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SENTENÇA

1  -   RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação Ordinária  proposta  pela  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando, em 

sede de antecipação de tutela, suspender a aplicabilidade do art. 2º da Portaria 197 do 

Ministro de Estado das Comunicações, que alterou a redação dos itens 3.1.1, 3.2.1 e 5.2 

da Norma 1/2011, aprovada pela Portaria 462/2011, que trata do serviço de radiodifusão 

comunitária.

Na  petição  inicial  de  fls.  02/20,  acompanhada  dos  documentos  de  fls. 

21/173, a autora alega, em síntese, que há 3 (três) inovações introduzidas pela citada 

Portaria  197  que conflitam  com  a  disciplina  legal  e  regulamentar  do  serviço  e  vem 

causando prejuízos a seus associados e à coletividade.

Afirma que, o item 3.1.1, contrariando disposição expressa da Lei 9.612/98, 

permite o patrocínio dos serviços por meio de recursos públicos; assevera que o item 

3.2.1, por sua vez, altera a definição de cobertura restrita constante da legislação de 

regência e que o item 5.2 atribui canal exclusivo na faixa de freqüência usada para o 

serviço de radiodifusão sonora,  embora no citado diploma haja previsão apenas  da 

definição de canal único, mas sem exclusividade.

Aduz que o risco de dano irreparável advém da distorção decorrente do 

uso do espectro de radiofreqüência, além de o ato normativo interferir na organização 

dos serviços de radiodifusão e no potencial mal uso de recursos públicos, razão pela qual 

finda por pleitear a concessão de antecipação da tutela para suspender a aplicação 

do  art.  2º  da  Portaria  197  do  Ministro  das  Comunicações,  em  relação  aos  itens 

mencionados e, no mérito, a confirmação da tutela eventualmente concedida.
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O pedido formulado em sede de antecipação de tutela foi parcialmente 

deferido por meio da decisão de fls.195/199, contra a qual foram interpostos dois Agravos 

de Instrumento. 

Regularmente citada, a União apresentou a contestação de fls. 254/272, 

aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa da ABERT para propor a presente ação; 

no que pertine ao mérito, assevera que o pleito autoral não merece prosperar, tendo em 

vista que todas as decisões tomadas pela Portaria 197 foram nos limites do que dispõe a 

lei, não havendo qualquer razão para anular a aludida Portaria. 

A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO) requereu, 

por meio da petição de fls. 289/297, o seu ingresso no feito, como assistente da União 

Federal na forma do art. 50, do CPC. 

A autora ofereceu réplica às fls. 347/363, oportunidade em que repisou a 

inicial em todos os seus termos.

Instadas para que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir 

em juízo (fl. 364), a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 367) e a União 

nada requereu (fl. 376-verso).

É o relatório. DECIDO.

2     -   FUNDAMENTAÇÃO

Por primeiro, quanto à alegada ilegitimidade ativa  ad causam  da ABERT, 

observo que, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal/1988, "as entidades 

associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus  

filiados judicial ou extrajudicialmente."

No presente caso, a autorização expressa de representação está inserida 

no próprio Estatuto da ABERT  (art. 2º, inciso V, do Estatuto da ABERT - fl. 72), tendo sido,  

também,  deliberada  em  assembléia  geral  extraordinária,  convocada  especialmente 
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para aprovar a propositura da presente ação (fls.  26/27),  não havendo que se falar, 

destarte, em ilegitimidade ativa  ad causam na espécie. Rejeito, portanto, a preliminar 

invocada. 

Por  seu  turno,  a  Associação  Brasileira  de  Radiodifusão  Comunitária 

(ABRAÇO) não comprovou a existência de autorização dada por seus associados para 

representar seus interesses nesta ação, conforme exige o já citado art. 5º, inciso XXI, da 

CF/88. 

O Supremo Tribunal  Federal  firmou entendimento de que a  “autorização 

para que as entidades associativas tenham legitimidade para representar seus filiados  

judicialmente tem que ser expressa (CF, art. 5º, XXI), sendo necessária, além da previsão  

genérica em seu estatuto, a ata da assembléia geral que conferiu à associação poderes  

específicos para a demanda.” (AO 152-RS). 

Na hipótese vertente, verifica-se que na Ata de fl. 307, há apenas uma vaga 

menção, no seguinte sentido: “Sobre a Portaria cento e noventa e sete, a decisão é de  

defesa da portaria e (…) e solicitar à Justiça Federal a inclusão do Abraço Nacional  

como parte interessada.”

Assim, não havendo nos autos autorização expressa para que a ABRAÇO 

represente  seus  associados  na  presente  ação,  indefiro  o  seu  ingresso  no  feito,  na 

qualidade de assistente simples da União. 

Fixadas tais premissas, verifico, na hipótese dos autos, que a autora insurge-

se contra o art.  2º  da Portaria 197 do Ministro das Comunicações,  na parte em que 

alterou a redação dos itens 3.1.1, 3.2.1 e 5.2 da Norma nº 1/2011, aprovada pela Portaria 

462/2011, passando tais itens à seguinte redação:

"3.1.1 O apoio cultural poderá ser realizado por entidades de direito privado e de direito  

público.
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(...)

3.2.1 A depender de características  geográficas  e  urbanísticas  e  mantidas as  condições  

técnicas da autorização, o sinal da emissora poderá ultrapassar o raio de um quilômetro.

(...)

5.2  Respeitada  a  atribuição  de  um  canal  exclusivo  para  a  execução  do  serviço  por  

município e  a disponibilidade de freqüência na região,  a  Anatel  poderá atribuir  canais  

diferentes à execução do serviço de radiodifusão comunitária em municípios vizinhos, nos  

casos de manifesta impossibilidade técnica ou como forma de tornar mais eficiente o uso do  

espectro, observadas as necessidades específicas do serviço."

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 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 
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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 
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constatação, por 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."

No que tange ao item 3.1.2, veja-se o que registra o dispositivo da Portaria 

nº 197/13 do Ministério das Comunicações no ponto impugnado:

"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: (...)

3.2.1. A depender de características geográficas e urbanísticas e mantidas as condições  

técnicas da autorização, o sinal da emissora poderá ultrapassar o raio de um quilòmetro.  

(...)

A seu turno, dita o art. 1º da Lei nº 9.612/98:

"Art.  1º.  Denomina-se  Serviço  de  Radiodifusão Comunitária  a  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.

§º 1º. Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a comunidade, com  

potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior  

a trinta metros.

§ 2º.  Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao atendimento de determinada  

comunidade de um bairro e/ou vila.

Já o art. 6º do Decreto nº 2.615/98, ao regulamentar o preceito legal acima 

colacionado, consigna:
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"Art. 6º. A cobertura restrita de uma emissora do RadCom é a área limitada por um raio 

igual ou inferior a mil metros a partir da antena transmissora, destinada ao atendimento de  

determinada comunidade de um bairro, uma vila ou uma localidade de pequeno porte."

Ora, cotejando esses dispositivos, observa-se que há aparente afronta, não 

só à lei de regência, mas também ao decreto que a regulamentou.

Se, nos termos da lei, o serviço de radiodifusão comunitária deve operar em 

baixa potência (limitada a 25 watts ERP e altura irradiante não superior a 30 metros) e 

com cobertura restrita (vale dizer, segundo a própria lei, para atender a determinada 

comunidade de um bairro e/ou vila), já por aí se vê que o sinal não poderá ter alcance 

que permita ultrapassar os limites estabelecidos.

Bem  por  isso  que,  acertadamente,  o  Decreto  nº  2.615/98  não  deixou 

margem a dúvidas ao ditar que "a cobertura restrita de uma emissora do RadCom é a  

área limitada por um raio igual ou inferior a mil metros a partir da antena transmissora".

Muito embora, como consignado, "cobertura" e "sinal" envolvam conceitos 

distintos, difícil não ver que um (sinal) está intimamente ligado ao outro(cobertura). 

Não parece absurdo concluir  que sinal  superior a um quilômetro poderá 

implicar área de cobertura também superior a essa distância. Em outras palavras, não se 

pode  negar  que  um  sinal  maior  poderá  ser  captado  a  distância  maior,  donde  se 

visualiza, em tese, ofensa à legalidade.

Por  fim,  no  que  diz  respeito  ao  item  5.2,   verifica-se  que  este  também 

destoa,  não só da letra da lei, mas também do que prevê o decreto regulamentar.

Com efeito, tanto de acordo com a Lei nº 9.612/98, art. 5º, quanto com o 

Decreto 2.615/98, art. 4º, a regra é a indicação de  "um único e exclusivo canal" para 

todo o território nacional, destinado ao uso do serviço de radiodifusão comunitária, Não 

há margem para se entender possível a atribuição de um canal exclusivo por município 
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ou região, consoante leva a crer a redação do dispositivo em foco. Como lei e decreto 

prescrevem, há de haver a designação em nível nacional, e não regional, municipal ou 

estadual.

Por outro lado, é importante notar que a exceção prevista na lei  é bem 

clara. Apenas diante da impossibilidade técnica em determinada região, é que poderá 

haver  a  indicação  de  um  canal  alternativo,  mas  para  utilização  exclusiva  nessa 

específica região.

Todavia, nem a lei, nem o decreto permitiram exceção a pretexto de tornar 

eficiente  o  uso  do  espectro  para  se  designarem  canais  alternativos,  ainda  que 

respeitada a disponibilidade da região. 

Por  tais  razões,  considerando  a  hierarquia  dos  diplomas  legais,  pode-se 

concluir  que a portaria infringiu o decreto e a lei, aos quais, ao contrário, deveria se 

conformar. 

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para, 

confirmando  a  antecipação  de  tutela  anteriormente  deferida,  declarar  nulas  as 

alterações introduzidas pelo art. 2º da Portaria nº 197, que alteraram a redação dos itens 

3.1.1, 3.2.1 e 5.2 da Norma nº 1/2011 - Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovada 

pela Portaria nº 462, de 2011, do Ministro de Estado das Comunicações, devendo a União 

abster-se de aplicar quaisquer dessas disposições.

Custas ex lege.

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, inciso I, do NCPC). 

Oficie-se  o  relator  do  agravo  de  instrumento  noticiado  nos  autos, 
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encaminhando-lhe cópia da presente sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Brasília, 23 de maio de 2016

                        CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES

                                   Juiz Federal da 2ª Vara/DF
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