meses. Essa condição foi definida como aquela repassada a mais de cinco usuários ou grupos em um intervalo de 15 dias.
O acesso a tais registros foi previsto para constituição de prova em investigação criminal e em processo penal a partir de uma ordem judicial.
O texto vedou uso e comercialização de ferramentas externas ou não certificadas pelas aplicações de mensageria, como disparadores em massa
(BRASIL, 2020b).
O Art. 12 tratou de um dos temas mais complexos: a moderação de conteúdos. A solução apresentada pelo relator foi a de prever que provedores de aplicações pudessem remover conteúdos em caso de violação de
termos de uso ou de “potenciais irregularidades”, desde que garantissem
um processo em que houvesse direito ao contraditório e direito de defesa. A pessoa que tivesse o conteúdo denunciado deveria ser notificada e
ser informada dos prazos e meios de defesa. Esse prazo seria diferente
para o uso de imagens ou sons manipulados (recurso conhecido como deepfake) de candidatos a cargo público. Um conteúdo questionado seria
rotulado enquanto tal durante o procedimento. O recurso da decisão ficaria disponível por pelo menos três meses. Caso a análise identificasse
“eventual ofensa”, seria garantido o direito de resposta “na mesma medida e alcance do conteúdo considerado inadequado”. Caso a remoção de
um conteúdo causasse dano por este ter sido identificado como violador
erroneamente, seria obrigatória a reparação “garantindo visibilidade
proporcional” (BRASIL, 2020b).
O relatório manteve boa parte dos dispositivos de transparência da
versão original do senador Alessandro Vieira, especialmente a obrigação de relatórios trimestrais constando: 1) número de usuários no país;
2) número de processos de moderação de conteúdos, incluindo motivados pela Lei e os por medida judicial; 3) número de contas automatizadas,
mensagens publicitárias não identificadas enquanto tal e as medidas
adotadas; 4) números e tipos de identificações, remoções ou suspensões
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revertidas; 5) média de tempo entre a identificação de conteúdos e as
medidas adotadas; e 6) engajamento com mensagens consideradas irregulares. (BRASIL, 2020b)
O documento (BRASIL, 2020b) também absorveu a maioria das regras
sobre impulsionamento e patrocínio nessas aplicações, apontando que
essas mensagens deveriam estar identificadas de forma destacada. As
aplicações que disponibilizassem a possibilidade de propaganda eleitoral deveriam informar à Justiça Eleitoral dados sobre o valor gasto pelo
candidato, a identificação do responsável pelo pagamento, o tempo de
veiculação e as características da audiência contratada para o direcionamento da publicidade. As empresas também deveriam criar ferramentas
para que o usuário tivesse informações sobre os conteúdos impulsionados para ele nos últimos seis meses.
O texto (BRASIL, 2020b) manteve, também, as diretrizes sobre Poder
Público, submetendo aos princípios da Administração Pública contas de
instituições, de políticos eleitos e de dirigentes como ministros e secretários. O Art. 20 instituía o comando de evitar publicidade em contas em
redes sociais e perfis que incitassem ódio a grupos, especialmente por
conta de raça, gênero, orientação sexual, origem e religião. Nos contratos
de impulsionamento, os órgãos públicos deveriam disponibilizar em seus
sites dados como valor, informações sobre a empresa contratada, conteúdo, distribuição dos recursos e critérios para definição da audiência. O
relatório propunha, ainda, a criação de um conselho de transparência e
responsabilidade na Internet, que teria como principal função preparar
um código de conduta, tratando dos princípios da lei, da desinformação,
do discurso de incitação à violência, de ataques à honra e de intimidação vexatória.
Segundo o documento, esse órgão também produziria estudos e avaliaria a atuação das redes sociais e dos serviços de mensageria na moderação de conteúdos. Além disso, previa como composição do colegiado
representantes da Câmara, do Senado, do Conselho Nacional de Justiça,
do Conselho Nacional do Ministério Público e do Comitê Gestor da Internet, além de cinco representantes da sociedade civil, dois da comunidade
técnica e científica, dois dos provedores de acesso, aplicações e conteúdos, dois do setor de comunicação social e um do setor de telecomunicações. Foram elencadas como sanções advertência e multa de até 10% do
faturamento do grupo econômico. Os valores das multas seriam empregados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), prevendo a sua
aplicação para medidas de alfabetização digital. Por fim, o texto fixou a
obrigação de apresentação do CPF para aquisição de linhas de celular
(BRASIL, 2020b).
No dia 30 de junho, esse relatório foi aprovado. Houve intensa articulação de parlamentares, com tentativas de emplacar novos substitutivos,
contudo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, levou o relatório de
Angelo Coronel a voto. Alguns parlamentares, sobretudo do Cidadania e
do PSDB, reclamaram a falta de mais discussões e o fato de a matéria ter
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sido votada em sessão remota, quando o foco estava sendo em projetos
relacionados à pandemia do novo coronavírus. Outros senadores argumentaram que a desinformação estava relacionada à pandemia e que ela
contribuía para a circulação do vírus e a desconfiança contra medidas de
prevenção. Diante de resistências por diversos motivos, que iam desde o
mérito de parlamentares mais alinhados ao governo às questões de tramitação mencionadas, o relator acolheu alterações e conseguiu maioria,
com votação de 44 a 32 a favor da proposta.
Um dos pontos mais polêmicos e que foi questionado pelas entidades
de defesa de direitos digitais foi retirado: a obrigatoriedade de identificação com documento válido e número de celular para o uso de redes sociais e serviços de mensageria. Contudo, o texto manteve a possibilidade de requisição de identificação em caso de denúncias por desrespeito
à Lei, quando houvesse indício de contas automatizadas não identificadas ou de contas inautênticas ou, ainda, quando houvesse decisão judicial. O conceito de mensageria foi ajustado para excluir serviços corporativos e correio eletrônico. A composição do conselho de transparência
foi ampliada, incorporando, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e o Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil e da
Polícia Federal.
Um artigo objeto de intenso debate e que foi reformulado no texto aprovado foi o relacionado aos procedimentos de moderação (art. 12). A redação preservou o direito de defesa e o devido processo como diretrizes.
Contudo, a obrigatoriedade de notificação dos autores de contas em caso
de procedimento de análise sobre possíveis violações foi flexibilizada
em uma série de hipóteses: 1) dano imediato de difícil reparação; 2) segurança da informação do usuário; 3) violação de direitos de crianças e
adolescentes; 4) crimes de racismo; e 5) grave comprometimento da usabilidade, integridade ou estabilidade da aplicação. As mudanças foram
resultado de pressões de diferentes setores.
Por um lado, as empresas, objeto da proposta de regulação (as redes
sociais e serviços de mensageria), questionavam a necessidade de notificação para todos os casos e apontavam que o requisito prejudicaria
a remoção de conteúdos extremamente danosos, como aqueles com alto
teor violento e forte conteúdo sexual. De outro, organizações de defesa
da infância e adolescência também apontavam o problema da exigência
para a exclusão de mensagens que pudessem gerar impactos negativos
nesse público.
Aprovado no Senado, o PL chegou à Câmara dos Deputados em julho de
2020. O então presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), declarou a intenção de acelerar a tramitação para que a matéria fosse aprovada em pouco tempo (SILVA, 2020). Entre os políticos, vigorava uma expectativa de
que a norma pudesse já ter validade para as eleições municipais daquele ano, entretanto, o texto que saiu do Senado ainda era objeto de intensas polêmicas entre diversos segmentos. Rodrigo Maia não nomeou um
relator, optando por criar um grupo informal com parlamentares de di161
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versos partidos com o intuito de debater melhorias na redação aprovada pelos senadores. O grupo chegou a reunir-se, mas, ao longo de 2020,
não conseguiu fechar uma nova versão. A Câmara também promoveu um
seminário entre julho e agosto com diversos segmentos, de empresários
à sociedade civil, para discutir as principais polêmicas sobre o PL. Com
a chegada das eleições municipais, o tema perdeu tração. Meses depois,
Rodrigo Maia foi substituído por Arthur Lira (PP) na presidência da Câmara. Até o primeiro trimestre de 2021 o projeto não havia recebido relatoria ou voltado a figurar como prioridade da nova gestão da Casa.

Polêmicas e
embates em
torno do PL

O

PL 2630 evidenciou a complexidade da regulação do discurso em plataformas. Diferentemente da Lei Geral de Proteção de Dados, cujo de-

bate foi marcado pela oposição entre empresas buscando ampliar formas
de coleta e tratamento e entidades da sociedade civil defendendo dispositivos mais protetivos, neste PL, as contraposições e polêmicas giraram em torno de diferentes temas e aproximaram por vezes setores com
perspectivas totalmente diferenciadas. A proposta recebeu inicialmente críticas tanto do governo e de seus apoiadores quanto de entidades da
sociedade civil, todavia, por motivações bastante distintas. Enquanto os
apoiadores do presidente Bolsonaro em geral alegavam a defesa da liberdade de expressão para combater qualquer tipo de mecanismo de monitoramento e moderação de conteúdos danosos ou de desinformação, entidades da sociedade civil apontaram problemas do ponto de vidas da
garantia dos direitos dos cidadãos, incluindo tanto a proteção de dados
quanto a liberdade de expressão.
A defesa inicial da proposta também reuniu segmentos diferentes.
Parte minoritária da sociedade civil endossou a proposta, como foi o caso
da entidade Avaaz. Políticos no Congresso também viram nela uma resposta necessária diante do receio de serem atingidos por mensagens falsas nas eleições municipais de 2020 ou por terem sofrido impacto desse
tipo de prática nas eleições de 2018. E essa preocupação não era apenas
de uma bancada e sim perpassava espectros ideológicos distintos, indo
de parlamentares da direita a de legendas da esquerda.
Partindo deste cenário, a presente análise busca apresentar, de forma
sintética, as polêmicas e as posições dos segmentos. Tal exame tomará
como referência valorativa o direito à comunicação e os direitos digitais,
entendidos como diversos mecanismos que promovem a liberdade de expressão, o direito à informação, o acesso a meios tecnológicos, a proteção
de dados e outras garantias vinculadas a tais condições. O PL, denominado “Lei da liberdade, responsabilidade e transparência na Internet”,
foi apresentado como uma proposta para combater a desinformação. Por
essa razão, logo ganhou o apelido de “PL das fake news”.
A primeira versão do senador Alessandro Vieira logo levantou questionamentos sobre a sua definição de desinformação e a falta de clareza
sobre que ente ficaria responsável por avaliar as mensagens com base
nessa caracterização legal. Na segunda versão do autor, a conceituação
foi retirada. Outra previsão bastante questionada foi a indicação do uso
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de verificadores para avaliação dos conteúdos. As próprias agências de
checagem posicionaram-se contrariamente à sua inclusão, argumentando que a redação colocava esses atores “em uma berlinda” (TARDÁGUILA,
2020). Uma nova redação do autor ajustou o teor da matéria para coibir
condutas como contas inautênticas, contas automatizadas não identificadas, redes de distribuição artificial e conteúdos patrocinados não rotulados enquanto tal.
A vedação de tais práticas ensejou debates, visando aprimorar a conceituação e evitar termos genéricos que ampliassem as possibilidades de
sanção. Sobre esses conceitos e práticas impedidas, a Coalizão Direitos
na Rede manifestou-se ponderando sobre a importância de reconhecer
contas automatizadas com finalidades legítimas e importantes (como
de órgãos públicos, de organizações não governamentais e de empresas)
(DIREITOS NA REDE, 2020b). Outra problemática posta foi o risco de a
proibição de contas inautênticas atingir o uso de pseudônimos. Aqueles
que eram contrários a esse recurso argumentavam que o anonimato facilita a desinformação e é vedado pela Constituição (Art. 5º, IV). Já entidades de defesa de proteção de dados ponderaram que essa previsão
constitucional não implica uma obrigação de todos os usuários estarem
identificados enquanto tal e sim que se deve haver meios de identificação
no âmbito de investigações, preservando a possibilidade do uso de pseudônimos. Esta ferramenta foi apontada como fundamental para evitar
assédio e perseguição on-line. Tal necessidade foi posta como algo ainda
mais importante diante de um cenário de um governo de viés autoritário e com forças de sustentação que usam de diversas formas de intimidação e perseguição.
As obrigações de transparência ensejaram disputas entre os agentes a
serem regulados, as plataformas digitais, os defensores do texto e as entidades de defesa dos usuários, representadas, em geral, pela Coalizão
Direitos na Rede. Em um dos debates promovidos pela Câmara sobre o PL,
no dia 15 de julho de 2020, uma representante do Facebook afirmou que as
previsões do PL levantavam preocupação nas empresas pela amplitude e
desproporcionalidade das exigências. Já a representante da Coalizão Direitos na Rede defendeu que as regras eram importantes para se jogar luz
ao modo de funcionamento das plataformas e, com isso, evitar dinâmicas
que facilitam a circulação de desinformação. Segundo ela, tais regras estavam de acordo com a defesa do consumidor (AGÊNCIA CÂMARA, 2020).
Esse conjunto de disposições de promoção da transparência configura uma solução regulatória de grande relevância e que se constituiu
como ponto positivo na proposta. Medidas para facilitar a compreensão
e o acompanhamento dos modos de funcionamento das plataformas, da
circulação de desinformação no seu interior e das medidas adotadas são
sugeridas por diferentes documentos de organismos internacionais elaborados nos últimos anos sobre o tema (BARBOSA; MARTINS; VALENTE,
2021). A transparência é listada como um dos princípios do documento do Grupo de Altos Estudos da Comissão Europeia (COMISSÃO EUROPEIA, 2018). Um informe do então relator para a Liberdade de Expressão
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da Organização das Nações Unidas (ONU), David Kaye, sobre liberdade
de expressão no ambiente on-line (KAYE, 2018) também afirma as ações
de transparência como necessárias ao combate à desinformação. Uma
recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos também vai
nesse sentido ao defender
[...] a adoção de políticas que garantam transparência
sobre o seu funcionamento e as regras das suas comunidades e que ampliem o controle dos usuários sobre os
conteúdos que publicam e acessam, incidindo sobre o
chamado efeito bolha e a estrutura de monetização que
estimula a criação e difusão das chamadas ‘notícias falsas’ (BRASIL, 2018, p. 4)

Sobre a moderação de conteúdos, declarações de relatores para a liberdade de expressão e de organismos internacionais também pontuam a
necessidade de assegurar, ao devido processo, o direito de defesa e outras
garantias associadas. O documento dos relatores das Nações Unidas, da
Organização dos Estados Americanos, da Organização para Segurança
e Cooperação na Europa e da Comissão Africana dos Direitos Humanos
e dos Povos critica o uso de sistemas automatizados para derrubada de
publicações que não são transparentes e descumprem padrões de devido processo (ONU; OEA; OSCE; CADHP, 2017). A Comissão Europeia alerta, no documento relacionado ao seu código de boas práticas (COMISSÃO
EUROPEIA, 2018), sobre o cuidado para evitar que as ações de combate
a mensagens falsas firam a liberdade de expressão e possam abrir espaço para abusos e censura on-line de posições de contestação e de grupos
dissidentes. O informe do relator da ONU (2018, p. 13) defende que os Estados evitem “delegar para empresas a responsabilidade como avaliadoras de conteúdo, com o que se põe o juízo corporativo sobre os valores dos
direitos humanos em detrimento dos usuários”.
No PL apresentado, esses dispositivos geraram intensas controvérsias, tendo sido um dos trechos ajustados horas antes do relatório de Angelo Coronel ser votado no Senado. O relator possuía preocupação com
os impactos de mensagens falsas e mídias manipuladas (deepfakes) em
disputas eleitorais. A Coalizão Direitos na Rede argumentava que a redação trazia problemas por conta de conceitos vagos que poderiam ensejar
usos abusivos de medidas de exclusão de publicações pelas plataformas.
A redação protocolada incorporou pontos sobre devido
processo, como mecanismos de notificação e direito de
defesa dos usuários, que são importantes. Mas traz regramentos para a indisponibilização de conteúdos com
base em termos extremamente vagos, como “indução a
erro, engano ou confusão com a realidade” e determina
a análise e concessão de direito de resposta pelas plataformas com base em “ofensa à honra, à reputação, ao
conceito, ao nome, à marca ou à imagem de pessoa física
ou jurídica”. A redação do conjunto do artigo, bastante
confusa, carece, assim, de sistematicidade e dá excessivo poder às plataformas em processos de moderação de
conteúdo (DIREITOS NA REDE, 2020c).
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A entidade defendia mecanismos de devido processo, notificação dos
usuários quando de medidas de moderação e reparação proporcional em
caso de erros na decisão tomada pela plataforma. Entretanto, as plataformas digitais questionavam tais ferramentas, argumentando que publicações claramente violadoras (como envolvendo violência e forte conteúdo sexual) tinham de ser derrubadas imediatamente. Entidades de
defesa dos direitos da infância pressionaram, argumentando que era
necessário assegurar exceções que permitissem essa forma de exclusão.
Esta posição acabou acolhida na redação aprovada, criando situações em
que as obrigações de notificação não seriam necessárias. O texto trouxe
hipóteses de dispensa dos requisitos de devido processo que seguiram
abertos e poderiam abrir espaço para abusos, como dano imediato de difícil reparação e grave comprometimento da usabilidade, integridade ou
estabilidade da aplicação.
O Art. 12 é um dos exemplos do quão difícil era prever todas as situações na Lei. Por isso, uma saída construída ao longo dos debates no Senado foi a previsão de um Conselho e sua atribuição de elaborar um código
de conduta que detalhasse critérios e regramentos sobre moderação de
conteúdos. Houve críticas acerca da vinculação institucional deste órgão ao Congresso, o que acabou não sendo suficiente diante da avaliação
dos defensores da ideia da importância desta instância intermediária.
Em que pese aos documentos de organismos internacionais citados anteriormente olharem com cuidado a definição de órgãos estatais, a implantação de um conselho surgiu como saída intermediária possível para
cumprir um papel de concretização entre as diretrizes da Lei e a atualização destas em um ambiente tão dinâmico.
Outro ponto de intensa disputa sobre o Conselho foi a sua composição. Diferentes segmentos articularam a inclusão de seus representantes. O desenho do colegiado acabou replicando o modelo multissetorial
do Comitê Gestor da Internet, com entes públicos, sociedade civil, empresários e comunidade técnica. Contudo, na redação final, diversos representantes de forças de segurança e investigação acabaram sendo inseridos, desequilibrando a composição do colegiado com forças que têm
perspectivas mais calcadas na redução das proteções aos direitos dos
usuários para facilitar investigações. Também foram colocados requisitos problemáticos, como impedir que os indicados fossem filiados a partidos políticos.
A principal polêmica do PL girou em torno de regras amplificando formas de coleta de dados dos usuários. A primeira delas estava no Art. 7º,
com a imposição da identificação de usuários com documentos válidos e
números de telefone. O dispositivo foi inserido sob o argumento do relator de que facilitaria a apuração de crimes e ilícitos. Carlos Affonso Souza, professor de Direito e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), argumentou em artigo (SOUZA, 2020) que tal
medida era discriminatória e criava uma barreira à inclusão digital no
país. O autor aponta que, “segundo o IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística], um em cada cinco brasileiros não possui um apare165
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lho celular. Ao criar essa exigência, o PL 2630 acaba de excluir esses brasileiros do uso justamente dos aplicativos mais populares”.
Outro art. objeto de intensas polêmicas nesse sentido foi o 10, que previa a coleta de mensagens trocadas em aplicativos de mensageria que
tivessem sido encaminhadas “em massa”. Pablo Ortellado, professor da
Universidade de São Paulo, argumentou em artigo (ORTELLADO, 2020)
que o problema da desinformação era mais grave no WhatsApp do que em
outras redes sociais, mas que nesta plataforma havia maior dificuldade
de se chegar aos responsáveis pela produção de conteúdos falsos. Além
disso, segundo o autor, também não havia formas de debate público já que
estava “enterrado” e “fragmentado” em grupos. O mecanismo proposto
no Art. 10 seria um caminho para combater essas práticas sem atingir a
privacidade dos usuários.
Já para as entidades da Coalizão, o dispositivo produziria vigilância
em massa com a coleta prévia e desnecessária dos dados dos usuários
de serviços de mensageria. Diego Canabarro, da Internet Society Brasil,
e Paulo Rená, do Instituto Ibidem, sumarizaram argumentos contrários
ao Artigo 10 (CANABARRO; RENÁ, 2020). A exigência criaria uma base
de dados com usuários vinculados a mensagens a partir dos metadados
e quebraria a criptografia ponta-a-ponta ao obrigar o serviço de mensageria a verificar as mensagens que seriam guardadas. Uma vez que não
seria possível saber de início qual mensagem “viralizaria” ou não (e seria
enquadrada como encaminhamento em massa), na prática, a proposta
implicaria na guarda de todas as mensagens, mesmo aquelas de pessoas
inocentes ou não violadoras. A guarda de metadados é tão perigosa quanto o conteúdo das mensagens e violaria a privacidade dos usuários. Além
disso, os autores ponderaram que o recurso seria pouco efetivo já que seria fácil burlar com leves alterações nas mensagens, quebrando a “cadeia
de encaminhamento”. Por fim, terminam argumentando que a proposta
conflita com a proteção à privacidade na Constituição e ao princípio de
coleta apenas dos dados necessários na Lei Geral de Proteção de Dados
(No 13709 de 2018).
No fim da tramitação no Senado, surgiram novas propostas patrocinadas por empresas de veículos de comunicação social e de publicidade,
que ganharam corpo de uma agenda quando da chegada do PL na Câmara,
como o grupo “Coalizão Liberdade com Responsabilidade”. As propostas
do grupo foram sintetizadas em um manifesto (LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE, 2020) que sugeriu: a contratação de publicidade pelas
plataformas a leis do país (igualando estes procedimentos ao realizado
por veículos de mídia); a responsabilização das plataformas digitais por
danos decorrentes de conteúdos impulsionados; e a remuneração, feita
pelas plataformas, a empresas e profissionais do jornalismo por conteúdos quando estes fossem utilizados, ressalvados o compartilhamento de
links e a inclusão dos motores de busca no projeto de lei.
O Coletivo Intervozes, que atuou nos debates do PL, publicou documento discutindo as propostas da coalizão empresarial (INTERVOZES,
2020). A entidade defendeu a tributação da publicidade realizada por
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plataformas digitais no Brasil mesmo que elas sejam de outros países.
Em relação à responsabilização das plataformas por danos decorrentes
de conteúdos impulsionados, a organização lembrou que não há tal relação para mídias tradicionais quando veiculam publicidade, com a responsabilidade recaindo sobre os anunciantes. Entretanto, considerando
a especificidade de conteúdos impulsionados em plataformas, produzidos por muito mais indivíduos, o documento recomenda que essas empresas, pelo menos, identifiquem quem impulsionar publicações, como
forma de facilitar a apuração e a responsabilização por eventuais danos.
No tocante à remuneração de empresas e profissionais de jornalismo pelas plataformas digitais, o texto defende que o tema seja tratado em uma
revisão da Lei de Direitos Autorais e não no PL, sob pena de resolver pontualmente o interesse das empresas de comunicação e não resolver o problema de forma estrutural.
Outro aspecto importante da proposta é a ausência de um detalhamento de como tal partilha de recursos se daria, o que abre caminho para que
ela seja operada por meio de acordos entre as plataformas digitais e as
grandes empresas de mídia, deixando pequenos produtores de conteúdo
e profissionais de comunicação sem receber tais verbas.

Considerações
conclusivas

O

debate regulatório sobre a desinformação tem se mostrado polêmico por envolver um difícil equilíbrio entre diferentes direitos. Em

diversos países, abordagens distintas vêm sendo adotadas. Enquanto há
alguns anos havia maior receio por uma intervenção legislativa para o
tema, episódios sucessivos de uso de mensagens falsas para influenciar
processos políticos e, mais recentemente, minar as estratégias de combate à pandemia do novo coronavírus serviram como vetores de pressão
para que soluções regulatórias passassem a ser mais seriamente consideradas.
No caso do PL 2630, este documento foi elaborado com a finalidade de
combater tal prática, todavia, as dificuldades do tema e as críticas quanto às soluções propostas que caminhavam para o risco de se perderem direitos logo provocaram a retirada da definição e da classificação de conteúdo como desinformativo. Tal mudança foi importante, pois significou
uma migração do foco para determinados tipos de condutas relacionadas
à desinformação e, com isso, medidas que contribuem para mitigar essa
prática, como exigências de transparência e proibições do uso de ferramentas externas a plataformas que potencializam a difusão de publicações enganosas, puderam ser apresentadas.
Nesse sentido, o teor do PL avançou, passando a incorporar respostas
pertinentes não somente ao problema da desinformação como também à
regulação democrática da produção e difusão de conteúdos em redes sociais e serviços de mensageria. No tocante ao escopo, contudo, o PL ainda
careceria da incorporação dos mecanismos de busca.
Os temas polêmicos discutidos no presente capítulo evidenciam a complexidade de se chegar a soluções equilibradas, combatendo discursos
danosos no sentido da garantia do direito à informação, mas sem que
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haja prejuízo à liberdade de expressão ou à proteção de dados. Se é fato
que as redes sociais e os serviços de mensageria são usados para práticas
danosas e ilegais, a busca de ferramentas para facilitar a investigação e
responsabilização não pode servir de justificativa para implantar formas de violação ou diminuição de direitos. Nesse sentido, a exigência de
identificação para uso de redes sociais foi um exemplo de proposta equivocada, já retirada, embora ainda com resquícios visto que permanece
no texto a coleta prévia de dados de encaminhamentos de mensagens de
serviços de mensageria (Art. 10), proposta que traz riscos à proteção de
dados dos brasileiros, como apontado anteriormente.
O Art. 12 é outro exemplo do desafio de produzir uma solução regulatória que assegure formas de combater discursos danosos nas redes sociais
e, ao mesmo tempo, faça isso sem prejudicar a liberdade de expressão.
Considerando o cenário atual em que as plataformas moderam e derrubam mensagens livremente, de acordo com seus termos de uso e regras
internas (usando sistemas automatizados em larga escala), a tentativa
de atores defensores de direitos digitais de incluir mecanismos de devido processo, direito de defesa, transparência durante o processo de moderação e reparação proporcional é um esforço central para que o projeto
seja efetivo na promoção do direito à comunicação no ambiente on-line.
Embora o presente texto tenha se debruçado sobre um Projeto de Lei
ainda em tramitação no Congresso Nacional (como é o propósito do presente livro), os debates que emergiram em 2020 em torno do conteúdo
da proposta conformam um repertório amplo e profundo das questões
relacionadas ao combate à desinformação e à regulação do discurso on-line em plataformas. No momento em que este livro era finalizado, os
agentes políticos ainda discutiam a retomada da tramitação do PL 2630.
Independentemente do avanço desta matéria ou da apresentação de novas, tais polêmicas devem reaparecer diante da premência da discussão
regulatória sobre o disciplinamento das plataformas digitais no tocante
ao debate público no seu interior.
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2021: pandemia, liberdade de expressão e polêmicas regulatórias
na comunicação eletrônica.

O

ano pandêmico de 2020 acelerou a tendência de consumo de conteúdo audiovisual em plataformas on-line sob demanda. Um relatório da

Conviva (CONVIVA, 2021) mostra que o tempo gasto assistindo a vídeos
em streaming aumentou 240% na América do Sul no primeiro trimestre
de 2021 na comparação com o ano anterior. A Grand View Research (GVR,
2021) calcula que o mercado global de streaming de vídeo atingirá US$
223,98 bilhões em 2028, o que corresponde a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 21%. Já o vídeo ao vivo terá crescimento ainda
mais rápido. Os debates em torno da regulação desse serviço de comunicação audiovisual na América Latina esquentam, com movimentações
significativas.
Em dezembro de 2019, foi aprovada no México a reforma da Lei do Imposto de Valor Agregado que estabelece a obrigação de pagamento pelos
prestadores de serviços digitais (inclusive audiovisuais), sejam eles estrangeiros ou registrados no país. No Brasil, a Agência Nacional de Cinema (ANCINE), em fevereiro de 2020, aprovou o Plano de Gestão de 2020
com 15 ações em sete grandes temas, sendo um deles o Vídeo Sob Demanda (VoD, na sigla em inglês), e indicou que apresentaria o resultado da
consulta pública do documento de Análise de Impacto Regulatório de
VoD, com o objetivo de encarar uma regulação que garantisse a presença
de obras audiovisuais brasileiras nos catálogos dos provedores de serviços audiovisuais na Internet (OBSERVACOM, 2020a). Em maio, o Grupo
de Trabalho1 criado para elaboração de uma proposta legislativa para regulamentação tributária dos serviços de Vídeo sob Demanda (VoD) entregou aos membros do Conselho Superior de Cinema (CSC) seu relatório
final (CONSELHO SUPERIOR DE CINEMA, 2019). Em março, no México,
as Comissões de Finanças e Crédito Público e de Estudos Legislativos do
Senado Federal aprovaram a reforma do artigo 249 da Lei Federal de Telecomunicações e Radiodifusão (LFTR) para garantir 30% do conteúdo
da produção nacional nos catálogos de plataformas digitais (OBSERVACOM, 2020b). Em maio, a Colômbia publicou o Decreto nº 681/2020 (COLÔMBIA, 2020) que altera o artigo 154 do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 e exige que os “prestadores de serviços de vídeo sob
demanda” (VoD) produzam conteúdo audiovisual localmente e aloquem
espaço para sua maior visibilidade nos catálogos.

1 Em dezembro de 2019, o Conselho Superior de Cinema decidiu, em reunião, criar um
novo grupo de trabalho para discutir a regulação da cobrança da Condecine sobre os
serviços de video on demand no Brasil. Os conselheiros entenderam que a proposta elaborada em 2018 precisa ser reavaliada pela nova composição do CSC. O grupo contou
com representantes da Casa Civil, do Ministério da Economia, da Secretaria Especial
da Cultura, da Ancine, além de um representante da sociedade civil e um especialista
da área (LAUTERJUNG, 2019).
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No Brasil, o crescimento dos serviços de VoD e o rearranjo da indústria
audiovisual decorrente tem gerado uma série de preocupações2 e movimentações políticas, seja na Câmara dos Deputados, no Senado Federal
ou no Executivo Federal, como a produção de um relatório com proposta
de regulação, apresentado ao Conselho Superior de Cinema mencionado
anteriormente. Uma das preocupações é econômica. Pelo que esse segmento de distribuição de conteúdo audiovisual deve representar – 87,1
US$ bilhões em 2024, segundo a consultoria MarketsandMarkets3, – a organização dos agentes econômicos e a regulação desse tipo de serviço
no país definirão a geração de riqueza e de empregos no país. De acordo
com a ANCINE (2019), a expansão do vídeo sob demanda tem repercutido intensamente sobre a estrutura, as relações de oferta e consumo e as
condições de competição nos serviços de comunicação audiovisual. Além
da perspectiva econômica, também o caráter simbólico dos produtos da
indústria cultural de massa, inclusive aqueles oferecidos pelos serviços
de VoD é relevante. Ainda que da perspectiva da Escola de Frankfurt a indústria cultural tenha um papel de manipulação e dominação dos indivíduos, outras reflexões dos estudos culturais apontam a possibilidade de
construção de resistências, sendo o entretenimento e a ficção articuladores de conflitos, temores, esperanças e sonhos de indivíduos e grupos
(KELLNER, 2015).
Segundo o autor, a cultura nunca foi mais importante, e nunca antes
tivemos tanta necessidade de um exame sério e minucioso da cultura
contemporânea. Para isso, e de acordo com o modelo cultural multiperspectívico (CRAIDY, 2011), é fundamental a análise da produção e da economia política desses textos, não apenas para a compreensão econômica do fenômeno, mas também para a compreensão das possibilidades de
produção de textos culturais de dominação e/ou de resistência à exploração capitalista – ainda que, isoladamente, essa análise não dê conta
da complexidade de fatores que determinam a produção de sentido pelo
entretenimento e pela ficção.
A Constituição Federal brasileira (BRASIL, 1988) deu tratamento especial ao mercado de bens simbólicos em redes de comunicação ao es-

2 “A regulamentação do vídeo sob demanda (VOD) no Brasil vem ganhando proeminência nos debates entre os agentes do setor, especialmente porque a classe realizadora acredita que o futuro do audiovisual brasileiro está atrelado ao VOD. Se antes ela estava restrita às reuniões oficiais dedicadas a refletir sobre os impactos diretos, agora
a pressão de todo o mercado – do realizador ao distribuidor – é para que as regras sejam
definidas o mais rápido possível, garantindo o espaço do conteúdo brasileiro em todas
as telas. Em jogo nisso tudo, está a taxação ou não deste novo mercado, com impostos
que seriam retornados para a produção via Condecine, e de consenso mesmo somente
a necessidade urgente de regulação” (FIGUERÓ, 2018).
3 De acordo com a pesquisa “Mercado de vídeos sob demanda (VoD) por solução (TV
paga, serviços OTT e IPTV), modelo de monetização (com base em assinaturas e publicidade), vertical da indústria (mídia, entretenimento e jogos e educação ) e Região –
Previsão global para 2024”, publicada pela MarketsandMarkets, o mercado de vídeos
sob demanda deve crescer de US $ 38,9 bilhões em 2019 para US $ 87,1 bilhões em 2024,
a uma taxa anual composta de crescimento (CAGR) de 17,5% durante o período da previsão. (PANORAMA AUDIOVISUAL, 2020)
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tabelecer que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio (§ 5º Art. 220) e ao
instituir princípios para a produção e programação em meios de comunicação de massa, dentre os quais (i) a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;
e (ii) a regionalização da produção cultural, artística e jornalística (Incisos II e III Art. 221). Ou seja, o próprio ordenamento jurídico brasileiro reconhece o caráter especial e simbólico das produções audiovisuais
e demanda a valorização das culturas coexistentes no país. Estabelecida a relevância da compreensão desse mercado e seus agentes, propomos fazer uma análise da Lei 12.485/2011, a chamada “Lei do Serviço de
Acesso Condicionado ou Lei da TV Paga” e, a partir dessa análise, avaliar
um possível enquadramento dos agentes econômicos relevantes para a
prestação de serviços de VoD nessa lei, observando semelhanças e diferenças quanto aos entes econômicos definidos e regulados por ela. Essa
escolha é justificada, porque a norma legal mencionada visa justamente
criar obrigações e estabelecer limites à concentração entre os agentes
que compõe o mercado de oferta de conteúdo audiovisual, no ambiente
doméstico e por meio de redes de comunicação eletrônica, e os dispositivos eletrônicos e/ou digitais, cujo acesso está condicionado ao pagamento (via assinatura, ou não). Essas características podem ser detectadas
também na oferta de serviços VoD, na especificidade de que nesse caso a
oferta se dá por meio do Protocolo de Internet (Redes IP).
Uma das semelhanças refere-se ao modelo negocial Subscription Video on Demand (SvoD)4, em que há organização de catálogo – em oposição
aos modelos baseados em conteúdo produzido por terceiros – e o acesso
a ele é restrito a assinantes ou ao pagamento por acesso em determinado período. Tanto no mercado de TV por Assinatura quanto no de SVoD
há prevalência de produção estrangeira e de organizadores de conteúdo
(linear, no caso do primeiro, e de catálogo no caso do segundo) também

4 De acordo com a Ancine (2019), da perspectiva do modelo de negócios, os serviços de
vídeo sob demanda podem ser divididos em três grupos, conforme as licenças de uso dos
conteúdos sejam negociadas isoladamente ou pelo conjunto do catálogo, ou abertas ao
público com base em gratuidades bancadas pela venda de espaços publicitários. O primeiro caso caracteriza o TVoD (transactional video on demand), modelo em que o usuário
contrata cada filme, episódio ou temporada de série individualmente. O segundo formato implica a assinatura do serviço, que permite acesso integral ao catálogo sob determinado perfil de usuário. É denominado SVoD (subscription video on demand) e é o modelo de
maior expressão nos negócios de VoD atualmente. O advertising video on demand (AVoD),
terceiro caso, é o modelo em que a remuneração se dá por meio de publicidade. Vale destacar que a Ancine não separa os modelos de VoD entre, de um lado aqueles em que há
controle editorial e, de outro, os que estão baseados em conteúdos de terceiros na perspectiva do modelo de negócio, o que diferencia a visão da agência brasileira da visão da
Comissão Europeia. Ainda que a divisão proposta aqui entre plataformas de curadoria
de conteúdo e plataformas baseadas em conteúdo de terceiros seja em certa medida formal, parece relevante distinguir estes modelos, uma vez que o processo de licenciamento de conteúdo, matéria-prima para obtenção da audiência, é distinto.
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estrangeiros com uma grande empresa nacional com potencial competitivo, cuja força foi construída por meio de serviço de radiodifusão, como
é o caso do Grupo Globo. As diferenças entre os serviços de TV por Assinatura e os de VoD dizem respeito à possibilidade de seleção de conteúdo
pelo usuário, no momento por ele escolhido e a partir de sua solicitação.
“Os diferenciais desse mercado, portanto, são a maior autonomia e o elevado poder de escolha dos usuários, se comparado aos modelos tradicionais de oferta de conteúdo em grades de programação” (ANCINE, 2016,
p. 6). Além disso, a análise dessa lei é relevante também, uma vez que
a tendência em termos de regulação setorial é a busca pela abordagem
tecnologicamente neutra5. A Diretiva de Serviços de Comunicação Social Audiovisual (Audiovisual Media Services Directive – AVMSD) da União
Europeia, publicada em 2010, e que orienta a regulação dos serviços de
mídia audiovisual, incluindo os de VoD, pelos Estados Membros do bloco econômico, é um exemplo de lei que observa a perspectiva convergente. Uma referência para regulação do segmento, essa diretiva é fruto do
amadurecimento das experiências normativas da UE na área de mídia,
principalmente da Diretiva “Televisão sem fronteiras” (TVwF), de 19896.
Podemos observar isso no documento da Unesco (2019, tradução nossa):
A decisão de ampliar a noção de televisão foi motivada pela entrada de “novas tecnologias incorporadas na
transmissão de serviços de comunicação audiovisual”
que obrigou a rever o quadro regulatório para assim “garantir condições óptimas de competitividade e segurança jurídica às tecnologias da informação e indústria e

5 São facilmente encontradas defesas da regulação de temas atravessados por tecnologia da perspectiva da neutralidade tecnológica, dentre as quais destacamos: “já
existem ‘atritos’ entre over-the-tops (OTTs) e operadoras, como aconteceu com Netflix
e Time Warner e Vonage e Clearwire, com VoIP, nos Estados Unidos. E a ideia é estabelecer regras tecnologicamente neutras, com mais agilidade e livre relação com OTTs”
(AMARAL, 2016); “Segundo a tradição norte-americana, há uma ênfase em princípios
gerais, em vez de detalhamento excessivo. Esses princípios – que norteiam a ação do
FCC (o órgão regulador) são: investimento privado, competição, serviços universais
e regionalismo. Além disso, tentou permanecer tecnologicamente neutra” (NASSIF,
2010); “Da mesma forma que o emprego apressado oferece riscos, qualquer iniciativa
de regulação dos sistemas de reconhecimento facial que se pautem pela urgência também pode ter resultados problemáticos. Primeiramente, é preciso se esforçar para pensar em regulações que sejam tecnologicamente neutras” (FRANCISCO; HUREL; RIELLI,
2020); “Tanto na Europa como no resto do mundo, será difícil adotar uma legislação
específica para a IoT, na medida em que a posição da maioria das empresas do setor,
inclusive a AIOTI (Alliance for Internet of Things Innovation), teme que a regulação
não seja ‘tecnologicamente neutra’; o que poderia bloquear o desenvolvimento extremamente rápido do setor” (SALINAS; LEMOALLE, 2016); “Para ele, a lei deve ter uma
redação mais focada, mais cirúrgica e tecnologicamente neutra. ‘O PL fala em SMS que
é algo que mal usamos hoje; assim, a lei caduca de forma rápida’.” (PRESCOTT, 2020).
6 “Em dezembro de 2005, a partir dos resultados de uma consulta pública que avaliava a aplicação da TVwF, foi proposta pela Comissão Europeia o que viria a ser a AVMSD.
O texto foi avaliado pelo Conselho de Ministros e pelos Parlamento Europeu em 2006 e
resultou numa nova versão, adotada pelo Parlamento em 2007. A versão codificada foi
adotada em 2010 pelo Conselho e incluía o segmento de video on demand na regulação”
(ANCINE, 2016).
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serviços de meios de comunicação na Europa, respeitando a diversidade cultural e linguística”7

A AVMSD está, portanto, baseada em uma definição neutra tecnologicamente, guarda-chuva para a regulação de serviços de comunicação
audiovisual. Pela diretiva, em seu Art. 1º, 1, a, i, um serviço de comunicação social audiovisual é aquele prestado sob a responsabilidade editorial de um prestador de serviços de comunicação social e cuja principal
finalidade é a oferta ao público em geral de programas destinados a informar, distrair ou educar, através de redes de comunicações eletrônicas (EUROPEAN COMISSION, 2010). No caso da Lei do SeAC brasileira
(BRASIL, 2011), existe uma definição ampla de serviços de comunicação
audiovisual:
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
VI - Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado:
complexo de atividades que permite a emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de
imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na
entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes;

A lei, então, dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado (BRASIL, 2011), conforme a definição acima, e não exclusivamente sobre o serviço de acesso condicionado, definido na norma segundo o Art. 2º, XXIII, como:
serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à
contratação remunerada por assinantes e destinado à
distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação
e avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos,
meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer (BRASIL, 2011).

Tendo em vista tal definição, é possível afirmar que o SVoD estaria abarcado considerando a definição de comunicação audiovisual de
acesso condicionado. Cabe analisar, no entanto, se os princípios, as definições e os regulamentos previstos no diploma legal fariam sentido
também nesse segmento de serviço. O objetivo aqui não é defender a possibilidade de simples transposição da normativa para abranger o segmento, mas compreender o quanto a Lei do SeAC já traz os elementos
mais importantes que poderiam ser adaptados para a regulação dessa
variante da oferta de comunicação audiovisual.

7 No original: “La decisión de ampliar la noción de televisión es-tuvo motivada por el
ingreso de ‘nuevas tecno-logías incorporadas a la transmisión de servicios de comunicación audiovisual’ que obligaban a revisar el marco regulador por tanto para ‘garanti-zar unas condiciones óptimas de competitividad y seguridad jurídica para las tecnologías de la infor-mación y los servicios e industrias de medios de comunicación en Europa,
así como para el respeto de la diversidad cultural y lingüística’” (UNESCO, 2019).
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Embora tenhamos o entendimento de que se tratam de serviços diferentes, que se relacionam e competem, como compreende também a
agência (ANCINE, 2019), nossa proposta visa uma reflexão para a compreensão das semelhanças e distinções do SVoD para a oferta de serviços
de comunicação audiovisual já regulados e qual seria esta regulação, antes de afirmações contundentes como a de que “não cabe sugerir a necessidade de nivelamento e igualdade nas regras para um e outro”, expressada pela Ancine (2019).
Enquanto a Ancine acredita na necessidade de construir um marco
regulatório para o VoD, avaliando as características específicas do segmento, mirando em paralelo os efeitos das regras sobre essa competição,
propomos uma análise das semelhanças e das diferenças do segmento
quanto aos demais enquadrados neste mercado mais amplo que são os
serviços de comunicação audiovisual doméstico,8 condicionados a pagamento. Essa avaliação é ainda mais importante, porque as alegações de
que a Lei do Serviço de Acesso Condicionado está “caduca” ou “ultrapassada”9 multiplicam-se para alicerçar a ideia de que é hora de abrir mão
dela, mais do que para regular o VoD e reduzir a assimetria regulatória.
Faz-se relevante registrar que, a despeito do posicionamento da Ancine,
a Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), que representa
principalmente emissoras de TV ligadas à Record, em fevereiro de 2020,
manifestou à ANATEL “haver necessidade de regulamentação do Serviço de Valor Adicionado (SVA) observando as regras aplicadas ao Serviço
de Acesso Condicionado (SeAC)” (ABRATEL, 2020).
A Lei 12.485/2011 permitiu a oferta de serviço de TV por assinatura
inclusive via cabo por empresas sob controle de capital estrangeiro. Anteriormente, a legislação permitia que empresas estrangeiras controlassem a operação do serviço exclusivamente pelas tecnologias DTH (satélite) e MMDS (distribuição que utiliza a faixa de micro-ondas) (LIMA,
2015). A Lei do SeAC revogou a legislação específica para a TV a cabo e
unificou a regulamentação de oferta audiovisual por assinatura pelo tipo
de serviço prestado, independentemente da tecnologia utilizada para
distribuição dos sinais (LIMA, 2015), justamente no sentido da regulação neutra tecnologicamente tão ferozmente defendida por representantes da sociedade civil organizada e dos agentes privados, como já destacado. A neutralidade tecnológica é, portanto, parte do espírito da lei, de
forma que sua interpretação, diante dos avanços tecnológicos, deveria
ser nesse sentido.
A Lei estabeleceu, ainda, alguns limites à propriedade cruzada e à verticalização entre as empresas do setor. Determinou restrições à atua-

8 O termo doméstico aqui está relacionado ao serviço de VoD e TV Paga não estarem
atrelados à oferta de local específico de usufruto do bem audiovisual, como é o caso das
salas de cinema, por exemplo.
9 Este tipo de adjetivo para classificar a lei 12.485/2011 aparece em diversas manifestações públicas, inclusive da Agência Nacional de Telecomunicações, como a registrada em Gomes (2019a e 2019b ), e Roeder, Giuricin e Freo (2019).
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ção das operadoras de telecomunicações nas atividades de produção de
conteúdos e programação de canais, inclusive de TV aberta, bem como
impediu a contratação, por elas, de talentos, e o licenciamento de direitos sobre obras de autores nacionais e sobre eventos de interesse nacional (ANCINE, 2019). Além disso, ela criou a obrigação das empresas de
telecomunicações pagarem a Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE)10, obrigação que ficou conhecida como CONDECINE Teles, cujo impacto foi a ampliação dos
recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e a possibilidade de ampliação da atividade de fomento à indústria audiovisual a partir de seu empenho. Conveniente lembrar o que talvez seja a faceta mais conhecida
da regulação: a Lei do SeAC criou uma reserva de mercado para a produção e programação dos conteúdos exibidos pelos canais no horário nobre,
possibilitando surgir novos conteúdos nos canais já existentes e novos
canais para atender às exigências de empacotamento (distribuição do
serviço) (LIMA, 2015). Ademais, forçou a participação ou o controle do
produtor independente sobre as obras, o que lhes permitiu auferir receitas sobre licenciamentos e produtos derivados ao impor como condição
para o cumprimento de cota de conteúdo nacional independente o controle sobre a obra audiovisual pelo produtor com essas características e
não do programador. “Antes do marco regulatório, as obras audiovisuais
produzidas por produtoras independentes estavam sob o regime de prestação de serviço” (LIMA, 2015).
Como resultado dessas previsões legais, o volume de obras brasileiras independentes registradas na agência passou de uma média anual
de 522 obras, no período de 2010 a 2012, para 1.939 de 2013 a 2015, representando um crescimento de 271%. Do total desse conteúdo, 62% da
produção inédita feita em 2015 e 2016 foi licenciada para TV paga. Da
produção licenciada em 2015 e 2016, 68% estreou nos canais por assinatura (ANCINE, 2017).
Constam, também, na norma e em sua regulamentação, dispositivos
que preveem obrigações de disponibilização de dados e documentos pelos agentes da cadeia da comunicação audiovisual de acesso condicionado à ANCINE. É obrigatório o cadastramento dos agentes na agência, que
pode requerer informações para verificar, por exemplo, controle acionário; prestação de contas referente à CONDECINE; e envio de informações

10 Instituída pela Medida Provisória 2.228-1/2001, a contribuição incide sobre a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, bem como sobre o pagamento, o crédito, o emprego,
a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior,
de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo. A partir
da entrada em vigor da Lei 12.485/2011, marco regulatório do serviço de TV por assinatura, que abriu o mercado às operadoras de telefonia, a CONDECINE passou a ter também como fato gerador a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam,
efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais. O produto da arrecadação da CONDECINE compõe o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), sendo revertido diretamente para o fomento do setor.
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acerca da programação utilizando o Sistema de Recepção de Programação de TV (SRPTV)11. Ao prever a entrega de relatórios de oferta e consumo pelos agentes econômicos de vários segmentos, esse mecanismo permite a visualização e a mensuração tanto dos catálogos em seus variados
aspectos, quanto das informações sobre receitas, publicidade, assinaturas e transações efetuadas pelos provedores (LIMA, 2015).
Considerando essas previsões legais, é possível, então, verificar se faz
sentido e é necessário adaptá-las ao mercado de comunicação audiovisual de acesso condicionado na convergência, ou seja, a uma possível regulação do SVoD. Para começar, é preciso verificar se entre as atividades
da comunicação audiovisual de acesso condicionado listadas na norma
consta uma assemelhada a serviço de SVoD. As previstas no Art. 4º da lei
são: produção, programação, empacotamento e distribuição (BRASIL,
2011).
É possível encontrar afirmações recentes no sentido de que o SVoD é
um serviço de distribuição. Essa caracterização ficou visível ao longo das
disputas acerca da possibilidade de o canal FOX oferecer programação
linear por meio de aplicativo12 e a própria Anatel questionar se a oferta
dos aplicativos Fox+ deveria ser enquadrada como Serviço de Acesso Condicionado nos termos da Lei 12.485/2011. A pergunta parece descabida
uma vez que a lei positiva o Serviço de Acesso Condicionado como aquele “serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado” (BRASIL, 2011)13 e a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº
9.472/1997), em seu Art. 61, estabelece que o Serviço de Valor Adicionado
(SVA) “é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações
que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações” (BRASIL, 1997). Para não restarem dúvidas,
o parágrafo 1º do Art. 61 da LGT reforça que o serviço de valor adicionado

11 Os dados compilados estão disponíveis no Observatório Brasileiro do Cinema e do
Audiovisual da Agência Nacional de Cinema (Ancine) (OCA, 2021).
12 “Em 2019, o Grupo Claro ingressou com denúncia contra a Fox Latin America
Channels do Brasil na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) uma vez que
a empresa passou a oferecer programação audiovisual linear por meio de aplicativo.
As denúncias apresentadas pela Claro colocam em dúvida o enquadramento regulatório das aplicações de programadoras de canais de televisão disponíveis a clientes na
internet mediante um pagamento mensal, por meio de páginas ou aplicativos, neste
caso, os aplicativos (apps) Fox+ (Fox plus) e Esporte Interativo Plus. A agência a princípio impôs medida cautelar para impedir a oferta de conteúdo audiovisual linear por
meio de aplicativo na Internet e questionou, por meio de tomada de subsídios, qual seria o modelo de negócio em que o assinante contrata acesso aos canais transmitidos de
maneira linear por meio da internet. A agência se perguntava se o acesso a esses canais é um Serviço de Valor Adicionado (SVA) ou se seria essa uma oferta de Serviço de
Acesso Condicionado (SeAC), regido pela Lei nº 12.485/2011 e dependente de outorga
da Anatel.” (BRASIL, 2019).
13 “Serviço de Acesso Condicionado: serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de
pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos,
meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer”, conforme inciso XXIII Art.
2º da Lei nº 12.485/2011 (BRASIL, 2011).
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não constitui serviço de telecomunicações, classificando seu provedor
como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os
direitos e deveres inerentes a essa condição.
Além disso, a tentativa de qualificar a SVoD como uma distribuidora
tampouco se sustenta. Nas redes suportadas pelo Protocolo de Internet,
a inteligência está na ponta, e um provedor de aplicação14 pode disponibilizar conteúdos que podem ser acessados por meio de um terminal conectado à rede mundial de computadores. Disponibilizar não pode ser
confundido com distribuir, especialmente neste momento em que o volume de informação disponível é enorme. Para cada conteúdo chegar a
capturar a atenção e ser notado, há um longo – e potencialmente caro
– processo. Ainda que a definição de distribuição15 inclua “atividades
complementares de comercialização, atendimento ao assinante, faturamento e cobrança”, de acordo com a lei em análise, a realização destas sem a caracterização de “entrega, transmissão, veiculação e difusão
dos pacotes ou conteúdos audiovisuais a assinantes”, a atividade central de acordo com a classificação normativa, não deveria prevalecer. O
fato de o SVoD e, inclusive, da oferta de canal linear na Internet não se
confundirem com o Serviço de Acesso Condicionado e serem, pela LGT,
Serviço de Valor Adicionado (SVA) – inclusive pelo mais recente entendimento da Anatel16 – não significa que ele não possa ser enquadrado
nos elos da cadeia do audiovisual previstos na lei que, como já discutido,
trata da comunicação audiovisual de acesso condicional, para além dos
agentes privados do mercado de telecomunicações. Tanto é que a norma
legal versa sobre programadoras, empacotadoras e produtoras de conteúdo audiovisual.
Aqui, finalmente, é relevante avaliar os demais tipos enquadrados na
lei, sendo eles: (i) Produção: atividade de elaboração, composição, constituição ou criação de conteúdos audiovisuais em qualquer meio de suporte; (ii) Programação: atividade de seleção, organização ou formatação de
conteúdos audiovisuais apresentados na forma de canais de programação, inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado; e (iii) Empacotamento: atividade de organização, em
última instância, de canais de programação, inclusive nas modalidades
avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado, a serem distribuídos para o assinante (BRASIL, 2011).

14 Nos termos do Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, a aplicação de internet é o
conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e as empresas que prestam serviço atrelado a uma aplicação de internet é um provedor de aplicação (BRASIL, 2014).
15 Inciso X, Art. 2º: atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios
eletrônicos quaisquer, próprios ou de terceiros, cabendo ao distribuidor a responsabilidade final pelas atividades complementares de comercialização, atendimento ao
assinante, faturamento, cobrança, instalação e manutenção de dispositivos, entre outras. (BRASIL, 2011)
16 O Conselho Diretor da Anatel referendou, em setembro de 2020, que a oferta de
conteúdo audiovisual pela Internet – seja de forma linear ou não – deve ser enquadrada
como Serviço de Valor Adicionado (SVA) (AQUINO, 2020).
181

Cadernos de conjuntura das comunicações LaPCom - Ulepicc-Brasil 2021

Observando essas definições, é possível compreender que algumas
provedoras de SVoD são produtoras, além de serem um tipo específico
de programadora, uma vez que fazem seleção, organização ou formatação de conteúdos audiovisuais, ainda que de forma avulsa e não linear. A
lei, aliás, é clara quanto à possibilidade de enquadramento de um mesmo
agente econômico em mais de uma dessas etapas da cadeia da comunicação audiovisual de acesso condicionado, conforme seu § 1º Art. 4º (BRASIL, 2011). Existem diferenças entre a programação linear e a programação de catálogo para consumo sob demanda como o tipo de organização
do conteúdo e o volume disponível para o assinante em um mesmo momento. O SVoD, diferentemente das programadoras tradicionais do serviço de TV paga, realiza as atividades complementares de comercialização, atendimento ao assinante, faturamento e cobrança.
Destacadas as principais diferenças e semelhanças entre o SVoD e as
programadoras, faz-se importante para este levantamento compreender
se, assim como no SeAC, também no SVoD é relevante observar os limites
à propriedade cruzada entre produtoras e programadoras e programadoras e prestadoras de serviços de telecomunicações. Para isso, precisamos ter em conta que o modelo de venda do serviço de conexão à Internet
vem migrando, gradualmente, da velocidade disponível para o volume de
dados trafegados. Esse segundo modelo já é predominante na oferta de
conexão móvel e, no caso do serviço de conexão fixa, é motivo de pressão
das operadoras ante ao órgão regulador.
Entre os tipos de produtora previstos na Lei do Serviço de Acesso Condicionado temos a (i) Produtora Brasileira que seria uma empresa produtora de conteúdo audiovisual, constituída sob as leis brasileiras, com
sede e administração no país, com pelo menos 70% do capital total e votante de titularidade, direta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos e cuja gestão das atividades da empresa e
a responsabilidade editorial sobre os conteúdos produzidos devem ser
privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
E a (ii) Produtora Brasileira Independente que, além das características anteriores, não pode ser controladora, controlada ou coligada a
empacotadora ou distribuidora, e não pode manter vínculo de exclusividade que a impeça de comercializar, para qualquer empacotadora, os
direitos de exibição ou veiculação associados aos seus canais de programação.
Os tipos de produtoras desenhados na Lei do SeAC são relevantes para,
ao traçar um paralelo com os tipos de prestadoras SVoD, possamos observar os diferentes níveis de capacidade de negociação com empresas
de telecomunicações e verificar a necessidade de adaptação da limitação da propriedade cruzada na convergência, em vez de sua extinção. A
própria ANCINE reconhece o potencial e a particularidade dos provedores de SVoD, citando as categorias transnacionais, independentes e nacionais, atreladas ao serviço de radiodifusão (ANCINE, 2019) e utilizadas
na Lei 12.485/2011. Dentre as análises nesse sentido, destacamos:
As companhias brasileiras mais bem posicionadas neste setor constituíram sua força a partir da organização
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de redes de radiodifusão, TV aberta e rádio. (…) Mesmo com a extraterritorialidade do VoD e uma conjuntura com importantes vetores e movimentos de internacionalização, o grupo [Globo] não sinaliza a hipótese de
formação de marcas para uma disputa além-fronteiras.
Nesse cenário, é provável que o Globoplay, como serviço
de VoD de amplitude nacional, enfrente dificuldades de
escala para a construção de marcas e produção de conteúdos com destinação inicial para o VoD, em condições
e volume mais ousados.(ANCINE, 2019, p. 37).

Adicionalmente, à medida que as empresas provedoras de acesso à conexão migram para o modelo de venda por pacotes de dados trafegados
(franquia de dados), em vez de apenas por velocidade, o estabelecimento,
de acordo com esses provedores – as distribuidoras ou provedoras de serviço de acesso condicionado na lei do SeAC – passa a ser mais relevante,
uma vez que a liberação do tráfego para determinado aplicativo pode fazer a diferença, especialmente quando se trata de conteúdo audiovisual,
que consome maior quantidade de dados.
A relação entre SVoD e provedora de conexão pode ser ainda mais determinante para a competitividade, tendo em vista uma tendência global
de fusões e aquisições de empresas de telecomunicações provedores de
conexão a empresas de mídia, da qual a compra da Time Warner (detentora do SVoD HBO) pela AT&T nos Estados Unidos é exemplar. Foi a maior
aquisição de empresa de mídia, em valor, desde a venda da Time Warner
para a America Online em 2018. A negociação foi caracterizada como uma
reação da AT&T à expansão da Netflix e o pronunciamento do executivo-chefe da companhia confirma o objetivo de somar a força na distribuição
com a do conteúdo relevante.
O conteúdo e o talento criativo da Warner Bros., HBO e
Turner são de primeira classe. Combine tudo isso com
os pontos fortes da AT&T na distribuição direta ao consumidor e oferecemos aos clientes uma experiência de
entretenimento móvel diferenciada, de alta qualidade
“, disse Randall Stephenson, presidente e CEO da AT&T
Inc.” Vamos trazer uma nova abordagem de como a indústria de mídia e entretenimento funcionam para consumidores, criadores de conteúdo, distribuidores e
anunciantes17 (AT&T, 2018, tradução nossa).

As aquisições no setor de mídia, em 2018, puxaram o valor global de
fusões e aquisições para um novo recorde histórico. O valor dos negócios
anunciados globalmente foi de US$ 2,5 trilhões no acumulado do ano, um
aumento de 64% em comparação ao mesmo período de 2017: o acumulado
do ano foi o maior já registrado desde o início do levantamento em 1980.

17 No original: “The content and creative talent at Warner Bros., HBO and Turner are
first-rate. Combine all that with AT&T’s strengths in direct-to-consumer distribution,
and we offer customers a differentiated, high-quality, mobile-first entertainment experience,” said Randall Stephenson, chairman and CEO of AT&T Inc. “We’re going to
bring a fresh approach to how the media and entertainment industry works for consumers, content creators, distributors and advertisers.” (AT&T, 2018).
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O recorde anterior havia sido de US $ 2,3 trilhões em aquisições anunciadas no mesmo período de 2007 (BAKER; BARBAGLIA, 2018). Além da
operação AT&T e Time Warner, é relevante destacar a mega fusão entre a
Disney e a 21th Century Fox, em 2019, realizado na expectativa de, dentre
outras questões envolvendo propriedade intelectual, abastecer o serviço
de streaming da Disney para tentar rivalizar com a Netflix (BERG, 2019).
Quando não é o caso de aquisição de uma empresa de mídia, as operadoras de telecomunicações têm apostado na oferta de seus próprios aplicativos de streaming, seja de música ou de vídeo, em que a estratégia de
zero-rating também é usada para valorizar os serviços pouco conhecidos.
Ou seja, os riscos relacionados à verticalização no serviço de comunicação audiovisual de acesso condicionado persistem no mercado de SVoD
de forma que caberia, ao menos, aprofundar a análise nesse sentido e, se
não estabelecer limitações semelhantes às previstas na Lei 12.485/2011,
garantir que a Ancine tivesse os instrumentos materiais e jurídicos para,
diante da necessidade, regular para estímulo à concorrência, mas também para garantia da pluralidade e diversidade.
Outra reflexão importante a fazer partindo das premissas da Lei do
SeAC são os seguintes questionamentos: no mercado do SVoD, não existe mais a figura do empacotador? Considerando que os provedores de vídeo sob demanda são, com especificidades, programadores, quem são os
intermediários entre esses pacotes e os clientes e que podem combinar
os diversos “canais de programação sob demanda”?
Obviamente o conceito de empacotamento previsto na lei, a saber “atividade de organização, em última instância, de canais de programação,
inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado, a serem distribuídos para o assinante” (BRASIL, 2011)
não pode ser imediatamente transposto para o cenário de convergência
digital, uma vez que os usuários de Internet, na ponta, podem ativamente
buscar seus programadores/aplicativos de Vídeo Sob Demanda. Porém,
isso não significa que não existam agregadores que, a depender do comportamento, podem afetar a concorrência nesse mercado.
Atualmente, as aplicações de Vídeo Sob Demanda são baixadas nos dispositivos digitais como TV, smartphone e computador. Ainda que, em geral, não há limitação para incluir aplicações nesses dispositivos, o fato de
alguns estarem já embarcados e contarem com botão especial (no teclado ou controle remoto) é um diferencial competitivo extremamente relevante. Para uma referência, vale o paralelo com o mercado de buscas: a
empresa norte-americana Google paga US$ 12 bilhões por ano para ser o
buscador padrão nos produtos Apple, o equivalente a entre 14% e 21% da
receita anual da fabricante do iPhone (BLASI, 2020). O embarque em dispositivo, seja ele celular ou TV, poderia caracterizar “empacotamento”?
As lojas de aplicativos poderiam caracterizar “empacotamento”, uma vez
que destacam determinadas aplicações em detrimento de outras e cobram vultosas taxas para pagamentos de aplicativos? É de se analisar,
uma vez que o impacto na competitividade das aplicações SVoD nacionais e nacionais independentes pode depender disso.
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Em relação ao fato de a lei do SeAC obrigar a prestação de contas e compartilhamento de dados com a Ancine e a necessidade de transpô-la para
o mercado de comunicação audiovisual na convergência, é óbvio que a capacidade de acompanhamento, análise e, portanto, regulação do mercado do SVoD poderia ser, em muito, aprimorada caso o Estado dispusesse
de mais informações. A ANCINE, em estudo de 2019 para análise de impacto regulatório, afirmou:
A ausência de dados oficiais sobre transações, assinaturas, receitas e publicidade, ou mesmo de referências
privadas seguras, válidas e confiáveis, limita muito as
possibilidades de análise técnica, especialmente para
a construção de indicadores. Sem bases de dados, não
há indicadores possíveis, ficando a análise dependente de fragmentos de informação, em geral não codificados. A principal dificuldade para a transformação desse
quadro decorre da resistência dos grandes provedores
em repassar dados básicos de sua atividade (ANCINE,
20219).

Sobre o aspecto das obrigações de cota de conteúdo nacional e de cota
de conteúdo nacional independente, existe uma falsa polêmica colocada
quanto à impossibilidade de troca das obrigações na transposição da TV
por assinatura tradicional para o modelo de vídeo sob demanda. O conceito de “veiculação em horário nobre”, tendo a unidade de horas de conteúdo veiculado como referência, realmente precisa ser adaptado, entretanto, o princípio do estímulo à proeminência aos conteúdos nacionais e
nacionais independentes persiste também no SVoD. A capacidade de exploração, por meio de licenciamento de produtos, por exemplo, a partir
da obra audiovisual, depende da sua repercussão social e não apenas de
sua disponibilização em catálogo. O melhor modelo para garantir a proeminência precisa ser debatido.
A Comissão Europeia não apenas conta com propostas de incentivo à
produção local e proeminência18 como, ainda, faz acompanhamento do
mercado para isso. O sexto relatório (FONTAINE, 2020) de análise de
visibilidade do audiovisual em serviços de vídeo sob demanda transacionais (TVoD, em que a oferta de vídeo sob demanda é feita por acesso/
pagamento individual) aponta que uma parte relativamente grande de
produtos audiovisuais de origem dos países integrantes da União Europeia ou Europeus, em geral, está entre os promovidos (26% e 39% de todos os títulos promovidos pelo menos uma vez, respectivamente). Contudo, cada obra de países do bloco ou europeu é, em média, promovida com
menos intensidade do que obras americanas. Em todos os países europeus, menos no Reino Unido e na França, a maioria das obras promovidas
é de títulos estrangeiros.

18 A Diretiva Europeia 2010/13/UE do Parlamento Europeu estabelece que serviços
de VOD devem observar o princípio da promoção da cultura europeia: “promoção, sempre que possível e com os meios adequados, da produção e distribuição de obras europeias” por meio de financiamento, colocação preferencial ou proeminente de conteúdos em catálogos, este último em modelo de acordo com a tipologia dos novos serviços e
que substitui a tradicional cotas de tela. (EUROPEAN COMISSION, 2010).
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As empresas de Vídeo Sob Demanda argumentam que vêm investindo em obras nacionais. De certo, há conteúdo nacional no catálogo dos
principais fornecedores de vídeo sob demanda de empresas transnacionais presentes no mercado nacional. À medida que o mercado de VoD foi
ganhando tração no país, os principais fornecedores como Netflix, Amazon e HBO Go licenciaram conteúdo brasileiro. Em um segundo movimento, começaram a produzir no país, o que significa um impulso para a prestação de serviço de produção audiovisual no Brasil. Em 2015, a Netflix
anunciou a série “3%”, primeira produção original no Brasil, para estreia
em 2016, após uma série de licenciamentos locais. A série deu espaço a
uma sequência de contratações de produções locais e, em novembro de
2019, a empresa anunciou investimento de 350 milhões de reais para a
produção e licenciamento de filmes, séries e documentários produzidos
no Brasil em 2020 (LOUREIRO, 2019), ante investimento global da companhia para o ano de 15 bilhões de dólares (SMITH, 2019).
Já a Amazon, cuja oferta de VoD se dá pelo aplicativo Amazon Prime,
lançado oficialmente em setembro de 2019 no Brasil, também anunciou a contratação de produção local e seis séries brasileiras (VITORIO,
2019). Em 2018, a Apple anunciou que iniciaria a produção audiovisual
no Brasil (FURTADO, 2018). No entanto, essas produções não respondem
aos critérios de conteúdo nacional e conteúdo nacional independente
estabelecidos na Lei 12.485/2011, porque os direitos patrimoniais da
obra são das empresas estrangeiras. A regulação estabeleceu como condição para o cumprimento de cota o controle sobre a obra audiovisual
pela empresa produtora e não pela programadora, algo que permite – ao
menos em tese – que os produtores possam participar da comercialização do produto audiovisual por ele produzido, inclusive na forma de licenciamento.
O debate em torno da regulação do Vídeo Sob Demanda no Brasil tem
levado a certo consenso19 sobre a necessidade de as empresas oferecerem
conteúdo nacional em seus catálogos e as próprias companhias estrangeiras estão se movimentando nesse sentido, por meio de produções próprias, como descrito acima. A grande questão, no entanto, não é se haverá produções locais entre os itens disponibilizados, mas se o critério de
titularidade da obra será utilizado para considerar enquadramento de
uma obra nacional, assim como ocorre na Lei do SeAC – o que tem enormes impactos sobre a possibilidade de receita a partir da disponibilidade global do produto, para além das questões simbólicas que envolvem a
produção nacional.
Como se tentou demonstrar aqui, a Lei 12.485/2011 traz dispositivos
relevantes para pensar uma regulação da comunicação audiovisual de

19 Em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados do Brasil,
decorrente do Requerimento 02/2019 de autoria da deputada Benedita da Silva, a representante da empresa Netflix expressou concordância com a importância do conteúdo brasileiro. No entanto, quando questionada sobre a titularidade das obras, admitiu
que é a empresa norte-americana a detentora dos direitos de exploração.
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acesso condicional e que não precisam ser descartados com a expansão
do serviço de Vídeo Sob Demanda. Ao apontar que a Lei do SeAC está ultrapassada, perde-se de vista princípios importantes constantes na norma, bem como a conquista que sua vigência representa para a economia e
cultura nacionais. As discussões em torno da regulação do vídeo sob demanda que não observam os riscos à concorrência da propriedade cruzada entre telecomunicações e programação e empacotamento e programação (enquadrando os serviços VoD enquanto programadoras e as
empresas de lojas de aplicativos e de sistema operacional/dispositivo digital como empacotadoras como uma das hipóteses levantadas neste artigo) podem levar ao desenvolvimento regulatório insuficiente para dar
conta da desigualdade das empresas nacionais e nacionais independentes em um cenário convergente com atuação transnacional.
A Lei 12.485/2011 carece de ajustes para se adequar, não apenas à conjuntura atual, mas para que sua redação seja mais principiológica e resiliente às inovações tecnológicas. Todavia, não reconhecer a possibilidade de transpor as regras previstas na Lei do SeAC é estimular que, diante
da assimetria regulatória, aqui utilizando o termo de forma pejorativa,
se avance na desregulação da indústria audiovisual. O cenário político é
favorável à liberação irresponsável, especialmente na área da cultura.
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