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Introdução

“ O termômetro que mede a democracia numa sociedade 
é o mesmo que mede a participação dos cidadãos(ãs) na 
comunicação:  sem  que  haja  possibilidade  de  todos 
dizerem  sua  palavra,  expressarem  seu  pensamento, 
manifestarem sua opinião, não é possível uma verdadeira 
democracia,  e  corremos  o  risco  de  viver  em uma 
sociedade  totalitária,  fascista,  onde  apenas  alguns  têm 
voz e vez”(GUARESCHI).

Um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988 é o direito à 

comunicação,  que  deve  ser  entendido  em  suas  diversas  formas  e  segmentos,  como  a  livre 

manifestação do pensamento, a livre expressão artística, científica e religiosa. Deve-se prezar pela 

democratização  do  acesso  à  comunicação,  para  que  este  direito  se  torne  efetivo  no  seio  da 

sociedade.

Nesse sentido, as rádios comunitárias ou simplesmente radcom, são um instrumento para o 

exercício desse direito. Caracterizam-se, atualmente, ensina Bastos (1996), como um fenômeno de 

amplitude mundial, permitindo implementar objetivos sociais e educativos ligados à garantia maior 

da liberdade de expressão, que se encontra, ademais, consagrada expressamente em nossa Carta 

Magna.

Essa  tendência  se  manifesta  especialmente  nos  municípios  interioranos,  pois,  conforme 

declara Bastos (1996), “as emissoras de rádio e televisão, especialmente as primeiras, existem para 

atender a um público bastante maior e diversificado. Até a qualidade das programações e o objetivo 

de  sua  mensagem  se  diferenciam  nitidamente  daqueles  veiculados  pelas  rádios  comunitárias, 

porque estas se preocupam em atender aos que delas se avizinham e, por isso mesmo, com maior 

conhecimento sobre suas necessidades específicas”.

Contudo,  nos  últimos anos,  significativo número de  rádios  comunitárias  têm enfrentado 

vários obstáculos para obter autorização de funcionamento, levando-as a operar irregularmente. 

O  Ministério  Público  Federal,  legitimado  concomitantemente  a  zelar  pelos  direitos 

fundamentais e a propor a ação penal, tem atuado nas duas frentes. Adota medidas para  garantir o 

funcionamento das  radcom e sua conseqüente regularização, a fim de tornar efetivo o direito à 

comunicação.  Ao mesmo tempo,  tem instaurado  ações  penais  em desfavor  dos  proprietários  e 



operadores de rádios comunitárias não autorizadas.

Esta pesquisa pretende analisar a atuação do Ministério Público Federal nas duas frentes, 

para verificar se a instituição tem uma política de atuação convergente e ponderada.

1 A radiodifusão no Brasil

Imprescindível uma breve digressão  histórica da radiodifusão no Brasil que possibilite uma 

reflexão sobre o espírito da legislação infraconstitucional atualmente aplicada e o paradigma que a 

norteia.

O ano de 1922 é um marco na história da radiodifusão brasileira, pois nesse ano ocorreu a 

primeira transmissão radiofônica de que se tem notícia, por ocasião da inauguração do Corcovado. 

A regulamentação iniciou na década de 30. Getúlio Vargas baixa o Decreto  20.047, de maio de 

1931,  determinando  ser  de  competência  exclusiva  do  governo  federal  a  regulamentação  da 

radiodifusão e a considerava como de interesse nacional e com objetivo de promover a educação do 

povo.  O Decreto  n.  21.111,  de  março  de  1932,  definiu,  entre  outras  questões,  a  natureza  dos 

serviços de radiodifusão, o critério e o procedimento para outorga de licenças, os direitos e os 

deveres  das  emissoras  de  rádio. Até  metade  da  década  de  40  a  radiodifusão  nacional  esteve 

submetida  diretamente  à  intervenção  estatal.  As  emissoras  de  rádio  estavam  vinculadas  a 

sociedades com fins culturais e de integração, sem pretensões lucrativas, apenas de entretenimento 

e cultura.

Finda a ditadura Vargas, a partir de 1942, inicia o denominado “pan-americanismo”, fase 

em que foram assimiladas técnicas americanas na publicidade, na comercialização de programas e 

no noticiário radiofônico. É a nova era do rádio, desvinculada das associações culturais, isto é,  a 

era do lucro e dos grandes negócios. A partir daí o panorama das rádios começa a se delinear no 

que é  hoje,  monopólio de grandes empresas,  concentrado na mão de uma minoria  relacionada 

precipuamente  a  grupos  políticos  e  a  igrejas  evangélicas  e  católicas  (SANCHES,  2007).  Para 

Coelho Neto (2002,  p.  38):  “Sua  característica  livre,  ligada  às  associações  e  sociedades  civis, 

sucumbiu ao arbítrio  do governo e  na  seqüência  converteu-se  em negócio lucrativo,  perdendo 

assim, o tom social,  passando a amoldar-se ao cunho de entretenimento de massas”. O modelo 



americano para o rádio brasileiro, com músicas e promoções para os ouvintes, sedimentou-se nos 

anos 80 (MENDES, 2008, p. 64).

A  Constituição  Federal  de  1934,  a  primeira  a  disciplinar  formalmente  a  radiodifusão, 

inaugurou  o  modelo  existente  até  hoje,  em que  a  União  detém competência  privativa  para  a 

concessão e exploração deste serviço. A Lei 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações) 

ampliou a atuação estatal na concessão e na fiscalização das rádios.

No ano de 1967, auge da ditadura militar, é editado o ato que passou a ser conhecido como 

o  AI-5  do  Rádio:  o  Decreto-lei  236,  o  qual  revoga  41  dispositivos  do  Código  Brasileiro  de 

Telecomunicações,  eliminando direitos adquiridos,  recrudescendo punições e estabelecendo que 

nenhuma entidade ou pessoa poderia ter participação em mais de dez emissoras de televisão em 

todo o país (BIZ, 2002, p. 105).

Sob o  pretexto de  preservação da  ordem e  em nome da  governabilidade,  introduziu no 

Código das Telecomunicações de 1962 um dispositivo criminal destinado, na realidade, a impedir a 

manifestação dos adversários políticos do regime. Tal dispositivo ainda vigente dispõe: 

Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) 
ano  a  2  (dois)  anos,  aumentada  da  metade  se  houver  dano  a 
terceiro,  a  instalação  ou  utilização  de  telecomunicações,  sem 
observância do dispositivo nesta Lei e nos regulamentos. Parágrafo 
único.  Precedendo  ao  processo  penal,  para  os  efeitos  referidos 
neste artigo, será liminarmente precedida a busca e apreensão da 
estação ou aparelho legal.

Esse  Decreto-lei  editado  durante  um  regime  de  exceção,  em  que  direitos  e  garantias 

fundamentais foram desrespeitados, em que a imprensa falada e escrita foi censurada, é aplicado 

hoje sob o mesmo paradigma da intolerância e do não reconhecimento do direito à comunicação. 

A legislação favoreceu a formação de monopólios e oligopólios da radiodifusão, porquanto 

foi  através  do  sistema  de  concessões  de  canais  de  rádio  que  um  reduzidíssimo  número  de 

empresários  passou  a  concentrar  em  suas  mãos  a  maior  parte  dos  veículos  de  comunicação, 

realidade presente até os dias de hoje, ainda que expressamente vedada pela atual Constituição 

Federal (art. 220, § 5º).

Segundo o Relatório “Querem calar a voz do povo II” (    ,  p.  5) as seguintes famílias 



dominam a comunicação no Brasil1:

Redes Nacionais TVs Rádios
Marinho (Globo) 32 20
Saad (BAND) 12 21
Abravanel (SBT) 10 -

Redes Regionais TVs Rádios
Sirotski (RBS Sul) 21 24
Câmara ( Centro-oeste) 08 13
Daou (Norte) 05 04
Zahran (Mato Grosso) 04 02
Jereissati (Nordeste) 01 05

1.1 A origem da radiodifusão comunitária: resistência pelo direito à comunicação 

No final dos anos 80, na maré de  democratização do país e da exigência de novos direitos, 

várias comunidades,  associações e  entidades passam a discutir  a  democratização dos meios de 

comunicação e a abertura destes para novas concessões públicas que atendam às demandas das 

comunidades periféricas, dos movimentos sociais  e dos diversos segmentos sociais emergentes, 

como  os  movimentos  negro,  jovem,  feminista,  do  campo.   Surgiu  o  Movimento  pela 

democratização  das  comunicações,  com a  bandeira  da  regionalização  da  produção jornalística, 

artística e cultural (MENDES, 2008, p. 65).

Afirma Coelho Neto (2002, p. 52) que em meados de 1982, nas cidades de Sorocaba e São 

Paulo,  mais  de  cem  emissoras  de  rádio  não  autorizadas  começaram  a  operar,  inspiradas  nas 

primeiras discussões sobre a democratização dos meios de comunicação.

Segundo José Luiz Sóter  (apud MENDES, p.  66)  aparece  no período pré-constituinte  o 

conceito de radiodifusão sem fins lucrativos, pluralista e de gestão pública. Foram aproveitadas as 

experiências das rádios populares, das livres e das piratas.

Esclarece Mendes (2008, p. 66) que as rádios populares constituíam um sistema de estúdios 

montados em praças e feiras. As rádios livres veiculavam programação de gosto particular e as 

rádios  piratas  interferiam  nas  rádios  regulares  para  divulgação  de  ações  políticas  junto  a 

comunidades previamente escolhidas.

1Não foram computadas as famílias: Sarney (Maranhão), Collor de Melo (Alagoas), Magalhães ( Bahia) e Barbalho 
(Pará).



O surgimento das rádios comunitárias provocou em todo o país uma série de manifestações 

em defesa da liberdade de expressão e da liberdade das ondas de rádio para emissoras locais, o que 

incentivou o surgimento de outras rádios. Isso porque, é natural que os habitantes de uma pequena 

comunidade interiorana ou de um segmento citadino prefira sintonizar emissoras cuja transmissão 

lhes  propicia  algo  de  mais  prático e  efetivo,  sob  o ponto de  vista  de  seus  interesses  pessoais 

(BASTOS, 1996).

No ano de 1996, por ocasião do Congresso de Rádios Comunitárias realizado em Praia 

Grande, SP, foi criada a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária-ABRAÇO.

Para  M.  Lewis  e  Jerry  Booth  (1991,  pp.  283-284),  os  principais  objetivos  das  rádios 

comunitárias são:

 a) servir à comunidade geográfica ou comunidade de interesses; b) facilitar 
o progresso, o bem-estar e desfrute dos ouvintes, atendendo as demandas por 
informação,  comunicação  e  cultura,  fomentar  sua  participação  nesses 
processos, proporcionando-lhes acesso à formação, facilidade de produção e 
transmissão,  estimular  a inovação em programação e  tecnologia,  além de 
tratar  especialmente  dos  segmentos  sociais  e  menos  representados 
atualmente nas demais emissoras; c) ações positivas para assegurar políticas 
de  administração,  programação  e  emprego  que  fomentem  atitudes  e 
representações que não sejam sexistas ou racistas; d) refletir a pluralidade e 
diversidade  de  opiniões  de  audiência  e  da  comunidade  e  proporcionar  o 
direito  de  resposta  a  qualquer  pessoa  ou  instituição  submetidas  a  falsa 
representação; e) extrair sua programação de fontes regionais ou locais mais 
do que nacionais.

As radcom, em muitos lugares do Brasil, são o único meio de comunicação, de diálogo, de 

exercício  da  cidadania  que  a  população  pode  ter.  Atuam  promovendo  a  cultura  local, 

desenvolvendo a economia da região, fazem as vezes do poder público, anunciando e promovendo 

campanhas de saúde, de assistência social, de formação política. 

Com  a  progressiva  concentração  nas  mãos  de  uma  elite,  a  radiotelecomunicação 

transformou-se em veículo inigualável de divulgação e de controle político. As rádios comunitárias 

passam a ser tratadas como caso de polícia, pois se contrapõem a este controle. A Polícia Federal 

passa a reprimi-las, com a busca e apreensão dos equipamentos e mesmo o fechamento das rádios, 

além da instauração de inquéritos.

As radcom são muitas vezes denominadas impropriamente de rádios piratas ou clandestinas, 

revelando o conteúdo político social do discurso dos meios de comunicação e do próprio judiciário. 



São comuns reportagens sobre  a  interferência  das  rádios “piratas” nas  torres aeroportuárias de 

comunicação,  como  potencialmente  causadoras  de  desastres  aéreos,  associando-as  a  rádios 

comunitárias.

Rádio pirata alude a uma experiência inglesa em que rádios proibidas de operarem em solo 

inglês transmitiam seus programas fora do mar territorial britânico. Foi uma forma de se contrapor 

ao monopólio da comunicação naquele país. As rádios que são acusadas de interferir no sistema de 

comunicação dos aeroportos não são piratas, pois não estão em operação no mar, e também porque 

operam  no  mesmo  espectro  eletromagnético  que  as  rádios  ditas  regulares.  Destas,  muitas 

encontram-se com suas licenças vencidas e interferem na aviação tanto quanto as comunitárias. 

Marcus Manhães (s/d)  assevera que :

as  interferências  somente  ocorrem  a  partir  de  transmissões 
oriundas de várias rádios FM, onde sinais simultâneos provocariam 
o  surgimento  de  produtos  de  intermodulações  nos  receptores 
utilizados em sistemas de aeroportos e aeronaves. Tal afirmação é 
muito importante, pois destaca que o problema surge no receptor, 
ou  seja,  no  equipamento  que  está  instalado  na  aeronave  ou  no 
aeroporto”.

A  utilização  da  expressão  rádio  pirata  denota  a  intenção  de  criminalização  das 

radiodifusoras, principalmente comunitárias, que operam sem autorização do poder público - salvo 

as com autorizações vencidas que recebem um tratamento mais benéfico e assim não são chamadas. 

A palavra “pirata” remete a furto, a apropriar-se do que não é seu.  Utilizar a expressão “rádio 

pirata” tem um cunho pejorativo e invisibiliza a razão pela qual as radcom operam sem autorização.

Expressão utilizada pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, as  rádios clandestinas, 

foram estações ocultas que na II Guerra Mundial irradiavam programação de conscientização do 

povo. É utilizada como sinônimo de rádio pirata e ao ser aplicada às rádios comunitárias  tem um 

cunho mais estigmatizante,  pois  está  associada ao art.  70 do código que tipifica penalmente a 

atividade de radiodifusão sem autorização.

De acordo com o Dicionário Aurélio (1999, p. 483), a palavra “clandestino” significa “feito 

ou realizado às ocultas; ilegal; ilegítimo”.  Nessa perspectiva, é de se indagar se a situação de 

“ilegalidade” das rádios comunitárias devido a morosidade do Estado deve-se ser criminalizada? 



1.2 A legalização das rádios comunitárias

A  Constituição  de  1988  reconheceu  a  importância  da  liberdade  de  expressão  e  de 

comunicação social e proibiu a formação de monopólios e oligopólios (art. 220, § 5º). Mas, faltava 

legislação  regulamentatória  das  rádios  comunitárias,  que  eram  enquadradas  no  Código  de 

Telecomunicações de 1962, confundindo-se muitas vezes com serviços de telecomunicações. A 

legislação  era  necessária  para  possibilitar  às  rádios  a  sua  utilização  como  instrumento  de 

concretização e de efetivação do direito humano à comunicação.

Ela só foi aprovada dez anos depois, é a Lei 9.612.

A  lei  denomina   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" (art. 

1º).

Segundo a lei baixa potência não ultrapassa o máximo de 25 watts ERP e altura do sistema 

irradiante não superior a 30 metros, com cobertura restrita a um bairro e/ou vila. Se tomarmos em 

conta que o Brasil é um país continental e com uma concentração urbana enorme, como adequar 

esses limites na Favela da Rocinha, maior comunidade do Brasil com mais de 50.000 moradores? 

Ou numa comunidade ribeirinha, amazônica, que pode estar a um dia de sua vizinha mais próxima?

De acordo com Lima e Lopes (200? ) existem 2.205 autorizações de rádios comunitárias no 

Brasil2. Destas, 1.010 têm vínculo político partidário e 120, ou 5,4%, com Igrejas. A demora no 

processo de autorização, que leva até 1.475 dias para sair do Ministério das Comunicações e chegar 

ao  Palácio  do  Planalto  é  injustificável.  Segundo  Lima  e  Lopes  (2005,  p.  52),   “os  dados 

demonstram que não há uma fila organizada, sendo concedidos privilégios para alguns e criadas 

dificuldades para outros”.

2Este número representa 80,44% das rádios que já haviam sido autorizadas até janeiro de 2007.



Cerca de 70% de todos os novos atos de outorgas de radiodifusão, depois de 1998, são de 

rádios comunitárias.  Contudo, estima-se que existam ainda hoje no país cerca de 18 mil rádios 

comunitárias não-legalizadas em funcionamento, cerca de 10 mil processos arquivados e mais de 4 

mil pedidos pendentes no Ministério das Comunicações (MiniCom). 

O  fato  de  existir  um  número  tão  elevado  de  rádios  comunitárias  “não-legalizadas”  é 

revelador da pressão exercida por aqueles que controlam a radiodifusão comercial sobre os poderes 

concessionário (Executivo e Legislativo) para impedir a regularização. As comunitárias serão suas 

competidoras  diretas  nos  municípios.  Essa   pressão  encontra  apoio  da  Agência  Nacional  de 

Telecomunicações (Anatel) e da Polícia Federal que exercem um controle rigoroso sobre as rádios 

não legalizadas, fechando-as e prendendo seus dirigentes.

Consoante Lima e Lopes (2005, p.17), no início  do primeiro governo Lula, um Grupo de 

Trabalho  (GT)  foi  criado  pela  Portaria  83,  de  24  de  março  de  2003,  para,  emergencialmente, 

analisar  os  milhares  de  processos  de  radiodifusão  comunitária  que  estavam  parados.  O  então 

ministro das Comunicações, Miro Teixeira, pretendia assim concluir os processos gerados pelos 

avisos de habilitação publicados durante o governo FHC para, então, poder abrir o primeiro aviso 

de licitação do Governo Lula.

Processos de outorga de radiodifusão comunitária que estiveram em tramitação no Ministério das 
Comunicações entre 06 de agosto de 1998 e 20 de maio de 2004, classificados por status

15,63%; 16%

5,90%; 6%

34,83%; 35%

43,64%; 43%

Autorizadas (2.189)

Em tramitação (827)

Arquivadas (4.878)

Aguardando início da
tramitação (6.112)



Determina o art. 2º que a radiodifusão comunitária obedecerá ao disposto no art. 223 

da Constituição e, no que couber, aos mandamentos da Lei n. 4.117/62  e demais leis. No art. 21 

define como infrações administrativas usar equipamentos fora das especificações autorizadas pelo 

Poder  Concedente;  transferir  a  terceiros  os  direitos  ou procedimentos  de  execução do Serviço; 

permanecer  fora  de  operação  por  mais  de  30  dias  sem motivo  justificável;  infringir  qualquer 

dispositivo da lei ou da correspondente regulamentação.

1.3 Projetos de lei que tramitam na Câmara para alteração da Lei 9.612/98

Reflexo dos conflitos sobre a temática, os diversos projetos de lei que tramitam na Câmara 

dos Deputados retratam diferenças. Foram encontrados 57 Projetos de Lei (PL) sob o argumento 

radiodifusão comunitária. Destes 27 foram arquivados, 19 propõem alteração na Lei nº 9.612/98, 04 

propõem alteração na legislação de telecomunicações e um dispõe sobre a criação de um Fundo de 

apoio à radiodifusão comunitária. 

Observa-se que, ao tempo em que tramitam projetos alterando não só a frequência e potência 

das rádios comunitárias, como também o rol de sujeitos capazes de administrarem as rádios (como 

instituições  religiosas,  políticas  e  indígenas),  outros  propõem  restrição,  ainda  maior,  para  a 

concessão e funcionamento delas.

Dos 20 PL que tratam especificamente de rádios comunitárias, 11 propõem a extensão do 

direito de prestar o serviço de radiodifusão comunitária às comunidades indígenas (01), à entidades 

religiosas  (03),   a  entidades  de  cunho  político,  sustentando  o  fim  do  proselitismo  (05)  e  a 

universidades públicas e/ou privadas (02).



Nº PL Religiosa Político-

partidária

Indígena Universitária

01 2490/2007 X
02 7046/2006 X
03 6350/2005 X
04 5172/2005 X
05 1665/2003 X
06 1550/2003 X X
07 2801/2003 X
08 6851/2002 X
09 5669/2001 X
10 4225/1998 X

Uma das principais discussões é a permissão de veiculação de propaganda comercial nas 

rádios comunitárias e a isenção dos direitos autorais das músicas e dispositivos culturais. 08 PL 

propõem a alteração da Lei 9.612/98 e da Lei 9.610/98 para isentar de direitos autorais o conteúdo 

divulgado pelas rádios comunitárias, bem como autoriza a veiculação de propaganda das micro e 

pequena empresas, bem como de propagandas governamentais.3

O movimento legislativo para discutir e alterar a Lei 9.612/98 dá visibilidade a uma temática 

marginalizada, mas infelizmente as propostas em curso são muito antagônicas e insuficientes para 

as necessidades atuais. 

3São os Projetos: PL 5831/2005; PL 5830/2005; PL 4811/2005; PL 2189/2003; PL 2105/2003; PL 1594/2003; PL 
6464/2002; PL 1513/1999



2 Telecomunicação e radiodifusão

O art.  21  da  Constituição  de  1988,  na  sua  redação  originária,  estabelecia  dois  regimes 

jurídicos para os serviços de telecomunicações. Um , para exploração, direta ou mediante concessão 

a empresas sob controle acionário estatal, dos 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. Outro, para exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 

dos serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações. 

Interessa-nos para o fim desta  pesquisa ressaltar  apenas que,  nessa redação,  telecomunicação é 

gênero, do qual são espécies a radiodifusão, a telefonia, a transmissão de dados etc.

A Lei 4.117/62, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicação, era compatível com 

essa disciplina constitucional na medida em que arrolava como serviços de telecomunicação os 

serviços de radiodifusão (arts. 4º e 6º, d).

Todavia, na década de 90, para atender o programa de privatização, o Congresso Nacional 

aprovou a Emenda  Constitucional   08/95,  que diferenciou os serviços de telecomunicações dos 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. O regime de exploração passou a ser idêntico e 

a Lei 9.472/97 criou uma agência reguladora, a ANATEL. Todavia, a radiodifusão sonora e de sons 

e imagens ficou excluída do âmbito de normatização dessa agência. Isso não implica em negar a 

afirmação anterior de que telecomunicação é gênero e radiodifusão espécie.

A  Lei  9.472/97,  conhecida  como  novo  Código  Brasileiro  de  Telecomunicação  (Lei 

9.472/97)  definiu  telecomunicação,  no  art.  60,  §1º,  como  sendo  “a  transmissão,  emissão  ou 

recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos,  caracteres,  sinais,  escritos,  imagens  e  sons  ou  informações  de  qualquer  natureza”. 

Repetiu, na essência, o conceito presente na Lei 4.117/62. Não estabeleceu, porém, a definição de 

radiodifusão,  que  só  é  mencionada  nos  arts.  157  a  169,  183,  211  e  215. Ademais,  exclui 

expressamente  da  competência  da  ANATEL a  outorga  dos  serviços  de  radiodifusão.  Por  isso, 

observa  Coelho  Neto  (2007),  “quando  se  fala  em  telecomunicações,  esta  materialmente  se 

desenvolve entre um emissor determinado e um receptor potencialmente ativo, ou seja, ocorre a 



interatividade  do  receptor  em relação  ao  emissor.  Esse  processo  interrelacional  é  mediado  ou 

viabilizado  por  empresas  especializadas,  servindo  como  exemplo  empresas  como  Telefônica, 

Telemar, as denominadas teles.”

O  art.  215  revogou  a  Lei  4.117/62,  salvo  quanto  a  matéria  penal  não  tratada  na  lei 

revogadora e quanto aos preceitos relativos à radiodifusão.  De modo que atualmente, entende-se 

que a radiodifusão permanece regida pela Lei 4.117/62  com as modificações da legislação posterior 

e a telecomunicação pela Lei 9.472/97. Ressalva Silveira (2001, p. 135): os serviços de radiodifusão 

comunitária,  e  as  de  alta  potência,  dentre  as  quais  as  educativas,  tendo  em  vista  legislação 

específica. Grassa discussão, relativamente à subsistência do tipo penal da Lei 4.117.

O que vem a ser radiodifusão? 

Coelho Neto (2007) explica que nela há um:

receptor indeterminado, anônimo, [que]  é geralmente múltiplo e, 
diferentemente das teles, não depende de licença ou pagamento de 
contas  para  ter  acesso  à  mensagem  transmitida.  É  o  caso  do 
ouvinte do rádio que, basta ter um pequeno rádio adquirido até em 
camelôs, e estará apto a receber a informação. Trata-se de receptor 
passivo dentro do processo comunicacional e por isso não interage 
de forma efetiva, direta e imediata com o transmissor ou emissor, 
no caso, uma emissora AM ou FM de rádio. Ou seja, não ocorre 
interatividade  entre  emissor  e  receptor.  Sem  embargo,  a 
comunicação radiofônica está a serviço do público, livre de ônus, 
diferentemente  dos  serviços  de  TV  por  assinatura  ou  de 
telecomunicações.

 

Atualmente, devido às novas tecnologias a distinção entre os serviços de radiodifusão e dos 

outros serviços de telecomunicações carece de revisão. Por isso:

a  Associação  Brasileira  de  Roteiristas  de  Televisão,  Cinema  e 
Outras  Mídias,  através  de  manifesto,  enfatizou  a  “urgente 
necessidade de uma Lei Geral para as Comunicações, que supere a 
atual diferença entre as Leis para Telecomunicações e a Leis para 
Radiodifusão. A propósito, três registros importantes: primeiro, se 
estudiosos  e  críticos  clamam pela  mudança e  pela  unificação,  é 
porque  essa  diferença  existe  e  é  indiscutível.  Segundo,  a 
reunificação  dos  conceitos  na  esfera  internacional  tem  sido 
forçada pelas novas tecnologias. Terceiro, tal reunificação só tem 
ocorrido através de lei.(COELHO NETO, 2007)



2.1 Crimes na radiodifusão e na telecomunicação

A Lei 4.117/62, por força de acréscimo efetivado pelo Decreto-lei 236/67, tinha três tipos 

penais (arts. 56, 70 e 72) Interessa-nos apenas um:  

Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) 
a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a 
instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do 
disposto nesta lei e nos regulamentos. Parágrafo único. Precedendo 
ao  processo  penal,  para  os  efeitos  referidos  neste  artigo,  será 
liminarmente procedida a busca e apreensão da estação ou aparelho 
ilegal.

Este  dispositivo,  editado  no  período  de  exceção,  visava  reprimir  as  comunicações  dos 

grupos contrários ao regime. Hoje é usado para inibir o funcionamento das rádios comunitárias:

A  Lei  9.472/97,  por   sua  vez  criou  um  único  tipo  penal:  ”Art.  183.  Desenvolver 

clandestinamente atividades de telecomunicação: Pena – detenção de dois a quatro anos, aumentada 

de metade se houver dano a terceiro e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O art. 184 define 

como  clandestina  “a  atividade  desenvolvida  sem  a  competente  com  cessão,  permissão  ou 

autorização de serviço, de uso de radiofreqüência e de exploração de satélite”.

O art.  215,  ao  dispor  da  revogação da  Lei  4.117/62,  enseja  dúvidas.  Na doutrina  e  na 

jurisprudência discute-se de o art. 183 da lei posterior revogou o art. 70 da lei anterior. Para uns 

houve a revogação, pois o objeto é o mesmo – atividade de telecomunicação. Para outros,não houve 

revogação, cada um tem a sua esfera própria. Assim, o art. 70 se aplica à radiodifusão, aí incluída a 

radiodifusão comunitária, bem como para todas as demais formas de telecomunicação, ressalvada 

aquela  mediante  radiofreqüência  ou  satélite.  O  art.  183  se  aplica  apenas  a  telecomunicações 

clandestinas via rádio ou com exploração de satélite. 

Mendes (2008, p.96) afirma que “o Supremo Tribunal Federal nas decisões monocráticas 

proferidas até o momento sobre a matéria tem se pronunciado pela tipicidade da conduta fundada 

no disposto no artigo 70 da Lei n.4.117/62”, confirmando decisões do Superior Tribunal de Justiça.

 



Todavia, é discutível a criminalização das emissoras de radiodifusão comunitária porquanto 

a Lei 9.612/98, que é lei  especial  em relação à Lei 4.117, não previu infrações penais,  apenas 

administrativas.  Assim também avalia Soraia Mendes (idem, p. 99).

3 O Direito humano à comunicação

3.1 Direito à comunicação

A liberdade de comunicação possibilita ao indivíduo se identificar no mundo enquanto 

cidadão. Não basta ser livre. Se não fosse garantido o direito à comunicação e a livre manifestação 

da palavra, viver-se-ia um Estado autoritário, como em 1964-1984, durante o regime militar.

A dimensão deste direito ultrapassa a simples conversa entre dois indivíduos, alcança a 

possibilidade de utilização de todos os meios de comunicação (telecomunicações e radiodifusão) 

para expressar determinadas posições, assuntos e informações.

A  Constituição  Federal  de  1988  (art.  5º,  IX  e  XIV,  art.  220)  eleva  o  direito  à 

comunicação como direito fundamental, devendo o Estado atuar para sua democratização e acesso 

público, evitando o monopólio da comunicação. O Estado deve favorecer o acesso do povo aos 

serviços e aos meios de telecomunicação como um todo, sem privilegiar determinados segmentos 

sociais, políticos ou religiosos.   A doutrina corrobora tal entendimento. Afirma Mendes (2008, p. 

363):

Nota-se,  em  várias  partes,  inquietude  com  a  concentração  da 
propriedade de meios de comunicação, por ser hostil ao pluralismo, 
exercendo,  ademais,  força  inibitória  ao  aparecimento  de  outros 
empreendimentos  no  setor,  com  condições  de  se  sustentar  no 
tempo. Coibir a formação de grupos que, por suas características, 
revelem-se  danosos  à  livre  difusão  de  idéias  é  coerente  com o 
reconhecimento da liberdade de expressão como um valor objetivo. 
A Constituição Federal, sensível ao tema, no art. 220, § 5º, proíbe 
que os meios de comunicação social sejam controlados, direta ou 
indiretamente, por monopólio ou oligopólio.

Nesse mesmo sentido, verbaliza Bastos (1996):



Não  é  interessante  para  as  classes  estabelecidas  fazerem  novas 
concessões,  permissões  ou  mesmo  autorizações.  Caso  o  façam, 
será para aquinhoar alguém com expressão de poder,  e  não um 
humilde e  desconhecido  pretendente  à  exploração de uma rádio 
local.  Esta  diferença de tratamento assumiu tais  proporções  que 
hoje a situação já clama aos céus. De um lado estão os poderosos, 
cujas concessões mantêm-se eternamente, e de outro lado aqueles 
que com muito esforço e trabalho montam uma rádio comunitária, 
não com a pretensão de manter-se na marginalidade, mas sim de 
ser  reconhecidos  pelos  poderes  públicos,  o  que  não  é  de  resto 
nenhum  favo,  mas  sim  um  mínimo  de  respeito  para  com  a 
Constituição,  que  nitidamente  aponta  no  sentido  do  direito  a 
transmissões de rádios de caráter local ou comunitário.

Falar em acesso e democratização dos meios de comunicação implica em viabilidade de 

acesso e de meios para produção comunicacional; possibilidades para comunidades marginalizadas 

produzirem seus próprios caminhos de comunicação, seja por meio do rádio, do jornal/periódico, da 

manifestação  cultural  e  artística,  enfim,  ter  possibilidade  de  exercer  livremente  o  direito  à 

comunicação.

E  esse  direito  não  é  apenas  garantido  pela  Constituição  Federal,  mas  também  por 

tratados  internacionais  ratificados  pelo  Brasil.  A  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto  678/92, assim dispõe, no seu art. 13:

Liberdade de pensamento e de expressão
1.  Toda  pessoa  tem  o  direito  à  liberdade  de  pensamento  e  de 
expressão.  Esse direito inclui  a  liberdade de procurar,  receber e 
difundir  informações  e  idéias  de  qualquer  natureza,  sem 
considerações  de  fronteiras,  verbalmente  ou  por  escrito,  ou  em 
forma impressa ou artística ou por qualquer meio de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 
estar sujeito à censura prévia, mas as responsabilidades ulteriores, 
que  devem ser  expressamente  previstas  em lei  e  que  se  façam 
necessárias para assegurar:
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde 
ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios 
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 
papel  de  imprensa,  de  freqüências  radioelétricas  ou  de 
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem 
por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de idéias e opiniões. 



Vê-se,  pois,  que  há  uma  incompatibilidade  normativa  entre  as  disposições  da 

Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  e  a  Lei  4.117/62,  devendo  prevalecer  o  tratado 

internacional, a uma porque consagra direitos fundamentais, que têm primazia sobre os demais 

temas jurídicos (art. 5º, § 2º, CF/88), a duas porque possui comandos normativos posteriores, que 

possuem o cunho de revogar as restrições da referida lei, no que toca à radiodifusão, especialmente 

a de caráter comunitário, pelo seu nítido papel social.

Ademais, no abalizado entendimento de Celso Ribeiro Bastos (1996) o serviço de rádio 

comunitária não encontra incidência na referida lei, pois embora se trate de um serviço transmitido 

pela utilização de espectro eletromagnético, “não se pode considerá-lo como abrangido pela espécie 

´radiodifusão`, em sentido estrito, porque não se destina ao ´público em geral` na qualificação que 

lhe  empresta  a  Lei.  Esta  tem  em  vista  a  transmissão  radiofônica  de  maior  alcance,  aqui 

compreendidas todas as emissoras de rádio e televisão, sujeitas a concessão ou permissão e cujo 

público atingido é muito maior. Não é este o caso das rádios comunitárias”.

3.2 Direito à livre manifestação da palavra

A  cidadania  se  exterioriza  através  da  livre  manifestação  da  palavra,  seja  em 

pronunciamentos  públicos,  seja  pela  divulgação  da  informação  pela  mídia,  seja  por  meio  de 

manifestações populares.

O papel das rádios comunitárias e das rádios em geral é imprescindível para o exercício 

pleno da cidadania, da participação e manifestação popular. Num país continental como o Brasil, as 

rádios comunitárias chegam onde não há transporte freqüente, como nas comunidades ribeirinhas 

do alto Amazonas, comunidades indígenas no Pará e Tocantins, e onde as rádios com alta potência 

não têm interesse.

“A cidadania  pressupõe  uma  vital  e  ativa  participação  na  política  da  comunidade” 

(SILVEIRA, 2001, p. 36), seja na concretização de serviços básicos, seja na  educativa participação 

na definição de justiça.

Inserido no direito  de  livre  manifestação do pensamento,  o  direito  à  informação se 

expressa no direito de informar e de ser informado, preceito fundamental na realização plena do 

direito à comunicação.



3.3 O papel do Estado na concretização do direito à comunicação

A Constituição Federal (art. 21, XII) preceitua que compete à União explorar diretamente 

ou mediante autorização, concessão ou permissão serviços de radiodifusão sonora e de sons. Mais à 

frente  (art.  220)  dispõe  que  “a  manifestação  do  pensamento,  a  criação,  a  expressão  e  a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado 

o disposto nesta Constituição” (Grifo nosso).

Desta forma, e como dito anteriormente, o papel do Estado vai além de emitir autorizações 

para funcionamento das rádios comunitárias. Deve garantir acesso aos meios de comunicação sob 

dois  focos:  o  auto-exercício  do  direito  individual  fundamental  e  a  auto-aplicação  da  norma 

constitucional que o reconhece.

É necessário estabelecer as bases legais para fixar a extensão da liberdade de expressão e, na 

contrapartida, os limites do Estado na tarefa de regulamentar os meios de comunicação pelos quais 

são  difundidas  as  informações  e  opiniões,  assegurando  que  o  seu  exercício  não  implique  em 

violação  a  outros  direitos,  mas  também  que  o  zelo  e  o  controle  pelo  Estado  dos  meios  de 

comunicação  não  transforme  o  princípio  em  mera  retórica  política  ou  o  condicione  a  uma 

determinada ideologia ou linha de pensamento e opinião. 

O exercício do direito individual  fundamental não pode ficar na dependência da vontade 

política do governo em autorizá-lo, pois observa Rios (2002, p. 6) “há um risco em deixar ao livre 

arbítrio o poder regulamentar do estado, considerando que,  em relação à concessão de rádio e 

televisão, as condições técnicas previstas para o seu funcionamento podem significar uma brecha 

para  uma  intervenção  política  de  um  grupo  dominante  ou  uma  escolha  pessoal  por  parte  de 

autoridades com poder de decidir sobre qual grupo terá a concessão de uma determinada emissora 

de rádio em uma dada região ou cidade”.

Rios  aconselha  interpretar  a  norma  constitucional  sob  o  viés  do  princípio  da  unidade 

constitucional, ou seja, “considerar a Constituição na sua globalidade e procurar harmonizar os 

espaços de tensão existentes entre as normas”(id., p. 6), sem sobrepor um direito a outro, mas tentar 

conciliá-los, sob pena de ofensa a direitos fundamentais. 



Na Lei 9.472/97, bem como na lei de radiodifusão comunitária (art. 9º, §3º), consta que, se 

apenas uma rádio se habilitar para a prestação do serviço e estando regular a documentação, o 

poder concedente fornecerá a autorização a esta rádio. O titular do direito é o indivíduo e não o 

Estado. Se aquele preenche os requisitos, não há falar em denegação.  Cabe, portanto, ao Estado 

regulamentar este uso e não impedi-lo.

Contudo, o entendimento dos tribunais e da maioria dos membros do Ministério Público 

Federal,  é  de  imprescindíbilidade  da  autorização  do  Estado  para  efetivação  do  direito  a 

comunicação, ou seja, não basta que a atuação da rádio se encaixe nos requisitos do art. 1º da Lei 

9.612, é fundamental que seja autorizada,  do contrário é considerada ilegal  e passível de ação 

penal.  Vejamos,  por  exemplo,  no  RHC  8579/SP,  rel.  Min.  Edson  Vidigal: “Os  serviços  de 

radiodifusão  constituem,  por  definição  serviços  públicos  a  serem  explorados  diretamente  pela 

União  ou  mediante  concessão  ou  permissão.  Assim,  não  poderia  a  rádio,  ainda  que  de  baixa 

potência e sem fins lucrativos, funcionar sem a devida autorização do poder público”.

Entretanto para Aurélio Rios (2002, p.  6),  “o fato de uma emissora estar  operando sem 

licença não dá ao estado o direito de interferir na recepção de seus programas, uma vez que a 

discricionariedade  do  Estado  membro  não  é  absoluta  e  deve  observar  o  princípio  da 

proporcionalidade, de modo a verificar de que forma a licença, autorização, concessão ou renovação 

poderia  afetar  outros  direitos  previstos  na  Convenção  ou  o  interesse  público  reclamado  pelo 

estado”.

Destaca Silveira (2001, p. 132) que, diferentemente do antigo Código de Telecomunicações, 

o novo “privilegiou os direitos fundamentais, colocando o Estado em segundo plano” , pois afirma 

que “a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferência do Poder 

Público, e que nenhuma autorização será negada, salvo por motivo relevante” (art. 128). Afirma 

assim,  o  princípio  da  livre  executoriedade  dos  direitos  fundamentais,  atenuando a  intervenção 

estatal.

Observa-se uma norma mais progressista do ponto de vista da garantia do direito à livre 

comunicação.  Contudo,  vem privilegiando  um setor  restrito  a  algumas  famílias  detentoras  dos 

principais  meios  de  comunicação  televisivo.  Por  que  a  Lei  9.612/98,   que  regula  as  rádios 

comunitárias não caminhou nos mesmos passos do novo Código de Telecomunicações?



4 O papel do Ministério Público Federal (MPF)

Compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis ( art. 127 CF), sendo função essencial à Justiça. A 

atuação do Ministério Público é essencial para a concretização dos direitos fundamentais elencados 

no art. 5º, pois cabe a este zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia.

Quanto às rádios comunitárias, compete ao Ministério Público,  não só promover a ação 

penal  pública,  denunciando as  atividades  e  funcionamento  irregular  destas  radiodifusoras,  mas 

também verificar se o direito fundamental que buscam garantir está sendo garantido.

O Ministério Público, não raras vezes, é visto como um parceiro e guardião dos direitos 

constitucionais,  de  atuação  comprometida  com  a  justiça  e  com  a  concretização  dos  direitos 

fundamentais  do  cidadão.  Pensa-se  num  aliado,  num  órgão  aberto  ao  diálogo  com  o  povo, 

diferentemente dos membros do poder judiciário, distanciados deste contato. Contudo, essa imagem 

nem sempre corresponde à realidade, principalmente no que respeita às rádios comunitárias.

A instituição precisa avaliar sua atuação tanto na esfera criminal, quanto na civil, pois são 

funções que caminham em lados opostos, sendo necessário ponderar qual é o  interesse prevalente.

O Ministério Público tem o dever de assegurar o cumprimento dos direitos previstos na 

Constituição,  nas  convenções  e  tratados,  estando  legitimado  a  examinar  se  as  restrições  e 

penalidades impostas pelos Estados na regulamentação dos meios de comunicação e radiodifusão 

podem ser conciliadas com o princípio que assegura a liberdade de expressão.

Deve, portanto,  sopesar os valores e direitos para que possa estabelecer  a  atuação mais 

concretizadora de direitos. 

4.1 No âmbito penal

Analisar-se-á neste tópico  a atuação do Ministério Público Federal no âmbito penal, em 

relação às  radcom.  Foram identificados 5.018 processos (Informados por meio de ofício e pelo 

Sistema Integra), sendo 4.489 criminais e apenas 529 cíveis, entre autos judiciais e administrativos. 



Em 2006 foram solicitados pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) por 

meio do Ofício 620/2006, informações referentes às ações penais instauradas nas Procuradorias das 

Repúblicas no tocante às radcom, que tivessem por fundamento o art. 70 da Lei  4.117/62 e/ou no 

art. 183 da Lei 9.472/97. 

Dos 27 Estados apenas 5 não enviaram resposta ao ofício: Alagoas, Bahia, Paraíba, Roraima 

e Rondônia, dos quais temos análises parciais retiradas do sistema Integra. A tabela abaixo com o 

número de processos por Estado e o total nacional.

Estado Nº Processos Nº Inquéritos Art. 70 Art.183 Total
AC 01 -- NI NI 01
AL* 01 -- NI NI 01
AP 09 -- 01 07 09
AM 31 06 NI NI 37
BA 40 77 NI NI 115
CE 148 -- NI NI 148
DF 42 -- 19 22 42
ES 84 -- 39 44 84
GO 50 48 22 29 98
MA 29 27 23 06 56
MT 142 -- 115 26 142
MS* 198 78 122 124 276
MG 264 -- 120 144 264
PA 89 39 NI NI 128
PB 01 01 NI NI 02
PR 05 03 NI NI 08
PE 33 124 07 27 157
PI 90 119 NI NI 209
RJ 88 -- 32 56 88
RN 72 72 NI NI 144
RS 33 -- 01 17 33
RO 01 08 NI NI 09

RR** -- -- -- -- --
SC 74 06 20 26 80



Estado Nº Processos Nº Inquéritos Art. 70 Art.183 Total
SP
SE 27 -- NI NI 27
TO 04 -- 01 03 04

TOTAL 1.556 608 522 531 2113

*Dados retirados do Sistema Integra

**Nenhum processo encontrado no sistema Integra

516
518
520
522
524
526
528
530
532

2.113 Processos

Art. 70
Art. 183

Observa-se  que  dos  2.113 processos4,  1.556 são  ações  penais  propriamente  ditas  e  608 

inquéritos instaurados em desfavor da radiodifusão comunitária.  A fundamentação jurídica com 

base no art. 183 da Lei 9.472/97 demonstra maior rigor na aplicação do tipo penal.  Comparemos os 

dispositivos penais:

Art.  183. Desenvolver  clandestinamente  atividades  de 
telecomunicação:

Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se 
houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo  único.  Incorre  na  mesma  pena  quem,  direta  ou 
indiretamente, concorrer para o crime.” (Lei 9.472/97)

Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) 
a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a 
instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do 

4É importante observar que os dados compilados neste quadro e no quadro em anexo apresentam algumas 
lacunas, em virtude do não fornecimento completo das informações solicitadas no ofício, não supridas com o Sistema 
Integra. Esses dados são limitados, pelo menos no que tange à fundamentação jurídica na proposição da ação penal e do 
inquérito policial e no tramite final destes (denúncia, pedido de arquivamento, transação penal).



disposto nesta lei e nos regulamentos. 

Parágrafo  único. Precedendo  ao  processo  penal,  para  os 
efeitos referidos neste artigo, será liminarmente procedida a busca 
e apreensão da estação ou aparelho ilegal.” (Lei 4.117/62)

Como já demonstrado anteriormente, a aplicação do art. 183 da Lei 9.472/97 é equivocada, pois 

descreve uma atividade (telecomunicação) diferente das desenvolvidas pelas rádios comunitárias. É 

possível inclusive afirmar que sequer é aplicável a Lei n. 4.117/62. Ou seja, que é atípica a operação 

não autorizada de rádios, desde que se incluam no conceito de rádios comunitárias.

Da análise  da fundamentação adotada nas denúncias,  observou-se que muitas delas,bem 

como portarias  de  instauração  de  inquéritos,  basearam-se  em fundamentações  não  aplicáveis  à 

situação específica,  ou porque não se referiam à radiodifusão,  mas sim a telecomunicações,  ou 

porque não refletiam a realidade daquela região.  Um exemplo disso verifica-se na denúncia de 

rádios no interior dos Estados, as quais têm por fundamentação fática a salvaguarda do espaço aéreo 

brasileiro, ou seja, denúncia de rádios comunitárias em cidades onde não há aeroportos, utilizando-

se do entendimento de que podem “derrubar avião”. 

A argumentação utilizada pelo Ministério Público para proposição da ação penal revela dois 

grandes déficits. Em primeiro lugar, falta de conhecimento sobre o contexto político, econômico e 

social que envolve a temática da comunicação no Brasil, seja ela televisiva, seja radiodifusora, bem 

como carência de informações a respeito das rádios, dos processos de regularização, do próprio 

direito em questão, e informações técnicas sobre a diferença entre telecomunicação e radiodifusão.. 

De extrema importância a apropriação do conhecimento histórico sobre os meios de comunicação 

no Brasil.  Quem e como os  criou?  Em benefício do que e  de quem? Como eles estão sendo 

utilizados hoje? Por que está cada vez mais em voga discutir a democratização do acesso aos meios 

de comunicação – objeto de uma Conferência  em 2007,  promovida pela Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara Federal?

Em segundo lugar, falta de espaços de discussão da temática. 

Percebe-se nas denúncias a carência de percepção qualitativa sobre o tema, escondida sob o 

argumento de falta de tempo ou de irrelevância do tema. E, se comparamos o número de processos 

criminais com os cíveis, aqueles que salvaguardam o direito a comunicação e democratização dos 



meios de comunicação, verifica-se  a desigualdade de atuação do Ministério Público Federal, que 

tem privilegiado a esfera penal.

4.2 No âmbito cível

Um dos maiores problemas na concretização do direito à comunicação e, conseqüente, de 

funcionamento das rádios comunitárias, é a morosidade na apreciação dos pedidos de autorização 

pelo  Poder  Público.  As  dificuldades  criadas  pelo  Estado  para  o  funcionamento  das  rádios 

comunitárias,  ora retardando a análise das solicitações de habilitação,  ora  pelo abuso de poder na 

fiscalização desse serviço, têm ensejado, embora de forma tímida e isolada, a adoção, por parte do 

Ministério Público, de medidas para a garantia do direito à comunicação.

Como  dito  acima,  a  atuação  precípua,  atualmente,  do  Ministério  Público  Federal  é  a 

promoção da ação penal, contudo de extrema importância que sejam analisadas as poucas ações 

cíveis que tiveram por escopo zelar e salvaguardar o direito à comunicação.

Preliminarmente, necessário informar que os dados apresentados foram coletados no Banco 

de  Dados  “Integra”,  dentre  os  Processos  Judiciais  e  os  Autos  Administrativos.  Analisar-se-á 

também a ação civil pública impetrada pelo procurador da República de São Paulo Sérgio Suiama, 

em 2007, bem como algumas Recomendações feitas por Procuradorias Regionais. 

Na base de dados dos Autos Judiciais foram registrados 1.405 processos judiciais referentes 

a  rádios  comunitárias  –  denominadas  no  Sistema  Integra  como  Rádios  Clandestinas  –  em 20 

Estados da Federação. Dos 1.405 processos apenas 255 são cíveis (como Mandados de Segurança, 

Ações Populares, Ações Civis Públicas e Ações Incidentais de Restituição de material apreendido) e 

abrangem 9 Estados, ou seja, dos 20 Estados que aparecem no Sistema apenas 9 registraram ações 

cíveis  em favor do direito à comunicação e das rádios.  Os 1.150 processos restantes tratam de 

processos criminais. Vejamos:



Estados Ação 

Popular

Ação 

Civil 

Pública

Ação 

Incidental 

de 

Restituição

Mandado 

de 

Segurança

Pedidos de 

Arquivamento

Outros Total

BA 

(199)*

16

CE 

(304)

-- -- 3 -- 1 -- 4

MS 

(46)

-- -- -- 12 -- 12

MG 

(41)

-- 1 2 1 -- 1 HC 5

PA 

(205)

-- -- 4 -- 7 -- 11

PI 

(313)

-- -- 5 9 -- 1  Alvará 

Judicial

15

RJ (40) -- 1 -- -- -- -- 1
SP 

(163)

5 2 1 153 -- -- 161

PE 

(116)

-- 6 3 18 2 1 

Declaratória

30

Total 5 10 18 193 10 3 255
* Número total de processos em cada Estado.

∗*Vide Quadro completo em anexo

Autos Judiciais - Banco de Dados Integra

1.405 255255

Total Ações Ações Cíveis



O expressivo número de mandados de segurança reflete o conflito que existe entre as rádios 

comunitárias  sem  autorização  e  o  poder  público,  o  qual,  além  de  violar  o  direito  à  livre 

manifestação da palavra, não garantindo a celeridade nos processos de autorização, ofende outros 

direitos fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio. 

Investigação  do  Ministério  Público  Federal,  nos  últimos  anos,  comprova  a  violência 

institucional promovida em desfavor das rádios comunitárias, que parte desde a omissão do Estado 

na concretização dos processos de autorização, até o violento fechamento das rádios comunitárias. 

Dos 17.280 pedidos que haviam sido protocolados no Ministério das Comunicações, 5.440 estavam 

no Cadastro de Demonstração de Interesse – CDI – e aguardavam ainda a publicação do aviso de 

habilitação,  primeira  etapa  do  processo  de  outorga.  Apenas  1.877 rádios  comunitárias  haviam 

recebido  a  autorização  definitiva  de  funcionamento,  conforme  se  observa  no  quadro  abaixo, 

apresentado pelo Procurador  da República Sérgio Suiama na Ação Civil  Pública impetrada em 

2007.

Status Quantidade % Descrição
Análise inicial 792 4,5 Análise técnica e jurídica inicial
Cadastro  de  demonstração  de 
interesse (CDI)

5.440 31,5 Entidade aguarda publicação do 
aviso de habilitação

Requerimento arquivado 2.471 14,3 Hipóteses  de  inviabilidade 
técnica

Portaria  de  autorização 
provisória

562 3,2 Autorização  provisória  até 
edição do decreto-legislativo

Decreto-legislativo 1.877 10,9 Autorização  definitiva,  pelo 
Congresso Nacional

Processos  concluídos  e 
arquivados

4.640 26,9 Entidade  não  atendeu  a 
solicitação do MC

Outros 1.498 8,7 Instrução/análise/pendência 
técnica/recurso

Total 17.280 100

  

O mandado de segurança sinaliza justamente esse terreno conflituoso, as inúmeras violações 

cometidas pelo poder público, as quais ensejam a necessidade de ser impetrado o mandamus com o 

objetivo de salvaguardar direitos e possibilitar, embora não seja o mais adequado, a discussão da 

matéria pelo Poder Judiciário. É um pedido de socorro, para evitar que direitos e garantias sejam 

violados por responsabilidade (omissão) exclusiva do Poder Público autorizador.



Embora pareça  um número inexpressivo,  as  10 ações civis  públicas  encontradas são de 

extrema importância para fomentar  o  debate  mais  aprofundado sobre a temática,  no âmbito do 

Poder Judiciário,  a respeito da concretização do direito a comunicação e do direito das radcom 

operarem, mesmo sem autorização, se ocorrer negligência e omissão do Estado nos processos de 

autorização. 

Sem desconsiderar as demais ações civis impetradas, ater-nos-emos à ação civil impetrada 

pelo Procurador  Sérgio Suiama, por ser a mais recente, por ter sido fruto de trabalho do Ministério 

Público Federal  e  de entidades da sociedade civil  ligadas à radiodifusão comunitária e  direitos 

humanos, e por ter sido o resultado de uma investigação minuciosa nos últimos anos, com dados 

precisos e completos sobre a situação das rádios comunitárias no país.

A ação civil pode e deve servir como instrumento de debate dentro do Ministério Público 

Federal para amadurecimento, não só da temática, mas do próprio papel do MPF frente à dicotomia 

punir  versus garantir direitos. Desta forma, a ação serve como um documento de partida para o 

início de um grande Fórum de debates sobre o Direito à comunicação e às rádios comunitárias, 

como já o vem sendo na Rede de discussão virtual dos Procuradores e pelo Grupo de Trabalho 

Comunicação Social, da PFDC.

O Procurador chama atenção para o direito à comunicação, bem como para a negligência 

intencional do Estado em não concretizar este direito, o qual se omite na sua função administrativa, 

mas  protagoniza  ações  penais  de  contenção das  rádios.  Ele  diz:  “A ineficiência  do  serviço  de 

outorga contrasta de maneira surpreendente com o vigor com que é feita a repressão às rádios não-

autorizadas”. Demonstra que o número de outorgas é inferior ao de fechamento das rádios:

Ano Outorga Rádios Fechadas
1998 37 223
1999 215 206
2000 35 332
2001 22 186
2002 -- 462
2003 33 407
2004 08 291
2005 02 359
Total 352 2.466

  



Observa  que  nos  anos  em  que  houve  menor  número  de  outorgas,  houve  aumento  de 

interrupções de funcionamento das rádios não autorizadas. De 2002 a 2006 foram fechadas 9.449 

rádios não autorizadas com freqüência inferior a 25 watts, ou seja, que nada afetam o espectro de 

radiofreqüência.

Em virtude de tantas violações e denúncias sobre a criminalização das rádios, foi criado em 

1994, um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com a finalidade de analisar a situação da 

radiodifusão comunitária  no país  e  propor  medidas  para  disseminação das  rádios  comunitárias, 

visando ampliar o acesso da população a esta modalidade, bem como aperfeiçoar a fiscalização do 

sistema.

O próprio GTI concluiu pelas violações e dificuldades que as rádios comunitárias sofrem 

para terem autorização de funcionamento. Consta que, dos  5.562 municípios,  3.384 não possuem 

emissoras comunitárias, sendo que 1.177 sequer foram contempladas com qualquer aviso até o ano 

de 2004. Anota  Suiama, que “o sistema de outorga é moroso, levando em média 3 anos e 6 meses 

entre  o  atendimento  ao  Aviso  de  Habilitação  e  a  efetiva  possibilidade  da  emissora  entrar  em 

funcionamento. O sistema atual faz exigências documentais excessivas e dificulta a avaliação da 

natureza comunitária da entidade”.

Todos  esses  dados  encontram-se  na  ação  civil  pública,  cujo  pleito  estende-se  a  todo 

território  nacional,  para  salvaguardar  a  incolumidade  das  rádios  não  autorizadas  enquanto  não 

finalizados os processos administrativos de autorização.  Sustenta a  tese de que a administração 

pública tem o dever de ser célere na sua prestação, não podendo impetrar qualquer ação que vise o 

fechamento das rádios, enquanto o processo administrativo não tiver solução.

Decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Resp  549253/RS  sustenta  a  permissão  de 

funcionamento  das  rádios  comunitárias,  enquanto  não  decidido  o  processo  administrativo  de 

autorização, pois é dever do estado prestar contas de um serviço que lhe está atribuído, não podendo 

este fazer ou não fazer algo ao seu bel prazer, ou seja, não depende da outorga imperial do agente 

condutor do órgão autorizante.

A 1ª Turma do TRF da 3ª Região decidiu da mesma forma:



Temeroso  quanto  a  uma  possível  represália  por  parte  da  polícia  federal  e  do 
Ministério das Comunicações, o impetrante pleiteia a expedição de salvo-conduto 
para  os  pacientes  poderem  continuar  a  operar  a  rádio"comunitária".  Aduz  ter 
conhecimento  de  que  as  supostas  autoridades  coatoras  vêm  determinando  o 
fechamento das rádios comunitárias com a prisão em flagrante de seus diretores, 
sujeitando-os  a  inquérito  policial,  fato  este  que  ameaça-lhes  o  direito  de 
locomoção. Entende que esta conduta constitui ilegalidade, posto que o art. 70 da 
Lei  4.117/62  foi  revogado  pelo  art.  13  do  Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica. 
Acolhido  o  entendimento  do  impetrante,  foi  concedida  a  liminar  para  que  os 
pacientes não fossem indiciados. Os impetrados apresentaram vasta documentação 
embasando  a  legalidade  de  suas  condutas.  Amparam-se,  precipuamente,  na 
vigência do referido art. 70 (f.). A sentença objeto desta análise manteve a liminar. 
O  MM.  Juiz  a  quo entendeu que  o  art.  70  da  Lei  4.117/62,  efetivamente,  foi 
derrogado pelo Pacto de São José da Costa Rica. Segundo ele, aquele dispositivo, 
norma  penal  em  branco,  é  confuso  por  encontrar  complemento  em  inúmeros 
regulamentos, os quais, inclusive, cita, e que, no seu entendimento, dificultam o 
enquadramento típico da conduta do agente. Acrescenta servir isto de instrumento 
para a repressão de direitos e garantias individuais e que a Lei 4.117/62 foi posta 
em vigor durante o regime ditatorial. Por seu turno, o Pacto de São José da Costa 
Rica asseguraria a liberdade de comunicação de forma  ampla, já que exclui a 
prévia  censura,  apenas  sujeitando  o  exercício  do  direito,  eventualmente,  à 
responsabilização  ulterior.  Assim,  a  conduta  de  quem  instala  ou  utiliza 
telecomunicações sem prévia autorização teria deixado de configurar fato típico 
penal, ficando relegada a mero ilícito administrativo ou civil. À vista do exposto, e 
mais, pela inexistência de prejuízos a terceiros, concluiu não haver razão para a 
reprimenda criminal.

 Corroborou a decisão concessiva de liminar da Juíza Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária 

de Brasília:

(...)  a  associação não poderia  ficar  sem resposta  desde abril  de  1999.  Cabe ao 
Ministério das Comunicações expedir ato de autorização para execução de serviço 
de radiodifusão (art.9º, I, do Decreto n.º 2.615/99), o que inclui a apreciação de 
pedido de inscrição referente a habilitação requerida pela impetrante há mais de um 
ano  (fls.  ...),  não  se  admitindo  que  a  administração  se  furte  ao  exercício  das 
atividades.  O  periculum  in  mora encontra-se  evidenciado  pelos  prejuízos 
irreparáveis  à  comunidade  local,  que  ficará  privada  de  um  dos  meios  de 
comunicação, bem como dos serviços prestados pela impetrante.

Não cabe aplicação do art. 70 para as radiodifusoras comunitárias que aguardam resposta de 

seus processos administrativos: 

(...) nem em outra infração penal, aos que protocolam pedido de autorização para 
funcionamento  de  rádio  comunitária  e  não  aguardam  a  outorga  do  Poder 
concedente para funcionarem, por não estarem incorrendo em clandestinidade, e 
sim,  cabe  o  enquadramento  em  ilícito  administrativo,  sujeito  às  punições 
administrativas cabíveis.”

No que tange os Autos Administrativos na Base de Dados Integra, verificou-se um total de 

1.500 Procedimentos Administrativos, sendo 274 referentes à rádios comunitárias, como Tutelas 

Coletivas  e  Ações  Administrativas  Diversas  (solicitando  Audiências  Públicas,  apurando 



irregularidades na concessão da autorização). 

Estados Tutela Coletiva Administrativos diversos Total

AL (7) -- -- --
AP (1) -- -- --
AM (1) -- -- --
BA (7) 3 -- 3
CE (53) 5 -- 5
DF (83) 11 -- 11
MA (342) 144 -- 144
MT (15) -- 1 1
MS (7) 3 -- 3
MG (52) -- 1 1
PR (13) -- 6 6
PB (3) 3 -- 3
PA (159) -- 2 2
PI (93) -- -- --
RS (147) -- 6 6
RJ (72) 9 -- 9
RO (1) -- -- --
SC (20) 3 4 7
SE (1) 1 -- 1
SP (66) 27 -- 27
TO (1) -- -- --
PE (5) 2 -- 2
PRR 1 Reg 3 -- 3
PRR 2 Reg 2 -- 2
PRR 5 Reg -- -- --
PGR (343) 47 -- 47
Total 263 20 281

O que se observa dos dados acima é que dos 2.376 processos analisados do Banco Integra, 

apenas 529 são cíveis, e destes que 255 efetivamente ações judiciais com o intuito de garantir, ou de 

pelo  menos,  levar  a  discussão,  o  direito  humano  a  comunicação,  a  livre  manifestação  do 

pensamento e da palavra.



Autos Administrativos - Banco de Dados Integra

1500 274 274

Total Autos Administrativos Autos Cíveis Administrativos

2.905 2.376
255 274
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Planilha: Autos Cíveis v. Criminais

Leste

4.3 Fundamentação teórica dos arquivamentos

Em decorrência da insuficiência de informações enviadas pelas Procuradorias Regionais, 

que impossibilita uma análise da base teórica usada, este tópico teve como fonte de pesquisa as 

decisões  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  disponibilizadas  no  sistema  interno  da 

Procuradoria-Geral  da  República.  Dito  isso,  passa-se  a  analisar  duas  vias  teóricas  dentro  do 

Ministério Público, a dos procuradores (1º grau) pelo arquivamento do inquérito e a da câmara 

revisional (2º grau) pela apresentação da denúncia.



Os argumentos jurídicos utilizados pelos procuradores para não apresentação da denúncia 

caminham pela linha teórica dos que entendem que a atuação das rádios comunitárias não é crime, 

lastreados nos novos preceitos constitucionais, na Lei 9.612/98 e na Lei 9.472/97, os quais elevam 

o direito à comunicação como direito fundamental e como tal devem ser respeitados e garantidos. 

Os principais argumentos são os princípios da insignificância e da adequação social,  como nos 

exemplos a seguir:

[...]da insignificância, pois os radiotransmissores apreendidos não se mostram aptos a lesionar de 

forma relevante o bem jurídico tutelado, bem como que deve ser aplicado, na presente hipótese, o 

princípio da adequação social, uma vez que a utilização de rádios comunitárias sem autorização do 

órgão público competente se enquadra entre as condutas naturalmente toleradas pela sociedade. 

(voto n. 1015/2005 PE , PA MPF 1.29.005.000190/2005-64)

O ilustre Procurador da República, Dr. Luis Roberto Gomes, requereu o arquivamento dos autos, 

por considerar que, de acordo com o laudo pericial (fl. 155/157), a baixa potência do aparelho e 

sua  pequena  capacidade  lesiva  não  ofenderia  gravemente  o  bem  jurídico  tutelado  pela  Lei 

9.472/97.” (Voto 034/BPS, PA MPF 1.00.000.009841/2005-40)

O princípio da legalidade é invocado considerando a mesma argumentação: não há crime 

nem pena sem a ocorrência de um dano relevante a um bem jurídico penalmente protegido. Não 

basta que tenha previsão legal do tipo, necessário, que o dano seja relevante.

Com base no que disciplinam a Lei 9.612/98 e 9.472/97, muitos pareceres sustentam que as 

rádios comunitárias, por não ferirem bem jurídico e pela garantia de que é livre a sua manifestação, 

não precisam da autorização estatal para seu funcionamento, bastando ao Estado apenas regularizá-

las com uma mera autorização de funcionamento - princípio da obrigatoriedade da autorização:

A Lei 9.612/98 prevê uma simples autorização para o funcionamento dessas rádios, o que atende 

aos anseios do Estado Democrático de Direito e amplia a possibilidade de acesso e uso dos meios 

de comunicações por parte de associações comunitárias, que de outro modo não teriam chances de 

disputar a concessão com as grandes emissoras.                             (Voto 32 /2006 / DCR, PA MPF 

1.23.000.001342/2005-18)

 Destaca-se que, em muitos pareceres de arquivamento, a aplicação do art. 183 do Código de 

Telecomunicações de 1997 é afastada, visto que a promulgação da Lei específica 9.612/98, que 

regulamenta  o  funcionamento  das  rádios  comunitárias,  teria  revogado  dispositivo,  bem  como 



porque se refere aos serviços de telecomunicações e não radiodifusão:

As  rádios  comunitárias  não  se  sujeitam  ao  regime  geral  de  concessão  de  rádio  e  televisão, 

instituído pelo antigo Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4.117/62).

A Lei 9.612/98 prevê uma simples autorização para o funcionamento dessas rádios, o que atende 

aos anseios do Estado Democrático de Direito e amplia a possibilidade de acesso e uso dos meios 

de comunicações por parte de associações comunitárias, que de outro modo não teriam chances de 

disputar a concessão com as grandes emissoras.

Sendo assim,  pode-se  asseverar  que  a  figura penal  descrita  no art.  183,  da  Lei  9.472/97  não 

alcança os serviços de radiodifusão comunitária, [...].

Dessa forma,  constatada a  existência de radiodifusão comunitária,  conclui-se pela ausência de 

ilícito penal.

Considerando a potência ínfima da rádio, que não ocasiona prejuízos ao sistema de comunicação, e 

não restando provada  ameaça  à  segurança  das  telecomunicações,  não se  vislumbra  conduta  a 

ensejar persecução criminal.”(Voto 32/2006/DCR, PA MPF 1.23.000.001342/2005-18)

[...] o crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97 não se aplica às rádios comunitárias, reguladas 

pela  Lei  nº  9.612/98,  pois  este  diploma  legal  não  criou  tipos  penais,  mas  apenas  ilícitos 

administrativos. Em seguida, remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF.

A falta de esclarecimento, por parte da ANATEL, de quem são os autores e qual a potência 

desenvolvida  pelas  rádios  também vem sendo invocada  na discordância  do  Ministério  Público 

Federal  com as  autorizações  de  busca  e  apreensão.  O entendimento  de  que  seria  necessária  a 

individualização do agente, do local e das características da rádio é de suma importância para evitar 

a  criminalização  de  outras  rádios  e  para  que  o  princípio  constitucional  da  responsabilidade 

subjetiva da pena seja cumprido. Assim:

O  ajuizamento  de  medida  assecuratória  como  desejado  pela  ANATEL  necessita  da 

individualização da casa onde será realizada a diligência, o nome do respectivo proprietário ou 

morador, bem como a finalidade da diligência.

No caso em questão, necessário para atuação do MPF em juízo, fosse instruído o presente feito 

com a localização específica dos logradouros, assim como com elementos indiciários da existência 

do crime, a saber: informação sobre a potência de cada estação de radiodifusão. Isso porque, é 

imprescindível para a configuração dos crimes tipificados no art. 70 da Lei 4117/62 e 183 da Lei 

9.472/97 verificar, ao menos, a potência utilizada pelas radio-emissoras não-autorizadas.



Existe  um grave  risco  em  requerer  medidas  cautelares  desta  espécie,  o  de  violentar  direitos 

fundamentais  do  cidadão,  assim impossível  o  seu pleito  sem a  prévia obtenção  de  elementos 

básicos. (Voto  528 /2006/ FDT, PA MPF 1.17.000.001371/2004-98)

E ainda:
Mister ressaltar que a doutrina e jurisprudência têm assentado o entendimento que a radiodifusão 

por emissoras não-autorizadas se subsumiria no tipo penal inscrito no artigo 70 da Lei 4.117/62, 

infração de menor potencial ofensivo, o que inviabiliza a requisição de inquérito policial para 

colher elementos quanto a materialidade e autoria do delito, em vista do disposto na Lei 9.099/95. 

(Voto 528 /2006/ FDT, PA MPF N.º 1.17.000.001371/2004-98)

Importante destacar o conflito que há no entendimento do parágrafo único do art. 70 da Lei 

4.117/62, no que se refere a atuação da ANATEL e da Polícia Federal, quando da apreensão dos 

equipamentos e do fechamento das rádios sem autorização judicial. 

Compete  à  ANATEL,  dentre  outras  atribuições,  propor  o  plano  geral  de  metas  para 

universalização dos serviços de telecomunicações, administrar o espectro de radiofreqüência e o uso 

de órbitas, atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários. Porém, em vez de ações afirmativas 

que visem a concretização do acesso e universalização dos meios de comunicação, tem priorizado o 

fechamento de rádios comunitárias, aliando-se, para isso, à Polícia Federal.

A  atuação  da  ANATEL deveria  restringir-se  à fiscalização. Contudo,  vem dando  auto-

aplicação ao parágrafo único daquele dispositivo, sem permitir contraditório e ampla defesa, sem 

sequer mandado judicial para buscas e apreensões e fechamento de rádios. Por sua vez, a atuação da 

polícia federal tem se mostrado abusiva, pois não poderia atuar senão a requerimento dos órgãos 

administrativos, depois de apurada a possível infração em procedimento próprio. Ademais, a base 

legal para tal atuação não tem guarida nas Leis 9.612/98 e 9.472/97, visto que não há previsão de 

apreensão ou lacramento dos aparelhos de rádios não autorizadas. Restam comprovados o abuso e 

uso indevido do poder público, violando direitos fundamentais que deveriam estar sendo protegidos 

por estes órgãos.

Diante  do  exposto,  observa-se  que  a  base  teórica  utilizada  para  não  oferecimento  da 

denúncia, ou mesmo para não autorização dos mandados de busca e apreensão vem consubstanciada 

num patamar jurídico e legal que entende o direito de funcionamento das rádios comunitárias como 

uma expressão, não só do direito à comunicação, mas bem como um meio de democratização desta 



comunicação, vedando o não monopólio dos meios de comunicação, preceituado na CF/88 no art. 

220. 

4.4 Entendimento da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 

Todos os pedidos de arquivamento suscitados por membros do Ministério Público Federal e 

não acolhidos pelo Juiz competente são revisados pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, a qual 

deve decidir pela manutenção do pedido de arquivamento ou indicar outro membro do Ministério 

Público para oferecimento da ação penal. As Câmaras e a PFDC homologam, obrigatoriamente, o 

arquivamento dos procedimentos administrativos. No caso dos inquéritos policiais, estes somente 

chegam às Câmaras se o juiz discordar do arquivamento.

Diante  disso,  de máxima importância a análise dos pareceres dessa Câmara para que se 

possa  compreender  como os  órgãos  colegiados  (2º  Grau)  entendem e  decidem os  pedidos  de 

revisão nos processos e inquéritos que envolvem rádios comunitárias.

Dos 207 pareceres analisados, apenas 10 foram favoráveis ao arquivamento do inquérito, em 

virtude da prescrição penal, os demais todos foram reabertos e designados novos procuradores para 

apresentarem a denúncia.

É entendimento majoritário de que cabe a denúncia contra as rádios comunitárias, com base 

no art. 70 do Código de Telecomunicações de 1962 (Lei 4.117), independentemente se de baixa 

potência, bastando não ter autorização do órgão competente.

Finalmente,  registra-se  que,  também  para  a  instalação  de  radiodifusão  comunitária  (serviço 

instituído pela Lei nº 9.612/1998), exige-se a autorização do poder público; à falta da autorização, 

têm-se rádio clandestina, no conceito legal.

Não se cuida, pois, de apurar fato específico, mas combater o  fenômeno criminoso disseminado, 

qual seja, a instalação e utilização de aparelhagem de radiodifusão sem a devida permissão da 

autoridade competente. Isso se infere da solicitação da ANATEL no sentido de que o MPF atue 

amplamente, junto ao poder judiciário e as demais esferas competentes dos órgãos de segurança, 

no combate a referido fenômeno.

Cumpre  registrar  que  esta  E.  Câmara  já  firmou  entendimento  no  sentido  de  ser  possível  a 

instauração  de  procedimento,  no  âmbito  do  MPF,  que  não  tenha  por  objeto  fato  criminoso 



determinado, e nem se aponte nele pessoa suspeita de eventual fato criminoso, mas, que se apoie 

em notícia de fenômeno criminoso disseminado, e tenha por objetivo o melhor conhecimento do 

mesmo.” (Voto 528 /2006/ FDT, PA MPF 1.17.000.001371/2004-98)

Entende  a  Câmara  que  não  cabe  aplicação  do  art.  183  do  novo  Código  de 

Telecomunicações, uma vez que este se restringiu a regular apenas os serviços de telecomunicações 

e não de radiodifusão como o fez o antigo Código de 1962. Aplica, portanto, o art. 70, mais brando 

no que se refere à pena.

Outro  entendimento  é  de  que  não  se  aplica  o  princípio  da  insignificância,  pois  basta 

funcionar sem autorização para que se configure a violação do bem jurídico. Importante destacar 

que  a  Câmara,  quando  se  depara  com  a  argumentação  de  que  não  cabe  a  denúncia  por  não 

configuração de tipo penal, afirma que o art. 70 é aplicável nestes casos.

Dos 207 pareceres  analisados,  de 1998 a  2003, todos que foram favoráveis  à  denúncia, 

sugeriram a aplicação do art. 70. Observa-se uma posição consolidada da Câmara, diferentemente 

do que ocorre com as denúncias apresentadas pelos procuradores regionais, que ainda oscilam na 

aplicação dos dois tipos penais, o art. 70 e o art.183, e tendem a aplicar sempre o tipo mais grave.

É  curioso  visualizar  a  uniformidade  de  entendimento  da  2ª  Câmara,  sem  maiores 

questionamentos ou possibilidades de entendimento diverso, diferentemente do que se observa na 

atuação dos procuradores da República, nos quais ainda se observa um debate e aprofundamento da 

temática,  não só pelos arquivamentos e ações civis públicas,  mas pela própria atuação frente à 

temática,  apesar  dos  dados  acima  demonstrarem maior  atuação  criminal.  Na  Câmara  todos  os 

pareceres foram decididos por unanimidade. 

Foram analisados 207 pareceres da 2ª Câmara: 



Situações verificadas Números
Denominam  as  Rádios 

Comunitárias  clandestinas. 
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30
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3
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Dos 207 pedidos de revisão à Câmara Revisional, apenas 10 foram a favor do arquivamento. 

Veja gráfico abaixo:
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CONCLUSÃO

Assim, conclui-se que o Ministério Público Federal não tem sopesado de forma eqüitativa 

sua  atuação,  deixando  prevalecer  sua  atuação  penal  em  detrimento  do  seu  papel  garantidor  e 

propositor de direitos. Vê-se, portanto, que quanto mais a atuação é criminalizante,  mais  direitos 

fundamentais  são violados.  Talvez  por  isso  a  imagem  atual do MPF  pelas  entidades  ligadas  à 

radiodifusão seja tão negativa e distante,  conforme Relatório  “Querem calar a voz do povo. A 

violência contra as rádios comunitárias no Brasil”, de 2005.

É imperioso o reconhecimento do direito à comunicação e destes segmentos sociais  por 

parte do MPF, bem como a atuação deste na defesa e promoção destes direitos. Salvo um grupo 

seleto  de  procuradores,  os  demais  membros  do  MPF  têm se  omitido  diante  da  temática, 

possivelmente por preconceito decorrente de desconhecimento técnico.

Sugere-se que o MPF promova cursos, palestras, debates regionais e nacionais, juntamente 

com os atores envolvidos, para que os conflitos possam ser discutidos e superados,  bem como a 

própria fundamentação jurídica possa ser mais qualificada e garantidora de direitos. 

Sugere-se, ainda,  que  essa  pesquisa  possa  ser  a  base  de  um  diagnóstico  maior  a  ser 

perseguido sobre como o MPF vem lidando com esta temática e o que tem feito para cumprir com 

seu ofício de defensor dos direitos difusos.

A  Escola  Superior  do  Ministério  Público  da  União  pode  ser  um  espaço  de  constante 

formação e debate sobre o tema.
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ANEXOS 

1.Fonte  do  Banco  de  Dados  Integra  referente  aos  processos  criminais  contra  rádios 

comunitárias. 

2.Fonte  do  Banco  de  Dados  Integra  referente  aos  processos  cíveis  em  favor  das  rádios 

comunitárias.

3.Relatório “Querem calar a voz do povo. A violência contra as rádios comunitárias no Brasil”, 

de 2005

4.Relatório Grupo de Trabalho Interministerial sobre Rádios Comunitárias do Ministério das 

Comunicações.

5.Recortes de jornais eletrônicos sobre rádios comunitárias

6.Pesquisa PROJOR “Os novos coronéis” ,de 2007.

7.Cópia do Boletim dos Procuradores da República, ano IV, n. 47.

8.Ação Civil Pública promovida pelo Procurador da República Sérgio Suiama.

9.Texto Marcos Manhães.


