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Brasília, julho/2018. 
 
 
 
 
Ref.: Parecer jurídico sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de veiculação 
de publicidade e/ou programação financiadas pelo Poder Público em rádios 
comunitárias, mesmo com a finalidade de apoio cultural. 
 
 
 
I – DA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 
 

A comunicação social é uma expressão relativamente recente que, em 
sentido amplo, abrange todos os meios (rádio, televisão, imprensa e internet) de 
comunicar ou transmitir ao público informações, ideias ou fatos1.  

 
A Comunicação Social, em vista de sua relevância, recebeu tratamento 

diferenciado pela Constituição Federal de 1988. Além do Capítulo V, do Título VIII 
(artigos 220 a 224), dedicado exclusivamente à matéria, em vários pontos do texto 
constitucional a Comunicação Social aparece, direta ou indiretamente, regulada. 

 
O título III da Constituição Federal, nesse contexto, trata da organização do 

Estado e das atribuições das várias esferas do governo (federal, estadual, municipal).  
 
O artigo 21 cuida da competência de atribuições da União. Seu inciso XII, 

alínea “a”, determina que é de competência da União a exploração, direta ou 
mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços de rádio e televisão, 
diferentemente do que ocorre com as empresas jornalísticas, para as quais a atividade 
econômica é livre2. 

 
O artigo 22, por sua vez, de maior relevância, aborda a competência 

legislativa da União, daquela que lhe é privativa. Seu inciso IV estabelece que é de 
competência privativa3 da União legislar sobre radiodifusão4.  

                                                 
1 Trata-se, no dizer de Luis Brito Correia (Direito da Comunicação Social, Volume I, 2000, p. 23), de “um modo de 
transmissão de informações ao público. Trata-se, pois, de um conjunto de actividades que, por meio de escritos, 
palavras, sons, imagens e outros sinais, contribuem para tornar públicos (isto é, conhecidos ou cognoscíveis por uma 
multiplicidade de pessoas) factos, dados, ideias, conhecimentos, sentimentos, opiniões, desejos ou vontades – em 
suma, notícias.  
2 A diferença de tratamento outorgada à imprensa escrita e a radiodifusão deve-se, fundamentalmente, 
ao uso, por este último segmento, do espectro radioelétrico, bem público finito de exclusividade da 
União. 
3 Conforme José Afonso da Silva, o Constituinte Originário optou por aplicar um “sistema complexo que 
busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta 
na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os 
Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com 
essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de 
delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se prevêem atuações paralelas da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a 
competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto 
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Importante destacar, ainda, que o parágrafo único do art. 22 da CF dispõe 
que “lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas no art. 22”, excluindo-se desta competência 
residual, portanto, os municípios e o Distrito Federal.  

 
Por conta destes mandamentos constitucionais, no Brasil, em matéria de 

radiodifusão, a imposição de restrições, obrigações ou incentivos dão-se por meio da 
própria Constituição Federal, pela legislação federal, ou, ainda, mediante lei estadual, 
desde que previamente autorizado por Lei Complementar.  

 
O Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, tem entendimento pacífico5. As 

matérias elencadas no artigo 22 da Constituição Federal, dentre elas, as relativas à 
radiodifusão, são de competência privativa da União, sendo outorgado aos Estados 
legislar sobre tais matérias somente se autorizados por lei complementar, o que não se 
adéqua à hipótese sob exame, cuja esfera propositiva é de âmbito municipal.  

 
Quanto ao tema, reproduz-se o trecho da ementa do acórdão lavrado pelo 

STF, quando do julgamento do RE 227.384, in verbis: 
 

“(....) Ora, em se tratando de competência privativa da União, e 
competência essa que não pode ser exercida pelos Estados se não 
houver lei complementar – o que não existe – que o autorize a legislar 
sobre questões específicas dessa matéria (artigo 22 da Constituição), não 
há como pretender-se que a competência suplementar dos Municípios 
prevista no inciso II do artigo 30, com base na expressão vaga aí 
constante ‘no que couber’, se possa exercitar para a suplementação 
dessa legislação da competência privativa da União. (...)”6. 

 
Por conta destes mandamentos constitucionais, qualquer iniciativa estadual ou 

municipal que possibilite a destinação de valores públicos às emissora comunitárias, 
mesmo que exista norma estadual ou municipal que autorize o financiamento ou a 
contratação pública, afigura-nos inconstitucional e poderá ser argüida quanto a 
inconstitucionalidade pelos entes legitimados, gerando efeitos negativos ao Agente 
Público responsável, aos envolvidos e, principalmente, à população local.  
 

Mas não é só. Superada a tese de inconstitucionalidade de eventual 
financiamento público, mesmo quando autorizado por regra estadual ou municipal, 
não há como afastar a sua patente ilegalidade, conforme se demonstrará adiante. 
 
II – DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – RÁDIOS COMUNITÁRIAS  
 

                                                                                                                                                         
se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 14ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 455. 
4 A interligação entre os mandamentos constantes nos artigos 21 e 22 é evidente. Os serviços de 
radiodifusão habitam o rol de serviços públicos não essenciais, cabendo a participação do setor privado 
nos limites da delegação explicitada em lei ordinária. 
5 V.g. a ADI 2.328 MC / SP e o RE 227.384 / SP. 
6 STF- RE 227.384 / SP, Rel. Min. Moreira Alves, D.J. de 09.08.2002. 
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O serviço de radiodifusão comunitária foi definido pela Lei nº 9.612, de 1998, 
como um serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, operada em 
baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações 
comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço. 

 
A norma específica determina ainda que a entidade detentora de 

autorização para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária está proibida de 
assumir qualquer compromisso ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-
partidárias ou comerciais, sendo permitido, apenas, o patrocínio, sob a forma de 
apoio cultural para os programas a serem transmitidos, desde que restritos aos 
estabelecimentos situados na área da comunidade atendida. 

 
Da mesma forma, o regulamento da lei considera infração passível de 

punição de multa a transmissão de propaganda ou publicidade comercial a qualquer 
título. 

 
Portanto, é evidente que a legislação que instituiu o serviço de radiodifusão 

comunitária veda qualquer divulgação de publicidade comercial ou institucional 
remunerada, para evitar o desvio de finalidade, tudo em respeito à 
complementaridade do serviço de radiodifusão, princípio previsto na Constituição 
Federal. 
 
III – DOS PRECEDENTES DE ILEGALIDADE  
 

O extinto Ministério das Comunicações buscou flexibilizar as possibilidades de 
financiamento das atividades das emissoras comunitárias, por meio da edição da 
Portaria nº 197, de 2013, que, dentre outras disposições, possibilitava o apoio cultural às 
emissoras comunitárias ser realizado por entidades de direito púbico, nos seguintes 
termos: 
 

“Art. 2º A Norma nº 1/2011 – Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovada 
pela Portaria nº 462, de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
3.1.1. O apoio cultural poderá ser realizado por entidades de direito privado e 
de direito público. (...)”. 

 
Em vista da sua evidente ilegalidade e contrariedade à legislação federal de 

radiodifusão, a ABERT ajuizou procedimento judicial e obteve a suspensão dos efeitos 
do dispositivo que permitia o apoio cultural e patrocínio das rádios comunitárias por 
meio de recursos públicos. Reproduz-se trecho da sentença: 
 

“No tocante ao item 3.1.1, tenho que a novel redação do dispositivo 
normativo está em confronto com a disposição do art. 18 da Lei 9.612/98, 
que estabelece: 
 
Art. 18. As prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária poderão 
admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para os programas a 
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serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na 
área da comunidade atendida. 

 
Da leitura da regra acima transcrita, observa-se que o patrocínio das rádios 
comunitárias deve ficar restrito aos estabelecimentos situados na área da 
comunidade atendida, o que, a meu ver, evidencia a impossibilidade de 
utilização de recursos públicos. 
 
A interpretação extensiva ao termo "estabelecimento" defendida pela ré, 
parece-me que fere a mens legis. É difícil não acreditar que o patrocínio 
público não implicará negativa ao princípio da pluralidade de opinião e de 
versão simultâneas em matérias polêmicas (§ 2º, art. 4º, da Lei nº 9.612/98). 
 
Diante de nossa realidade sócio-política, os recursos públicos pautarão os 
trabalhos e serviços esperados das emissoras comunitárias, pois somente se 
concretizarão se veiculadas as versões oficiais para os fatos, notícias e 
ocorrências na comunidade, ainda que não se faça às escancaras. 
 
Não obstante, na tentativa de justificar o patrocínio público, diz-se que "por 
exemplo, seria possível à prefeitura, pelo seu órgão de defesa civil 
respectivo, divulgar mensagem na rádio comunitária informando de que 
haverá a passagem de Caminhão-Pipa a distribuir água para os habitantes 
que sofrem com a seca. Ou então o Governo do Estado divulgaria, através 
de tais rádios, avisos sobre o risco de desmoronamento de locais em razão 
de fortes chuvas. E para tanto, obviamente, pagaria a quantia respectiva." 

 
Ocorre, entretanto, que se esquece a requerida de que estas são funções 
para as quais as rádios comunitárias existem e são admitidas em nosso 
ordenamento legal. 
 
Veja-se que, em claras letras, enuncia o inciso III do art. 3º, da Lei nº 9.612/98 
que "o Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o 
atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a (...) prestar serviços 
de utilidade pública,integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que 
necessário." 
 
Ou seja, trata-se de missão a que se destina e, portanto, não pode, nem 
deve ser por isso remunerada. Fato é que o patrocínio cultural aceito pela 
lei é para outras finalidades e, evidentemente, não comporta participação 
do erário (nacional, estadual ou municipal). 
 
Ademais, fosse perquirir um alcance legal para expressão 
"estabelecimento", contrariamente ao que se alega, chegaria às pessoas 
jurídicas de direito privado, afastando-me das públicas. Uma breve leitura 
do Código Civil mostra o legislador se referindo a particulares (pessoas 
jurídicas de direito privado) ao mencionar "estabelecimento", muitas das 
vezes, aliás, para aludir a empresas. Bem revela essa constatação, por 
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exemplo, a letra do art. 1.142 do CC, quando enuncia: "Considera-se 
estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da 
empresa, por empresário, ou por sociedade empresária." (...)7 

 
Portanto, como demonstrado, a decisão judicial declarou a flagrante 

ilegalidade de qualquer forma de apoio cultural ou patrocínio das emissoras 
comunitárias por qualquer entidade de direito público, na medida em que contraria o 
disposto na Lei Federal nº 9.612, de 1998. Permite-se, apenas, o apoio cultural por 
entidades de direito privado. 

 
Por fim, diante a flagrante ilegalidade, corroborada, inclusive, por decisão 

judicial, o apoio cultural por pessoas jurídicas de direito público (Prefeituras, Estados, 
Fundações Públicas e etc.) às emissoras comunitárias poderá ser considerado crime de 
responsabilidade de gestão fiscal e ato de improbidade administrativa, em afronta 
aos diversos regramentos que definem os crimes contra a administração pública, v.g. 
a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 
1992, a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000 e o Decreto-Lei nº 201, de 1967. 

 
Com vistas a evitar tal inconstitucionalidade e ilegalidade, com o 

consequente prejuízo ao erário e à harmonia entre os poderes públicos federal, 
estadual e municipal, assim como afetar a estabilidade e complementaridade dos 
serviços de radiodifusão, a matéria é passível de fiscalização e denúncia dos órgãos 
competentes, observado os devidos fins de direito.  
 
 
IV - CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, é manifesta a ilegalidade de qualquer divulgação de publicidade 
ou veiculação de programação pelas emissoras comunitárias financiadas pelo Poder 
Público, mesmo como apoio cultural e patrocínio, sendo pertinente e autorizada, 
apenas, às emissoras comerciais firmar qualquer contrato público remunerado, 
mesmo no caso de participação em concorrência pública, bem como a destinação 
de valores públicos, mesmo que por meio de suposto “apoio cultural”. 
 
É o parecer, s.m.j. 
 
 
 
 

 

                                                 
7 TRF1 - Processo N° 0005107-54.2014.4.01.3400 - 2ª VARA FEDERAL – Sentença assinada pelo Juiz Federal 
Charles Renaud Frazão de Moraes em 23.05.2016 


