- INFORMATIVO 07/2018 REGRAS PARA A CONCESSÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
O CAOSCC – Centro de Apoio Operacional das Organizações da
Sociedade Civil, Cível e Consumidor, vem, por meio deste, fornecer orientações
acerca dos requisitos que deverão ser atendidos pelas Fundações e Associações
que tenham entre as suas atribuições o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
O Serviço de Radiodifusão Comunitária – RadCom é regido pela Lei n.º
9.612/1998, que o instituiu, e pelo Decreto nº. 2.615/1998, que a regulamentou.
No âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
tem como norma a Portaria nº. 4334/2015 (Norma 1/2015), que traz todas as
regras sobre como serão processados os pedidos de outorga e, igualmente,
como o Serviço deverá ser prestado.
Por ser um serviço público, para funcionar, necessita de Portaria de
Autorização do Ministério das Comunicações, a qual é obtida ao final de um
processo administrativo onde serão verificados os cumprimentos de todos os
requisitos legais para a outorga.
De acordo com o Artigo 1º da Lei Nº 9.612/98 o serviço de Radiodifusão
Comunitária restringe-se a irradiações em Frequência Modulada, operada em
baixa potência (máximo de 25 watts ERP) e cobertura restrita (a área
compreendida pela circunferência de raio igual ou inferior a 1.000 (mil) metros
em cujo centro está situada a antena transmissora), ou seja, destinada ao
atendimento de determinada comunidade de um bairro ou vila, e terá por
finalidade o atendimento à comunidade beneficiada com vistas a:
I - dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura,
tradições e hábitos sociais da comunidade;
II - oferecer mecanismos à formação e integração da
comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social;
III - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos
serviços de defesa civil, sempre que necessário;
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- INFORMATIVO 07/2018 IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de
atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;
V - permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito
de expressão da forma mais acessível possível.
Dispõe ainda a legislação, que as emissoras do Serviço de Radiodifusão
Comunitária atenderão, em sua programação, aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas em benefício do desenvolvimento geral da
comunidade;
II - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na
comunidade e da integração dos membros da comunidade
atendida;
III - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família,
favorecendo a integração dos membros da comunidade
atendida;
IV - não discriminação de raça, religião, sexo, preferências
sexuais, convicções político-ideológico-partidárias e condição
social nas relações comunitárias.
E acrescenta que:
É vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das
emissoras de radiodifusão comunitária.
As programações opinativa e informativa observarão os princípios da
pluralidade de opinião e de versão simultâneas em matérias polêmicas,
divulgando, sempre, as diferentes interpretações relativas aos fatos noticiados.
Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir
opiniões sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora,
bem como manifestar ideias, propostas, sugestões, reclamações ou
reivindicações, devendo observar apenas o momento adequado da
programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado à Direção
responsável pela Rádio Comunitária.
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- INFORMATIVO 07/2018 A veiculação de espaços comerciais não é permitida, sendo admitidos
patrocínios, sob a forma de apoio cultural. Art. 18, Lei 9.612/98, ou seja, as
entidades outorgadas só podem angariar fundos e veicular anúncios em forma
de apoio cultural, sendo vedada a exploração dos serviços de radiodifusão para
fins lucrativos.

QUEM PODE EXECUTAR O SERVIÇO
São competentes para explorar o Serviço de Radiodifusão Comunitária as
Fundações e Associações Comunitárias sem fins lucrativos, desde que
legalmente instituídas e devidamente registradas, sediadas na área da
comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço, e cujos dirigentes
sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, e mantenham
residência na área da comunidade atendida (Art. 7º da Lei).
Para serem tidas como comunitárias, as Associações ou Fundações não
poderão estabelecer ou manter qualquer vínculo de subordinação em virtude
da proibição que consta no art. 11 da Lei 9.612/98, ou seja: não poderá ser,
ainda que parcialmente, subordinada financeira ou administrativamente, por
exemplo, a uma família, a um grupo de pessoas, a partido político, a entidade
religiosa, a sociedade comercial ou mesmo a outra entidade que já preste ou
queira prestar o serviço de radiodifusão sonora (rádio) ou de sons e imagens
(televisão), seja ela comercial ou comunitária.
O artigo 11 veda também, que a Diretoria da entidade que busca obter a
outorga seja composta por pessoa que tenha mandato eletivo, que ocupe função
em órgão de direção de partido político ou mesmo, que ocupe cargo auxiliar
direto do chefe do poder executivo federal (Ministro de Estado), estadual
(Secretário Estadual) ou municipal (Secretário Municipal). Da mesma forma, o
referido artigo não permite que a diretoria seja composta por pessoas que
exerçam funções de dignidade eclesiástica (padre, bispo, pastor, rabino,
babalorixá, etc...) ou, majoritariamente, por pessoas de uma mesma família)
Ainda em razão do caráter comunitário, tais entidades deverão assegurar
minimamente em seus estatutos:
1. a livre associação de todas as pessoas, físicas ou jurídicas,
residentes, domiciliadas ou sediadas na área da comunidade
atendida;
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- INFORMATIVO 07/2018 2.

a participação democrática e isonômica dos associados nos foros
de deliberação, inclusive mediante a garantia ampla de direito de
voz e voto;
3. a alternância dos membros de seu corpo diretivo.
É clara a Portaria 4334/2015 ao dispor em seu artigo 40 que o estatuto
social da entidade deverá conter as seguintes disposições:
1. indicação da finalidade de executar o Serviço de
Radiodifusão;
2. garantia de ingresso gratuito, como associado, de toda e
qualquer pessoa física ou jurídica;
3. garantia do direito de voz e voto aos associados nas
instâncias deliberativas;
4. garantia às pessoas físicas associadas do direito de votar e
ser votado para os cargos de direção;
5. especificação do órgão administrativo da entidade e do
Conselho Comunitário, bem como o modo de
funcionamento, notadamente no que concerne:
5.1 aos cargos que compõem a estrutura administrativa,
bem como as suas respectivas atribuições;
5.2 ao tempo de mandato dos membros que compõem a
diretoria, limitado ao máximo de quatro anos, sendo
admitida uma recondução.
A inexistência dessas cláusulas estatutárias impedirá o recebimento da
outorga pela entidade.
Cada entidade poderá receber apenas uma autorização para execução do
serviço sendo proibida a sua transferência ou arrendamento, Art. 19 da Lei
9.612/98.

DO CONSELHO COMUNITÁRIO
Acrescenta a lei 9.612 em seu artigo 8º, que: A entidade autorizada a
explorar o Serviço deverá instituir um Conselho Comunitário, composto por
no mínimo cinco pessoas representantes de entidades da comunidade local, tais
como associações de classe, beneméritas, religiosas ou de moradores, desde que
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- INFORMATIVO 07/2018 legalmente instituídas, com o objetivo de acompanhar a programação da
emissora, com vista ao atendimento do interesse exclusivo da comunidade e
dos princípios estabelecidos no art. 4º desta Lei.
O Conselho Comunitário tem como finalidade acompanhar a
programação da emissora, verificando se a mesma atende efetivamente ao
interesse exclusivo da comunidade e aos princípios estabelecidos pelo artigo 4º
da Lei Nº 9.612/98.
Sobre o Conselho Comunitário, dispõe a Portaria 4334/2015, que:
Art. 113. O Conselho Comunitário é órgão autônomo de
fiscalização e encarregado de zelar pelo cumprimento das
finalidades e princípios do Serviço de Radiodifusão
Comunitária estabelecidos nos artigos 3º e 4º da Lei nº 9.612, de
1998.
Art. 114. A entidade autorizada deverá instituir um Conselho
Comunitário, composto por no mínimo cinco pessoas
representantes de entidades legalmente instituídas.
§ 1º Poderão indicar representantes para compor o Conselho
Comunitário, dentre outras, entidades de classe, beneméritas,
religiosas ou de moradores, excluída a própria executora do
serviço e a Administração Pública direta e indireta.
§ 2º As pessoas jurídicas e seus representantes, enquanto
participantes do Conselho Comunitário, não poderão ser
associados da entidade autorizada nem poderão participar da
produção ou do financiamento de programas, ressalvados os
informes pontuais à comunidade.
§ 3º Cada entidade que tenha a intenção de indicar componente
para o Conselho Comunitário poderá apresentar apenas um
representante, ressalvada a hipótese de inexistir um número
mínimo de entidades que queiram participar do Conselho.
Art. 115. Compete ao Conselho Comunitário, no exercício de
suas funções:
I – fiscalizar a programação da emissora;
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- INFORMATIVO 07/2018 II – solicitar ao órgão de direção da entidade autorizada
informações e esclarecimentos concernentes à gestão das
atividades, área editorial, direção da programação, dentre
outros;
III – fazer recomendações ao órgão de direção da entidade
autorizada;
IV – realizar pesquisa de satisfação ou opinião junto à
comunidade atendida;
V – receber reclamações, denúncias e elogios; e
VI – submeter ao Ministério das Comunicações e aos órgãos de
direção da entidade autorizada relatório circunstanciado acerca
da programação.
Art. 116. Sempre que solicitado pelo Ministério das
Comunicações, a entidade deverá apresentar relatório
circunstanciado, elaborado pelo Conselho Comunitário,
contendo a descrição e a avaliação a respeito da grade de
programação, considerando as finalidades legais do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Como se vê, de tudo o que até aqui foi referido, o Serviço de Radiodifusão
Comunitária foi criado atendendo a anseios altruístas, sem fins lucrativos e com
a finalidade precípua de atender a uma comunidade definida. Deve ser plural e
aberto à participação livre e igualitária de todos os segmentos da comunidade.
Ou seja, a entidade deve apresentar estrutura que permita a livre
associação de qualquer pessoa física ou jurídica que participe da comunidade e
deverá garantir, inclusive em seus estatutos, que todos os seus associados
possam se manifestar nas instancias deliberativas existentes, tendo direito de
vez e voto.
Deverá ainda a Entidade Outorgada se manter livre de qualquer espécie
de vínculo e, em sua programação, não poderá fazer qualquer espécie de
proselitismo e deverá ser isentada de discriminação de qualquer espécie, como
as de raça, origem, gênero, credo, convicções filosóficas, político-partidárias e
orientção sexual.
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- INFORMATIVO 07/2018 Em principio o público alvo do serviço de Radiodifusão Comunitária não
deveria ser o mesmo dos demais serviços de radiodifusão em geral, uma vez
que além da ausência de fins lucrativos e a baixa potência das emissoras a
programação deve ser elaborada a fim de atender aos interesses específicos da
comunidade a que se destina.
O radiodifusor, assim como o público em geral, deve zelar para que o
serviço não tenha suas finalidades desviadas para atender outros interesses que
não os da coletividade.
O legislador foi cioso ao criar dispositivos legais que busquem garantir os
princípios que nortearam a criação da RADICOM.
Não é admitida a veiculação de espaços comerciais, sendo admitidos
patrocínios, sob a forma de apoio cultural. Art. 18, Lei 9.612/98
As outorgas de RADICOM não podem ser transferidas nem tão pouco
arrendadas, assim com os horários de sua programação. Art. 19 Lei 9612/98.
As emissoras de RADICOM não estão protegidas contra eventuais
interferências (Art.22 da Lei 9.612/98), podendo ter suas irradiações
interrompidas se causarem interferências indesejáveis nos demais serviços
regulares de telecomunicações e radiodifusão (Art.23 da Lei 9.612/98).

DA FISCALIZAÇÃO
As atividades de fiscalização compreendem a verificação dos seguintes
aspectos:





as características técnicas e outras obrigações legais ou regulamentares
relacionadas às instalações e equipamentos das estações;
o conteúdo da programação transmitida, incluindo sua adequação às
finalidades informativas e culturais concernentes aos serviços de
radiodifusão;
as obrigações legais referentes aos atos constitutivos das pessoas
jurídicas, à estrutura e composição dos quadros social e diretivo das
entidades detentoras da outorga, bem como eventuais alterações.
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- INFORMATIVO 07/2018 À Agencia Nacional de Telecomunicações – Anatel, compete a fiscalização
relativa às características técnicas das estações de telecomunicações, das
estações de radiodifusão, retransmissão e de repetição de televisão, bem como a
fiscalização concernente ao uso do espectro de radiofrequência e à certificação
de equipamentos.
Ao Ministério da Ciência, tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC
cabe a averiguação da regularidade dos demais aspectos da prestação dos
serviços de radiodifusão.
Desde agosto de 2011, a Anatel passou a fiscalizar e instruir Processos de
Apuração de Infração cuja matéria é de competência fiscalizatória do
Ministério. No entanto, a competência para aplicar sanções administrativas
resultantes desses processos permanece com o MCTI.
TIPO DE FISCALIZAÇÃO
Técnica
Conteúdo
Obrigações
contratuais

legais

e

COMPETENCIA P/
APLICAR PENALIDADE
Anatel
MCTIC
MCTIC

EXECUÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO
Anatel
MCTIC
MCTIC

Para mais informações sobre a regulamentação da Radiodifusão
Comunitária,
pode
ser
encaminhado
email
para
duvidasradcom@comunicacoes.gov.br.

LEGISLAÇÃO
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1988 – Lei de Radiodifusão Comunitária
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9612.htm
Portaria nº 4334, de 17 de setembro de 2015 – dispõe sobre o serviço de
radiodifusão
http://www.anatel.gov.br/legislacao/normas-do-mc/915-portaria-4334
Decreto nº 2.615, de 03 de junho de 1998 – aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2615.htm
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