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DECISÃO

Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de rito 

ordinário  proposta  pela  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DAS  EMISSORAS  DE 

RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT em face da UNIÃO, objetivando a 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.

Sustenta, em síntese, que há 3 (três) inovações na citada Portaria 197 em 

conflito com a disciplina legal e regulamentar do serviço, 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. Diz 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. Alega que 

o risco de dano irreparável  advém da distorção decorrente do uso do espectro de 

radiofrequência, além de o ato normativo interferir na organização dos serviços de 
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radiodifusão e no potencial mal uso de recursos públicos.

Decido.

A teor do artigo 273 do CPC, o deferimento do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela exige a concorrência dos requisitos da verossimilhança do direito 

invocado e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face da demora 

na prestação jurisdicional, além de prova inequívoca.

Na hipótese vertente, confiro plausibilidade ao direito alegado na petição 

inicial, mas apenas em parte.

Com efeito, como fiz constar do relatório, 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 n. 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 púbico.
..................
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  frequências  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 
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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.  

No que tange ao item 5.2, por sua vez, verifico que este também destoa da 

previsão do art. 5º da Lei 9.612/98, cuja redação é a seguinte:
Art.  5º  O  Poder  Concedente  designará,  em  nível  nacional,  para 
utilização  do  Serviço  de  Radiodifusão  Comunitária,  um  único  e 
específico canal na faixa de freqüência do serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada.
Parágrafo  único.  Em  caso  de  manifesta  impossibilidade  técnica 
quanto ao uso desse canal em determinada região, será indicado, 
em substituição,  canal  alternativo,  para utilização exclusiva  nessa 
região.

De acordo com o regramento legal,  vê-se que será designado,  em nível 

nacional,  um  único  e  específico  canal  na  faixa  de  frequência  do  serviço  de 

radiodifusão sonora e, somente em caso de manifesta impossibilidade técnica de uso 

desse canal, é que será indicado um canal alternativo, para utilização exclusiva na 

região.
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Observo, já de início, que a redação dada ao item 5.2 pela Portaria 197 

contraria  a  disposição da  lei  na  medida  em que estabelece  a  atribuição  de  canal 

exclusivo por município, pois a previsão expressa é de um único canal e em nível 

nacional. 

Além  disso,  não  consta  na  lei  a  possibilidade  de  atribuição  de  canal 

diferente pela Anatel em caso de disponibilidade de frequência na região, nem mesmo 

com a finalidade de tornar mais eficiente o uso, revelando-se inovação que extrapola 

os limites legais. 

Por  outro  lado,  em relação  ao  item 3.2.1,  que  permite  que  o  sinal  da 

emissora ultrapasse o raio de 1 km, não vislumbro a alegada ilegalidade, porquanto a 

regra do art. 6º da Lei 9.612/98 limita em 1 km a área de cobertura da emissora de 

rádio comunitária, não de sinal.

A despeito de a Portaria 197 ter sido editada em julho de 2013, o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação em face da demora na prestação jurisdicional 

se mostra presente, tendo em vista a possibilidade de, com a não suspensão dos itens 

acima  indicados,  ser  aplicado  às  rádios  comunitárias  o  novo  regramento  em 

descompasso com a legislação de regência.

Ante  o  exposto,  defiro  em parte  a  tutela  antecipada  para  suspender  a 

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

itens 3.1.1 e 5.2 da Norma 1/2011, aprovada pela Portaria 462/2011, que trata do 

serviço de radiodifusão comunitária, até decisão final nesta demanda.

Cite-se.
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2014

PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Juiz Federal, em auxílio na 2ª Vara
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