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1. Introdução 

 

“(...) não seja tão intransigente; não há meio de 

lutar contra este tribunal, somos obrigados a 

confessar. Faça logo confissões na primeira ocasião.  

É indispensável para arranjar um meio de se livrar, 

é indispensável. E mesmo isso é impossível sem 

ajuda do exterior”  

(KAFKA, O Processo, p. 62)1 

 

 1.1 O quê?  

 

Este livro - é bom avisar desde logo - não tem um final 

feliz. Se é que se pode considerar que tenha um final. Esse, se 

houver, reflete décadas de trabalho desnecessário e de 

desperdício. Não espere o leitor um estudo de caso articulado, 

quem sabe harmônico, desses que até gera orgulho em quem 

decide contá-lo. Ou um que permita ao seu pesquisador abordar 

os princípios constitucionais, a legislação de radiodifusão, as 

discussões do Direito Administrativo, segundo bases mínimas de 

razoabilidade. Com as assertivas de doutrinadores, literatura, 

teses jurídicas, hermenêutica sólida e sustentável ao longo do 

tempo. Não. Longe disso. 

O que se desenrola a partir desta página é uma história de 

ineficiência. De lacunas jurídicas e de falta de soluções plausíveis. 

E, justamente por estar a anos-luz do fumus boni iuris, permite 

 
1 Os capítulos deste livro são abertos por citações de “O Processo”, de Franz 

Kafka, mencionado nas referências. Como a edição utilizada foi publicada 

originalmente em Portugal, optei por adaptar o texto à grafia utilizada no Brasil. 
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colocar em xeque princípios constitucionais, a legislação de 

radiodifusão e conceitos do Direito Administrativo. É razoável 

(ainda que razoabilidade não seja um parâmetro válido no caso 

estudado) que o leitor se pergunte: “para quê?” E talvez arrisque 

uma resposta: “para atingir um fim nobre, preservar direitos ou, 

quem sabe, simplesmente resguardar o interesse público”. Não. 

Longe disso. 

No fim da década de 1980, como se verá adiante, a 

Radiobrás, uma empresa pública federal, tentou devolver à União 

algumas de suas radiofrequências ou transferir emissoras de TV e 

rádio para entidades privadas, a maior parte das quais em 

localidades remotas do território nacional. Baseou-se em decretos 

(naturalmente, do Presidente da República) publicados na mesma 

época, que a autorizavam a proceder dessa forma. 

Algumas dessas devoluções e transferências, contudo, não 

chegaram ao fim até setembro de 2020, mês de conclusão deste 

trabalho, mais de trinta anos depois. Jamais foram reconhecidas 

pelos órgãos competentes no Brasil, mergulhados em labirintos 

burocráticos e jurídicos intrincados e aparentemente infindáveis. 

O caso chama ainda mais atenção por três motivos. O primeiro são 

os atores envolvidos, uma empresa pública federal (e sua 

sucessora, a EBC) e um órgão da administração pública federal (e 

seus sucessores). Alguém desavisado poderia supor que, por 

fazerem parte da mesma esfera administrativa, esse diálogo 

ocorreria de forma mais simples. Teria certeza disso, até, se 

soubesse que o processo de consignação de novas estações (termo 

debatido adiante) segue rito bem mais célere que o observado no 

caso de outorgas para entidades privadas.  

Um segundo motivo diz respeito à localização dessas 

estações. Várias delas operavam ou deveriam operar em regiões 

de fronteira no interior do país, onde menos empresas estão (e 
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estavam, à época) dispostos a investir. Poder-se-ia supor: ora, se 

uma diversidade de fontes de informação é almejada segundo a 

corrente majoritária de autores que discute a democracia liberal, o 

Estado deveria estimular a atuação de interessados em regiões 

pouco cobertas pelos meios de comunicação tradicionais, em vez 

de oprimi-los ou rechaçá-los. Assim, a transferência de outorgas, 

por exemplo, no interior da região Norte e no arquipélago de 

Fernando de Noronha deveriam ser resolvidas rapidamente, já 

que havia entidades dispostas a operá-las. 

O terceiro motivo está relacionado à situação dessas 

estações. Eram, em grande parte, emissoras de pouca relevância 

no plano nacional – quando estavam em operação. As demais 

eram simples publicações no Diário Oficial da União: ou não 

haviam sido jamais instaladas, ou sua operação havia sido 

interrompida unilateralmente (pela empresa pública) há anos. Por 

que tanto tempo deveria ser consumido para recusar a devolução 

das frequências atribuídas a essas estações? 

Em vez de ser uma facilidade, uma situação revelou-se 

obstáculo à conclusão de todos esses processos. Outorgas 

administrativas expedidas em nome da própria União, da 

Radiobrás e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que 

sucedeu a Radiobrás, são submetidas a rito específico e facilitado, 

se comparadas ao válido para emissoras de outras entidades 

públicas e privadas. O detalhamento desse ponto será abordado 

adiante. Por enquanto, basta mencionar que não são mais 

chamadas de “outorgas”, e sim de consignações; são resultado de 

preferência legal; a instrução processual depende de menos 

documentos; e as estações não precisam ser aprovadas pelo 

Congresso Nacional. Tudo isso, em tese, deveria favorecer a 

rápida tramitação dos processos. 
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A despeito de entendimentos jurídicos razoavelmente 

sólidos nesse sentido, toda essa caracterização foi formalizada 

apenas por meio de portaria de 2014. Até então, a tendência era 

uma diminuição dos requisitos na prática, porém a legislação 

vigente não diferenciava as consignações das demais outorgas de 

radiodifusão. Na verdade, sequer tratava das primeiras. Temas 

como transferência e extinção dessas consignações eram ritos 

imprevistos e passíveis de dúvidas.  

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. Neste, o 

primeiro, serão apresentados, ainda, a metodologia que norteou 

esta pesquisa; a lista dos processos examinados; uma breve 

biografia de todos os entrevistados; e conceitos importantes a este 

trabalho. 

No segundo capítulo será apresentado o problema em 

exame, com foco na criação da Radiobrás, na devolução e na 

transferência de suas outorgas, na previsão constitucional dos três 

sistemas complementares de radiodifusão e no aumento de 

complexidade do rito visando o estabelecimento de novas 

emissoras. O fim da década de 1980 marca não apenas a 

classificação constitucional da radiodifusão em “sistemas”, como 

também, de forma bem mais sutil e sem os holofotes da 

Assembleia Nacional Constituinte, o início do problema ora 

tratado. 

A seguir, será abordada a relação contraditória entre a 

constitucionalização do princípio da eficiência na administração 

pública, na década de 1990, e a falta de solução para o problema 

em discussão. No bojo das discussões sobre Reforma de Estado, a 

Constituição Federal foi alterada e foi promulgada nova lei para 

regulamentar o processo administrativo, dentre outras medidas. 

Interessa especificamente a este trabalho a consagração do 

princípio da eficiência, que cambalearia, ao longo das décadas 
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seguintes, ao menos em relação ao caso analisado nesta pesquisa. 

Também se pretende abordar, aqui, o abismo entre o novo 

princípio, no plano teórico, e a reestruturação do modelo 

regulatório das comunicações. 

O quarto capítulo versa sobre a discussão doutrinária 

acerca do instituto de outorgas administrativas, em suas 

diferentes modalidades, e sua aplicação à radiodifusão. Nesse 

âmbito se enquadra a criação de um novo instituto, o das 

consignações, como desdobramento do surgimento da EBC, em 

2007, que estabeleceu uma nova fase na história da radiodifusão 

pública no Brasil. Dentre os diversos problemas herdados pela 

empresa estavam uma infraestrutura sucateada, profissionais com 

salários defasados, estações que não cobriam grande parte do país, 

culturas organizacionais díspares e questões processuais nunca 

sanadas – dentre as quais, o caso ora tratado. Será apresentada, 

ainda, uma proposta de solução do problema, formulada em 2016, 

cujos primeiros resultados começaram a se revelar nos meses 

seguintes. Parte-se da construção teórica que embasou essa 

proposta, à luz das discussões realizadas ao longo dos capítulos 

anteriores. 

O último capítulo deste livro reúne as considerações finais 

sobre o problema e os desdobramentos a ele inerentes. 

 

1.2 Como? 

 

Para se atingir os resultados propostos nesta pesquisa, 

optou-se por uma abordagem metodológica que considera 

métodos e técnicas distintos. O primeiro deles é o estudo de caso, 

qual seja, a devolução e a transferência de outorgas da antiga 

Radiobrás e, depois, de sua sucessora, a EBC. Esse estudo de caso 
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serve de pano de fundo para as discussões doutrinárias que se 

pretende travar nas próximas páginas, como, por exemplo, as que 

tratam do princípio constitucional da eficiência; do instituto de 

outorgas administrativas, em suas diferentes modalidades; e das 

regras aplicáveis aos processos de outorga de radiodifusão. 

A análise do estudo de caso fará uso de elementos do que 

tratei, em artigo anterior (PIERANTI, 2008), como metodologia 

historiográfica em administração, cujos princípios são válidos 

também para outros campos. Partindo-se da certeza de que 

“normalmente fica explícito que as informações não podem ser 

compreendidas, se não forem relacionadas ao seu contexto” 

(SMITH, 1991, p. 5), os eventos históricos devem ser tratados 

como únicos, fortemente influenciados pelo cenário em que se 

desenrolam, mas também objeto, em seu relato, de uma 

interpretação ou ponto de vista de seu narrador (TUCHMAN, 

2003). Levada ao extremo, essa percepção, em outras palavras, 

leva à conclusão de que não existe fato que possa ser contado por 

apenas uma perspectiva. 

Nesse sentido, a contextualização do lugar de fala do 

pesquisador é informação importante para o leitor e afirmá-la 

claramente revela uma preocupação com a transparência. Não por 

outro motivo, usarei, em alguns trechos deste trabalho, a narrativa 

na primeira pessoa do singular. Entendo que, dessa forma, ficará 

claro quando determinado trecho estiver amparado por 

experiências ou observações pessoais, por exemplo. 

Por mais que o relato esteja relacionado a interpretações ou 

pontos de vista, deve estar amparado em fontes válidas. No caso 

desta pesquisa em específico, as fontes utilizadas caracterizam-se 

por sua multidisciplinaridade, já que o problema em tela dialoga, 

pelo menos, com os campos da Comunicação, do Direito e da 

Administração Pública. Não por acaso, dentre as fontes usadas, 
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estão publicações oriundas de diversas áreas do conhecimento. 

Esse tipo de abordagem, que transcende uma única área, chega a 

ser apontada por alguns autores como natural à metodologia 

adotada e está alinhada ao que alguns pesquisadores caracterizam 

como “Nova História” (CURADO, 2001; JACOBS, 2001). 

A metodologia empregada neste livro está, ainda, 

fortemente amparada em revisão bibliográfica e documental, em 

grande parte, de fontes primárias. Por óbvio, entre elas está a 

legislação, aí incluída toda sorte de instrumentos normativos que 

dizem respeito ao caso em tela. Outra fonte primária são os 

sistemas e bases de dados relativos às emissoras de radiodifusão 

brasileiras, que permitem identificar, por exemplo, o serviço 

prestado e onde isso ocorre. 

Uma fonte central a esta pesquisa foi o rol de processos 

administrativos que dizem respeito ao caso estudado, ao qual tive 

acesso com base na lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei 

de Acesso à Informação. Em 17 de abril de 2018 solicitei acesso ao 

primeiro processo da tabela abaixo e a todos a ele vinculados, 

conforme protocolo 01250.022102/2018-34 registrado junto ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC). A partir do dia 20 de abril de 2018 comecei a ter acesso 

aos 25 processos abaixo registrados, sem o que não teria sido 

possível concluir este livro: 

 

Tabela 1: Resumo dos processos abordados 

Instauração Nº do processo Resumo 

28/8/2001 

 

53000.003163/01 “Processo-mãe”: 

trata de todas as 

outorgas em tela 
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3/3/2006 53000.011067/2006-30 Representação de 

Romero Jucá Filho 

contra a Fundação 

Rádio Difusora de 

Roraima 

15/2/2007 53000.011450/2007-79 Transferência de 

outorga para 

Gaspar 

Radiodifusão Ltda. 

29/3/2011 53000.009057/2011-61 Suspensão de 

cobranças de 

débitos da CFRP 

16/6/2014 53900.008649/2016-67 Desinteresse da 

EBC em outorgas 

específicas 

29/10/2015 53900.057717/2015-31 Documentos 

referentes à Rádio 

Roraima 

19/2/2016 53900.010332/2016-91 Devolução de 

boletos 

15/3/2016 53900.015991/2016-13 Transferência da 

Rádio e Televisão 

Difusora de 

Roraima – ERC 

10/5/2016 53900.028516/2016-15 Transferência de 

outorga para a 

autarquia de 

Fernando de 
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Noronha 

10/5/2016 53900.028523/2016-17 Transferência de 

outorga para a 

Rádio e Televisão 

Integração Ltda. 

10/5/2016 53900.028525/2016-06 Transferência de 

outorga para o 

município de São 

Gabriel da 

Cachoeira-AM 

10/5/2016 53900.028528/2016-31 Transferência de 

outorga para o 

governo do estado 

do Amapá 

10/5/2016 53900.028536/2016-88 Transferência de 

outorga para Rádio 

e Televisão 

Integração Ltda. 

10/5/2016 53900.028541/2016-91 Transferência de 

outorga para o 

Governo do Estado 

do Amazonas 

10/5/2016 53900.028548/2016-11 Transferência de 

outorga para o 

município de São 

Gabriel da 

Cachoeira 

10/5/2016 53900.028551/2016-26 Transferência de 

outorga para o 
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município de 

Tabatinga 

10/5/2016 53900.028578/2016-19 Transferência de 

outorga para o 

Governo do Estado 

do Amapá 

10/5/2016 53900.028584/2016-76 Transferência de 

outorga para o 

Governo do Estado 

de Rondônia 

10/5/2016 53900.028587/2016-18 Transferência de 

outorga para M.E.L. 

Marketing 

Eletrônico Ltda. 

10/5/2016 53900.028589/2016-07 Transferência de 

outorga para 

Gaspar 

Radiodifusão Ltda. 

– ME 

4/5/2016 53900.028592/2016-12 Devolução de 

outorga em 

Fernando de 

Noronha 

10/5/2016 53900.028601/2016-75 Transferência de 

outorga para o 

Governo do Estado 

de Roraima 

Fevereiro de 01250.010682/2017-36 Devolução de 
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2017 boletos 

13/3/2018 01250.014649/2018-66 Devolução de 

boletos 

26/3/2018 01250.017297/2018-09 Devolução de 

boletos 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O processo principal é, sem dúvida, o primeiro da lista. É 

composto por cinco volumes, com mais de 900 páginas 

digitalizadas, e funciona como fio condutor da análise que se 

desdobrará. Além disso, os processos são bastante heterogêneos. 

Algumas partes dos mais complexos, como o primeiro, são 

simples juntadas de documentos, sem uma lógica clara, com idas e 

vindas no tempo, porém fundamentais para esclarecer um limbo 

narrativo entre 1988 e 2001, ano de sua instauração. Outros 

processos são mais simples e versam sobre questões específicas, 

como uma denúncia ou devoluções de boletos. 

Para não enfastiar o leitor, elaborei uma forma alternativa 

de fazer referência a cada processo. Sempre que citar um trecho 

específico de um deles ou sentir necessidade de referenciar um 

fato em específico, farei isso em notas de rodapé, indicando o 

processo e a página. 

Cabe, por fim, registrar outro tipo de fonte importante a 

esta pesquisa: entrevistas com profissionais que, ao ocupar cargos 

na administração pública, lidaram de forma direta com o caso 

tratado, com a consolidação da Radiobrás ou de sua sucessora, a 

EBC, e podem ajudar a elucidar pontos não tratados na literatura 

sobre o tema. Essas entrevistas, realizadas pelo próprio autor, 

dividem-se em dois grupos: (a) duas novas, ainda inéditas, 
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conduzidas especificamente para este trabalho e (b) cinco 

realizadas anteriormente pelo autor e reunidas em livro 

(PIERANTI, 2019). 

Essa fonte está de acordo com a já citada corrente da 

“Nova História” e tem normalmente como base o método 

conhecido por história oral, cuja aceitação, para fins acadêmicos, 

data da segunda metade do século XX. Se, por um lado, ela 

carrega as idiossincrasias e interpretações dos entrevistados, por 

outro fornece contextos e outras informações não explicitadas em 

relatos oficiais e preenche o vácuo deixado pela eventual 

indisponibilidade de documentos (ALBERTI, 1989; FERREIRA, 

1994). A seguir estão resumidos, em ordem alfabética, os 

currículos de todos os entrevistados: 

Bruno Vichi é advogado e psicanalista. Foi diretor jurídico da 

Radiobrás de 2004 a 2007, atuou por mais de dez anos na área de 

Direito Administrativo e é autor de livro e artigos acadêmicos na 

área de Direito Público. Foi consultor do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Unesco junto à 

Presidência da República, em 2014 e 2015. Entrevista realizada em 

23 de janeiro de 2019. 

Euclides Quandt de Oliveira foi ministro das Comunicações de 

1974 a 1979, durante o governo de Ernesto Geisel, e, antes disso, 

presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel), 

de 1965 a 1967, e da Telebrás, de 1972 a 1974. Foi oficial de 

Marinha reformado (especialista em eletrônica) e membro do 

Gabinete Militar do governo Castello Branco. Faleceu em 19 de 

julho de 2013. Entrevista realizada, em duas partes, em 7 de 

outubro e em 26 de dezembro de 2006. 

Fábio Rasi é advogado e foi chefe do Departamento de Práticas 

Jurídicas da Radiobrás de 2003 a 2007. Na EBC atuou, de 2008 a 

2016, como procurador adjunto consultivo e como diretor jurídico 
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substituto, em diversos temas relacionados à empresa e à 

comunicação pública no Brasil. Entrevista realizada em 10 de 

janeiro de 2019. 

Franklin Martins foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom), de 2007 a 2010, 

durante o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. É 
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1.3 Definições e conceitos 

 

 Esta seção objetiva apresentar, de forma introdutória, 

alguns conceitos que serão tratados ao longo deste trabalho. Nem 

sempre abordados, são centrais para a narrativa que se 

desenvolverá. 

 Falar de outorgas de radiodifusão remete, claro, à 

necessidade de definir o que são os serviços de radiodifusão. Esses 

se caracterizam pela transmissão de uma programação (ou de um 

sinal, termo mais comum na engenharia), que pode ser recebida 

de forma livre, direta e gratuita pelo público em geral na área 

coberta pela estação. Assim, o telespectador ou ouvinte precisará 

apenas dispor de um aparelho receptor de TV ou de rádio que 

captará, no ar, a programação. Esses serviços são disciplinados 

por um conjunto amplo de instrumentos normativos. Desses, 

alguns serão usados de forma mais frequente neste livro, em 

especial o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), 

aprovado pela lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962; o decreto nº 

52.795, de 31 de outubro de 1963, um dos instrumentos que o 

regulamentam; e o decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967. 

Seus dispositivos serão pormenorizados nas próximas páginas e 

outros marcos serão abordados quando pertinente. 

 Os serviços de radiodifusão não se confundem com TV a 

cabo, TV por Assinatura (Serviço de Acesso Condicionado, 

segundo a terminologia legal) ou TV recebida por antena 

parabólica. Assim, esses não são foco deste livro. De toda sorte, 

convém abordá-los rapidamente para que o leitor saiba do que não 

se pretende tratar aqui. 
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 A lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, é a principal lei 

que regulamenta a TV por Assinatura no Brasil. Diferentemente 

da radiodifusão, a TV por assinatura não pode ser recebida 

livremente: pressupõe a necessidade de instalação de 

equipamentos específicos pelo assinante (por exemplo, antenas e 

decodificadores de sinal) e o pagamento de um valor periódico, 

normalmente mensal. Daí o nome de Serviço de Acesso 

Condicionado (SeAC). A programação recebida pelo assinante pode 

ser distribuída por diferentes tecnologias, tais como satélite e 

cabo. No passado, cada serviço de TV por Assinatura era definido 

em função de sua tecnologia ou meio de distribuição, a saber, 

radiofrequência (TVA ou MMDS), cabo (TV a cabo, em alguns 

textos mais antigos também chamada de cabodifusão) e satélite 

(DTH). 

Assim, TV a cabo não é - nem nunca foi - sinônimo de TV 

por Assinatura (ou Serviço de Acesso Condicionado). Desde a 

promulgação da lei nº 12.485/11, o serviço passou a ser um só, 

sujeito às mesmas regras2. 

 Já a possibilidade de recepção de sinais via antena 

parabólica pelo telespectador segue uma lógica peculiar. Os 

satélites começaram a ser utilizados pelas grandes emissoras de 

radiodifusão como uma forma de viabilizar redes: as emissoras 

transmitem o sinal para a sua área de cobertura e adicionalmente 

enviam esses sinais ao satélite; em regiões não cobertas pela 

transmissão, as estações locais captam os sinais do satélite e 

retransmitem a programação para a área que cobrem. 

Eventualmente inserem programação local, a depender do tipo de 

outorga de que dispõem. 

 
2 A lei previa que as prestadoras já em atividade poderiam optar por não migrar 

para o SeAC, sujeitando-se ao regime de exploração do serviço anteriormente 

vigente. No entanto, todas as principais prestadoras do país migraram. 
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 Pelas características técnicas do serviço e pelo custo para a 

montagem de estações locais, o modelo de expansão da 

radiodifusão no Brasil passou a não cobrir determinadas regiões. 

Isso ocorre não apenas no meio rural, mas também na zona 

urbana condicionada por características geográficas e econômicas 

específicas. Como o sinal normalmente não está codificado no 

satélite, a instalação de antenas específicas (as parabólicas) 

permite a recepção das programações de forma gratuita. 

 Uma característica desse modelo, no Brasil, é a sua não 

regulação, salvo por algumas regras técnicas. A escolha de quais 

estações terão acesso ao satélite (e a uma cobertura potencialmente 

nacional) não passa pelo Poder Público, caracterizando-se como 

um acordo comercial. Não existe sequer a previsão explícita de 

que essas programações tenham que ser provenientes de 

emissoras de radiodifusão devidamente autorizadas. 

 Há dois aspectos, ainda, que merecem ser considerados 

nesta abordagem introdutória. Radiodifusão (transmissão por 

radiofrequência) é o que se poderia chamar de uma modalidade 

ou de um serviço de telecomunicações (comunicação à distância). 

Do ponto de vista técnico, ou seja, de engenharia, não há qualquer 

dúvida sobre isso.  

Do ponto de vista legal, também não havia. O CBT, desde 

1962, caracterizava o “serviço de radiodifusão” (assim mesmo, no 

singular) como uma das classificações possíveis para 

telecomunicações. Os principais marcos anteriores, datados da 

década de 1930, também não traziam polêmica a respeito. Em 

1997, porém, terminou de ser construído um novo arcabouço 

jurídico, cujo principal objetivo era a privatização do Sistema 

Telebrás e, para isso, por razões inerentes ao processo político, 

optou-se por uma construção jurídica artificial que separou 
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telecomunicações de radiodifusão no âmbito regulatório. Esse 

ponto será pormenorizado adiante. 

 Um último aspecto a ser tratado nesta seção: a despeito de 

o CBT referenciar-se ao “serviço de radiodifusão” (no singular), o 

decreto nº 52.795/63 trata de “serviços de radiodifusão” (no 

plural), que podem ser classificados de formas distintas. Neste 

livro se usará uma classificação bastante tradicional, que norteia, 

há décadas, a regulamentação. 

 Os serviços de radiodifusão sonora (ou seja, o rádio) são 

divididos em: frequência modulada (FM); ondas médias (OM, 

também chamadas popularmente de AM); ondas tropicais (OT) e 

ondas curtas (OC). Os dois primeiros são bastante conhecidos pelo 

público em geral, mas convém reservar alguns parágrafos para 

tratar dos dois últimos, já que algumas outorgas mencionadas 

adiante estavam relacionadas justamente a esses serviços. 

 Emissoras em ondas tropicais conseguem cobrir grandes 

regiões, notadamente em áreas localizadas entre os trópicos (daí o 

nome “tropicais”), a partir de um fenômeno conhecido por 

tropodifusão. Em regiões como a amazônica, as ondas se 

propagam por meio de sucessivas reflexões na ionosfera e 

refrações na troposfera. Uma metáfora clara para explicar esse 

fenômeno é o quicar da bola em um teto e, a seguir, no chão: se 

jogada diagonalmente para o alto e para a frente, ela baterá no teto 

e cairá no chão várias vezes, onde será “recebida”. 

 Já as ondas curtas foram largamente utilizadas no mundo 

todo a partir do início do século XX. A história foi pródiga em 

registrar o uso das emissoras atuantes nessa faixa de frequência 

para fins políticos: a Alemanha transmitia para o exterior durante 

a Primeira Guerra Mundial e a União Soviética começou a fazer o 

mesmo na década de 1920. Quando a Segunda Guerra Mundial 

começou, pelo menos 25 países já atuavam da mesma forma 
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(algumas dessas programações, como a Voz da América, dos 

Estados Unidos, tornaram-se icônicas). Em 1983, pelo menos 80 

países realizavam transmissões nessa faixa, de forma habitual, em 

dezenas de idiomas (KRASNER, 1991; ROMAIS, 1994). No Brasil, 

em 1976, era possível escutar as programações transmitidas por 

estações localizadas em países como Alemanha, Canadá, China, 

Cuba, Estados Unidos, Holanda, Japão, Reino Unido, Suécia, Suíça 

e União Soviética (LEAL FILHO, 2008). Alguns países, como 

Cuba, tradicionalmente reclamam que emissoras estrangeiras 

operando nessa faixa visam apenas desestabilizar regimes 

políticos (VIVANCO, 2006). 

 O nome “ondas curtas” não deve ser confundido com a 

cobertura potencial de uma estação. Em regra, quanto mais baixa 

a frequência utilizada, maior é a cobertura, mas também maior é a 

suscetibilidade a interferências por fatores externos. Esse é o caso 

das emissoras em ondas curtas, tropicais e médias. Com o passar 

dos anos e o desenvolvimento das cidades, ampliaram-se as fontes 

de interferência, que vão de redes elétricas a simples quebra-

molas nas ruas. Com isso aumentou a percepção do chiado para o 

ouvinte, até chegar ao ponto em que, em determinadas regiões, a 

programação se tornou praticamente inaudível. 

 Existem, ainda, os serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens (a TV). Nesse caso, há as emissoras (ou geradoras) 

e as retransmissoras (RTVs), sendo essas últimas frutos de um 

“serviço ancilar” ao de radiodifusão (termo usado na 

regulamentação). As primeiras, do ponto de vista legal, podem 

inserir programação local durante todo o tempo de transmissão e 

a elas se aplicam obrigações regulatórias mais significativas que às 

segundas. As RTVs devem apenas retransmitir as programações, 

mas, na Amazônia Legal e no Arquipélago de Fernando de 

Noronha, a regulamentação permite excepcionalmente a inserção 

de até 15% de programação local. 
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No meio TV, o cenário nacional é composto por pouco 

mais de 780 geradoras e 9.100 RTVs3, o que permite a óbvia 

constatação de que a constituição de uma rede com caráter 

efetivamente nacional é garantida pelas retransmissoras. O 

telespectador leigo, porém, dificilmente conseguirá diferenciar as 

estações quanto ao serviço explorado. Em 2018, foi criado por lei, 

ainda, o serviço de retransmissão de rádio na região amazônica. 

 As outorgas acima mencionadas não restringem o tipo de 

programação veiculada. Em 1967, contudo, o decreto-lei nº 236 

criou o serviço de televisão educativa e o de rádio foi implantado, 

na prática, nos moldes dessa previsão. Em 1998, a lei nº 9.612, de 

19 de fevereiro, instituiu o serviço de radiodifusão comunitária, 

explorado por emissoras de baixa potência operando na faixa FM. 

Uma característica comum entre esses serviços é a proibição de 

veiculação de publicidade comercial, o que cria um modelo de 

sustentabilidade precário e, muitas vezes – com o perdão do 

trocadilho –, insustentável. 

 No Brasil da década de 1970, ponto de partida deste livro, 

o sonho de transmitir para a Amazônia envolvia a montagem de 

uma rede capaz de operar à distância, via OC e OT, com estações 

retransmitindo as programações localmente. A mesma lógica 

valeria para a operação de TV. No Brasil de 2019, os sistemas 

informáticos da Anatel ainda registram poucas dezenas de 

emissoras em OC e OT, porém, na prática, elas estão desativadas, 

em fase de desativação ou operando de forma muito precária. 

Com os problemas de interferência e os altos custos de 

manutenção e operação (principalmente com energia elétrica), as 

emissoras OM estão migrando para a faixa de FM, o que passou a 

ser permitido pelo decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013. 

 
3 Números referentes apenas a estações de TV Digital, conforme registro do 

Sistema Mosaico da Anatel em setembro de 2020. Vale ressaltar que, em parte 

significativa do país, ainda não foi feito o desligamento da TV Analógica.  
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2. Esperança 

 

“E qual é o sentido desta vasta organização, 

senhores? Consiste em fazer prender pessoas 

inocentes e em intentar contra elas processos 

judiciais loucos e, na maior parte das vezes, como no 

meu caso, sem resultado”  

(KAFKA, O Processo, p. 30). 

 

 2.1 Em busca de emissoras 

 

Tefé, com pouco menos de 60 mil habitantes, fica 

localizada na região central do estado do Amazonas, a cerca de 

523 km de Manaus. O nome da cidade é idêntico ao do rio que, ao 

banhá-la, alarga-se e dá origem a um lago. A distância da capital 

ajuda a conferir a Tefé uma importância regional principalmente 

perante os sete demais municípios do Triângulo Jutaí–Solimões-

Juruá. Além da infraestrutura básica de uma cidade do interior da 

região Norte, Tefé conta, por exemplo, com instituições de ensino 

superior e com um aeroporto regional. Voos regulares entre essa 

instalação e a capital duram cerca de uma hora. Mais comum, no 

entanto, é percorrer esse trajeto de barco, durante 36 horas pelo rio 

Solimões, ou em uma lancha “a jato”, o que consome 14 horas. 

Lá deveria estar funcionando, em 19 de novembro de 2004, 

uma estação em Ondas Médias (OM) da Radiobrás. Mas a equipe 

de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), ao chegar ao local, verificou se tratar de um imóvel da 

Prefeitura. O secretário municipal de Administração informou que 

a estação estava desativada desde 1988. Não havia qualquer sinal 
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de equipamentos de uma emissora de rádio ou de seus 

responsáveis. 

O Ministério das Comunicações (MC) não se deu por 

satisfeito quase quatro anos depois. No dia 8 de outubro de 2008, 

depois de demanda do órgão, fiscais da Anatel deixaram Manaus 

e voltaram ao prédio onde deveria estar funcionando a emissora 

em OM da Radiobrás. O então secretário de Administração 

reiterou a informação: a emissora estava desativada há, pelo 

menos, dez anos (prazo distinto do mencionado na visita 

anterior). 

A equipe de fiscalização dirigiu-se, então, à Ilha do Abial 

(também chamada de Bairro Abial), onde deveriam estar 

instalados o transmissor e o sistema irradiante da emissora de 

rádio. Talvez para dirimir eventuais dúvidas futuras do 

ministério, os fiscais acautelaram-se e juntaram fotos aos autos: a 

casa, ainda com o logotipo da Radiobrás, estava abandonada. 

Infiltrações e rachaduras tomaram as paredes. Lixo e móveis 

estavam espalhados no chão. Fios desencapados foram 

fotografados em detalhes. O mato havia crescido e chegado à 

altura das janelas. Ao lado do imóvel, ainda estava preservada 

uma solitária trave de madeira de futebol, rememorando o espaço 

que, um dia, pode ter servido para a distração dos funcionários da 

estação em seus momentos de lazer. 

Poucos meses antes, em 28 de agosto de 2008, outros fiscais 

da agência haviam visitado as instalações do que, um dia, havia 

sido a emissora em ondas tropicais (OT) da Radiobrás em Boa 

Vista. Nenhuma atividade foi detectada na frequência que deveria 

estar sendo usada pela estação, o que corroborava o relato de 

zeladores de que a emissora estava desativada há, pelo menos, um 

ano. 
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No dia 17 de novembro, Cruzeiro do Sul, no Acre, recebeu 

a visita de dois fiscais da unidade operacional da Anatel. Estavam 

em busca de uma emissora em ondas tropicais e outra em ondas 

médias da Radiobrás, que deveriam estar em funcionamento no 

município. O gerente local da empresa informou a eles que as 

emissoras estavam desativadas há cerca de três anos, mas que 

ainda se planejava reativá-las. O engenheiro contratado residia em 

Manaus, sendo difícil encontrar profissionais do setor de 

telecomunicações no município. Nas fotos constantes do processo, 

ainda se veem a antena e os armários onde, no passado, ficavam 

dispostos os equipamentos. 

No dia 13 de outubro, servidores da Anatel fiscalizaram 

aquela que deveria ter sido uma emissora em ondas médias em 

Manaus – deveria. A emissora, como constataram, jamais havia 

entrado em operação. 

Em Mato Grosso, uma equipe de fiscalização visitou Alta 

Floresta em 27 de agosto do mesmo ano. O objetivo: verificar a 

suposta operação da retransmissora de TV da Radiobrás, no canal 

10. A conclusão, muito similar ao observado nos casos anteriores: 

a estação estava fora de operação; no imóvel, funcionava um posto 

da Polícia Militar. 

Os fiscais da agência em Rondônia foram a campo em 13 

de agosto. O objetivo era encontrar a estação em ondas médias da 

Radiobrás em Porto Velho, mas, no lugar dela, encontraram uma 

unidade do Corpo de Bombeiros, cujo prédio sucedeu o anterior, 

totalmente demolido, onde a rádio funcionara. A torre da estação 

foi desmontada e apenas sua base sinalizava a existência pretérita. 

Os equipamentos, como revelam as fotos anexadas aos autos, 

viraram sucata no meio do mato. A estrutura do abrigo do 

transmissor ainda resistia, não tendo sucumbido com o prédio 

principal. O azul claro transparecia, mas já estava carcomido. No 
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lugar de possíveis janelas e portas, vegetação que crescia de forma 

desordenada.  

Nesse caso, a equipe de fiscalização fez questão de lembrar 

ao MC que já estivera no mesmo local. Em novembro de 2004, 

conforme apontado em anexo ao relatório de fiscalização, a 

estação em ondas tropicais que deveria funcionar ali já se 

encontrava fora de operação. Pedaços de torre acumulavam-se em 

meio à vegetação rasteira perto do que, um dia, havia sido a 

estrutura responsável por proteger o transmissor. 

Sete estações destruídas, há anos, em seis municípios. 

Surpresa não havia: todos os indícios constantes do processo - 

principalmente as declarações dos gestores da Radiobrás – 

revelavam, reiteravam e gritavam que aquelas eram lembranças 

de um passado razoavelmente distante, abandonado no tempo. 

Resistiam, ainda, apenas em papéis em tramitação nas repartições 

de Brasília, que não deixavam o enterro ocorrer com a dignidade 

merecida. Mesmo assim, a União decidiu arcar com despesas de 

viagens e diárias de fiscais em busca do passado apenas para ter a 

certeza inequívoca de que, a despeito de todas as evidências - aí 

incluída a confirmação de uma empresa pública - se tratava, de 

fato, do passado. A despeito de fiscalizações e certezas, anos 

depois das fiscalizações, os sistemas informáticos mantidos pela 

União ainda registravam que, naquelas localidades, funcionavam 

estações da Radiobrás.  

A primeira década do século XXI vivia apenas mais uma 

etapa da história que começou cerca de trinta anos antes do 

périplo das equipes de fiscalização. 
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 2.2 Nasce uma empresa pública 

 

A história das emissoras sem fins comerciais remonta à 

origem do rádio no Brasil. Após um período de testes para 

comemorar o centenário da Independência do país, começou a 

funcionar, em 1923, de forma regular, a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, patrocinada pela Academia Brasileira de Ciências. À 

frente de um grupo de cientistas estava Edgar Roquette-Pinto, 

médico legista, antropólogo, veterano da Missão Rondon, futuro 

diretor do Museu Nacional e membro da Academia Brasileira de 

Letras. Para ele, o rádio seria instrumento fundamental para 

educar uma sociedade, em grande parte, analfabeta. Outras 

emissoras surgiram no país, aumentou a demanda por mais horas 

de programação e Roquette-Pinto e sua equipe perceberam que as 

limitações de infraestrutura e a escassez de recursos de que 

dispunham fatalmente levariam à derrocada da emissora pioneira. 

Em 1936 decidiram doá-la ao Ministério da Educação e Saúde, 

com o compromisso de que não fosse usada para fins políticos. 

Desse ano a setembro de 1955, a Rádio Ministério da Educação ou 

simplesmente Rádio MEC – nome pelo qual é conhecida até hoje - 

veiculou 66.197 horas de programação (média de 3.484 por ano) e 

saltou de 849 horas de transmissão por ano (média de 2,32 por 

dia) para 6 mil (16,4 por dia), com crescimento registrado também 

nas décadas seguintes (MILANEZ, 2007). 

Até meados da década de 1970, o MEC, no âmbito federal, 

ampliaria sua atuação na radiodifusão. Outorgas de rádio e de TV 

– como, por exemplo, a TV Educativa do Rio de Janeiro -, o 

ingresso de universidades federais nesse setor, a regulamentação 

do serviço de TV educativa por meio do decreto-lei nº 236, de 28 

de fevereiro de 1967, e políticas públicas estimulariam a 

ampliação na grade de programas educativos e ensino à distância, 



 

32 
 

então chamada de “teleducação”. A fundação Centro Brasileiro de 

TV Educativa (CBTVE), criada pela lei nº 5.198, de 3 de janeiro de 

1967, foi sucedida por diversas outras entidades, ao longo do 

tempo, com o objetivo de gerenciar as estações que, no plano 

federal, operavam sob os auspícios do MEC. 

A estrutura desse ministério contrastava com a realidade 

de diversos outros órgãos no plano federal. Os ministérios do 

Trabalho, Agricultura, Fazenda e Comunicações, dentre outros, 

foram responsáveis por pequenas e médias emissoras de rádio, 

com finalidades diversas, coordenação quase inexistente e 

normalmente voltadas à cobertura de localidades com potencial 

econômico limitado (PIERANTI, 2018). 

De forma involuntária, a estatização de empresas 

mantenedoras de ferrovias em débito com a União, na década de 

1940, virou os holofotes na direção dessas emissoras. O governo 

federal decidira, então, não estatizar apenas as empresas 

principais, mas também suas subsidiárias e outras entidades em 

que tivessem participação. Dessa forma ingressaram, na União, 

dentre outros, armazéns frigoríficos, jornais, revistas, fabricantes 

de papel e a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sendo essa última 

por meio do decreto-lei nº 2.073 de 1940, que estatizou a 

Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Passariam a 

ser geridas pela Superintendência das Empresas Incorporadas ao 

Patrimônio Nacional (SEIPN). 

Instalada no Edifício Joseph Gire (ou Edifício “A Noite”, 

em alusão à redação do jornal que ali funcionava), maior arranha-

céu da América Latina até meados da década de 1930, a emissora 

já tinha alguma relevância quando foi estatizada. Viveria, 

contudo, seu período áureo a partir da década de 1940 até meados 

da seguinte, capitaneando a fase conhecida como “Era de Ouro do 

Rádio”. A Rádio Nacional contou, então, com os principais artistas 
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nacionais em seus quadros; levou times e atletas brasileiros à 

fama; transmitiu para o exterior em ondas curtas (e baixo alcance); 

e foi decisiva para a comunicação de governo. Recebeu, ainda, 

duas outorgas para começar a operar em um novo meio que 

começava a se estabelecer: a TV. A primeira delas, no Rio de 

Janeiro, viria a ser revogada e concedida, a seguir, à empresa dona 

do jornal O Globo e a segunda, em Brasília, deu origem a TV 

Nacional em 1960 (JAMBEIRO, 2002; SAROLDI; MOREIRA, 2005). 

Na embrionária capital federal seria instalada, na mesma época, a 

Rádio Nacional de Brasília em OM. Com o tempo, as emissoras da 

nova capital passaram a ser geridas por uma empresa autônoma, a 

TV Rádio Nacional de Brasília (TVRNB). 

Na década de 1970, a Rádio Nacional já deixara seus 

melhores anos, porém ainda sonhava. E, no caso da radiodifusão, 

sonhos à base de ondas eletromagnéticas ultrapassam fronteiras 

físicas, como relata Higino Germani: 

 

“Eu estava no ministério, já há 

alguns anos, e um dia o superintendente 

da Rádio Nacional me mostrou um 

projeto de um sistema nacional de 

radiodifusão em alta potência. Seria uma 

Voz da América4 brasileira. Seriam cinco 

estações de ondas curtas em Brasília, 

duas em Maranguape e duas em Boa 

Vista (...). A primeira etapa desse projeto 

começou no governo Médici. Fui para lá, 

assumi o cargo de diretor técnico e 

montamos um transmissor de 300 KW e 

um de 250 KW em seis meses. (...) nós 

 
4 Voz da América era o serviço internacional de rádio mantido pelo governo dos 

Estados Unidos. 
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terminamos essa primeira etapa, veio o 

governo Geisel e segurou as verbas. O 

investimento total era de US$15 milhões. 

Aí veio a ordem para desmontar a 

antena que transmitia para a Europa e 

voltá-la para a Amazônia. E eu fui 

embora (...). Um dado interessante que 

pouca gente sabe: nesse período em que 

transmitimos para a Europa, chegamos a 

transmitir uma hora em alemão, uma em 

espanhol, uma em francês, uma em 

inglês, uma em português e uma em 

italiano. O Brasil transmitiu em seis 

idiomas para a Europa durante uns 2 ou 

3 anos, com um serviço internacional de 

primeiríssima qualidade, com um grupo 

de jornalistas fazendo um trabalho 

espetacular (...). Coisa interessantíssima 

é que, no primeiro ano, estivemos em 

sétimo lugar na transmissão em ondas 

curtas na Europa. No segundo ano, em 

quarto lugar, com apenas um 

transmissor, competindo com Voz da 

América, Deutsche Welle, BBC e várias 

outras, todas com dezenas de 

transmissores. E nós com um. Era o rato 

que rugia (...). Um amigo que estava 

fazendo mestrado na Europa não sabia o 

que tinha acontecido, porque ele ia às 

lojas de disco e via uma prateleira de 

discos brasileiros, que ficavam lá 

mofando. Dali a pouco os discos 

começaram a sumir. O europeu ouve 

ondas curtas. Se ele gostou da música, 

ele vai procurar a música. E os discos 

começaram a vender que nem água, uma 
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coisa emocionante. Um dia nós fizemos a 

besteira de pedir que as pessoas que 

pudessem monitorar nossa recepção 

gravassem uma fita e mandassem para 

nós. De volta, nós mandaríamos um 

cartão do Brasil, algo assim. Chegaram 

sacos de fita, não sabíamos o que fazer 

com aquilo tudo. A gente não 

acreditava...” (PIERANTI, 2019, p. 96-99)   

 

A grandiosidade desse projeto contrastava com a realidade 

das outras pequenas estações operadas pelo governo federal. Os 

primeiros estudos sobre a criação de uma empresa para gerir 

todas essas estações – que não incluiriam apenas as geridas por 

entidades vinculadas ao MEC – foram feitos ainda no governo 

Médici (CORSETTI, 1971), quando alguns ministérios já 

manifestavam seu desconforto em continuar operando emissoras 

de rádio. A necessidade de criação da empresa foi apontada 

explicitamente na Exposição de Motivos nº 118 de 1971, do então 

ministro das Comunicações, Hygino Corsetti, um documento que 

antecipava diversas medidas implementadas no setor nos anos 

seguintes. A Empresa Brasileira de Radiodifusão – ou 

simplesmente Radiobrás - só viria a ganhar vida, no entanto, em 

1976, depois da promulgação da lei nº 6.301, de 15 de dezembro 

do ano anterior. Era vinculada ao Ministério das Comunicações, já 

sob a gestão de Euclides Quandt de Oliveira, que assim analisou a 

nova estrutura: 

 

“A minha impressão: no 

governo Médici, eles observaram que 

havia uma área muito grande do Brasil 

que recebia muito pouca comunicação 
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de rádio, que era a Amazônia e o Centro-

Oeste. Já existia um ou outro lugar que 

tinha radiodifusão, mas eram poucos. 

Um problema levantado por alguns 

estudos era que a transmissão por rádio 

em ondas médias feita de Brasília era 

muito dificilmente recebida em Manaus, 

por exemplo. No interior de toda a 

Amazônia era recebida com muita 

dificuldade. Então o governo decidiu 

aparelhar a Rádio Nacional para cobrir 

toda aquela área da Amazônia. Essa 

cobertura seria em ondas médias ou 

tropicais, que seriam até mais 

apropriadas. Foi feito um projeto, foi 

iniciada a instalação dessa rede. O que 

aconteceu depois foi o seguinte: com a 

nova organização das comunicações, 

estava-se tentando melhorar a gestão. O 

que foi verificado? Não sei exatamente 

onde começou, mas em algum ponto 

começou a surgir a ideia: por que não 

juntam todas as rádios em um grupo só, 

gerido pelo poder público? No início do 

governo Médici, quando Corsetti 

assumiu o ministério, ele fez um estudo 

prévio, que fez parte da primeira 

mensagem enviada pelo Médici ao 

Congresso. Era preciso unir todos os 

órgãos que fazem radiodifusão sob uma 

única gestão. E o mais interessante é que 

a Rádio Nacional não gostou da criação 

da Radiobrás. Isso era uma coisa que 

estava em andamento, mas não chegou a 

ser realizada. Durante o governo Geisel, 

levantaram o projeto de unificação da 
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empresa, mas o ministério estava 

voltado só para o problema de rede das 

telecomunicações. Disseram “se organiza 

e vai” e foi dada a obrigação ao 

ministério de se organizar. Já tinha sido 

reduzida a ideia básica: no primeiro 

projeto, essa estação da Rádio Nacional 

teria cobertura internacional. Para que 

faríamos programa para o exterior? 

Muito pouca gente ouviria nossos 

programas, então vamos cobrir essa 

área... A missão básica da Radiobrás era 

gerir aquelas empresas e fazer a 

cobertura da área da Amazônia. Isso ela 

fez” (PIERANTI, 2019, p. 47-48). 

 

A lei de criação da Radiobrás não mencionava 

explicitamente a Amazônia como prioridade da nova empresa. No 

entanto, essa interpretação era possível e até natural a partir do 

art. 1º, §1º desse diploma, segundo o qual as emissoras deveriam 

“atender sobretudo às regiões de baixa densidade demográfica e 

reduzido interesse comercial, e às localidades julgadas 

estrategicamente importantes para a integração nacional”. 

O desenvolvimento da radiodifusão na Amazônia, 

principalmente fora das capitais, foi tardio. Faltavam emissoras e 

programação, ao passo que cultura e idioma dos países 

fronteiriços transitavam com mais facilidade. Assim, a estratégia, 

bem mais ampla que instalar emissoras, envolvia tornar presentes, 

na região, o Estado, o idioma e a “cultura brasileira” – em sua 

concepção à época, ou seja, partindo dos grandes centros. 

Documentos oficiais chegavam a citar o papel da Radiobrás como 

“estratégico na batalha contra a invasão eletrônica promovida, 
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principalmente na Região Amazônica, por algumas emissoras do 

Leste Europeu e do Caribe” (SAROLDI; MOREIRA, 2005, p. 179). 

No Leste Europeu estavam os países socialistas; no Caribe, 

Cuba. Assim, a Radiobrás era apresentada como mais uma 

barricada do capitalismo contra o sempre aludido, eternamente 

improvável e nunca consumado “avanço vermelho” propalado na 

Guerra Fria. Pode parecer estranho que emissoras tão distantes 

fossem capazes de atingir o solo (na verdade, o ar) brasileiro. No 

entanto, do ponto de vista técnico, emissoras em ondas curtas 

digladiavam-se no éter para chegar o mais longe possível – e esse 

limite, nessa faixa de frequências, não parecia existir.    

Para cobrir a Amazônia eram necessárias estações locais. 

Essas estações de rádio retransmitiam a programação voltada para 

a região, mas gerada a partir de Brasília. No caso da TV, inserções 

locais eram feitas na geradora de Porto Velho e retransmitidas 

para as demais localidades. A efetivação dessas outorgas foi feita 

por ato do Ministério das Comunicações. Um deles foi a Portaria 

nº 1.287, de 2 de dezembro de 1977, que autorizou a Radiobrás a 

implantar e operar 16 emissoras de rádio em ondas médias e 

ondas tropicais nas localidades e com as frequências abaixo 

discriminadas: 

 

Tabela 2: Outorgas da Radiobrás pela Portaria MC nº 

1.287/775 

UF Município OM OT 

AC Cruzeiro do Sul 720 4765 

AP Macapá 630 - 

 
5 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 197 
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AM Manaus 540 4875 

AM Eirunepê 780 - 

AM São Gabriel da Cachoeira 600 3375 

AM Tabatinga 670 4815 

AM Tefé 580 - 

MT Corumbá6 540 - 

RO Porto Velho 840 4945 

RR Boa Vista 590 4835 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme a portaria citada. 

 

Do ponto de vista da estratégia da empresa, a portaria 

deixava claro seu foco na região amazônica e áreas de fronteira, 

em observância ao dispositivo legal já citado. O ato do ministério 

chegava inclusive a prever que essas emissoras poderiam veicular 

publicidade nos municípios da lista onde inexistissem outras 

emissoras. Essa prática era aceita à época e adotada pela Rádio 

Nacional habitualmente, porém é um tabu hoje em dia, em se 

tratando de radiodifusão educativa e consignações da União. 

Do ponto de vista legal, a portaria gera dúvidas por dois 

motivos. O primeiro é justamente a publicidade: a lei nº 4.117, de 

27 de agosto de 1962, estabelecia que emissoras de radiodifusão 

poderiam veicular até 25% de publicidade comercial e o decreto-

lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, estabelecia que emissoras de 

televisão educativa não poderiam veicular publicidade comercial. 

 
6 O município de Corumbá integra atualmente o estado do Mato Grosso do Sul, 

criado em 1979. Logo, à época da Portaria nº 1.287, ainda integrava o estado do 

Mato Grosso. 
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Ou se entendia, então, que, por analogia, emissoras de rádio 

educativo também não poderiam veicular publicidade; ou que se 

aplicaria ao rádio educativo o mesmo limite de 25% previsto na lei 

nº 4.117/62; ou que essas não seriam emissoras educativas. No 

primeiro caso, a Portaria MC nº 1.287/77 estaria consagrando uma 

ilegalidade; no segundo, estaria estabelecendo uma restrição 

injustificada; ou, no terceiro, não tornava clara a natureza dessas 

outorgas. 

O segundo motivo refere-se à competência para a outorga 

dessas emissoras. O decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 

que regulamentou a lei nº 4.117/62, estabeleceu, até ser revisto em 

2012, que competia ao Presidente da República outorgar 

concessões de TV e de rádio, quando as emissoras fossem 

regionais ou nacionais; ao Conselho Nacional de 

Telecomunicações (Contel, sucedido legalmente pelo Ministério 

das Comunicações em 1967) competiam outorgas para emissoras 

de rádio locais, retransmissoras e repetidoras de TV. Segundo o 

decreto-lei nº 236/67, emissoras em ondas tropicais eram regionais 

e, em ondas médias, podiam ser locais, regionais e nacionais. 

Assim, no caso estudado, as outorgas das 10 emissoras em ondas 

tropicais deveriam ter sido expedidas pelo Presidente da 

República, aplicando-se o mesmo critério às estações em ondas 

médias, salvo se essas fossem consideradas locais. No entanto, 

esse entendimento será relativizado em capítulo futuro deste 

trabalho. 

Essas duas inconformidades aparentes com a legislação 

sinalizam uma interpretação que será retomada mais à frente: 

outorgas (ou, depois, consignações) da União (e de determinadas 

empresas públicas) aparentemente não se sujeitariam a todas as 

regras válidas para outras emissoras de radiodifusão. Essa 

formulação não é exposta, contudo, de forma explícita nos 

instrumentos normativos citados até aqui.  
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O grau de sucesso dessas transmissões na Amazônia, até 

meados da década de 1980, está pouco documentado e permanece 

vivo apenas na memória de quem lidou com essas estações. 

Conta-se no setor, por exemplo, que os ouvintes formavam filas 

para telefonar para os estúdios em Brasília e mandar recados; 

caravanas com artistas da Rádio Nacional eram recebidas nas 

localidades por grande público em eventos a céu aberto; e pilotos 

de avião inexperientes orientavam-se sobre a proximidade de 

cidades rastreando o sinal da Rádio Nacional.  

A derrocada desse projeto ocorreu em paralelo à 

redemocratização política do país. O corte de investimentos 

culminou no fechamento progressivo de estações de radiodifusão 

mantidas pelo governo federal não apenas na Amazônia:  

 

Gráfico 1: Oscilação no Número de Emissoras Federais no Brasil 

(1982-1988) 
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Fonte: PIERANTI (2011) 
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Entre as emissoras que começam a sumir nos últimos anos 

do gráfico, estão aquelas que originaram o estudo de caso 

examinado neste livro. 

 

 2.3 O corte 

 

 O raiar da Nova República marcou uma reordenação de 

prioridades na administração pública. Entre elas estava a redução 

da infraestrutura estatal em alguns setores, o que viria a se 

aprofundar na década de 1990. No campo da radiodifusão, isso 

significava, de imediato, diminuir as operações da Radiobrás. 

 Essa medida foi regulamentada, de início, por três 

decretos: nº 95.916, de 12 de abril de 1988; nº 95.955, de 22 de abril 

de 1988; e nº 97.683, de 20 de abril de 1989, que estabeleceram que 

a Radiobrás poderia conduzir licitações, relacionadas a algumas 

de suas emissoras, em parceria com o Ministério das 

Comunicações. É preciso ressaltar alguns pontos sobre os 

decretos. Os dois primeiros são anteriores à Constituição Federal 

de 1988 e o último, posterior à sua publicação, logo já deveria 

levar em conta o novo cenário legal e, mais especificamente, os 

dispositivos que serão tratados na próxima seção. Os dois decretos 

publicados em 1988 consolidam uma primeira lista de emissoras, 

complementada por um novo rol constante do terceiro. Não foram 

encontradas entidades interessadas em algumas das emissoras, o 

que levaria a Radiobrás a tentar devolver os respectivos canais à 

União. As tabelas seguintes resumem o resultado dos 

procedimentos licitatórios, segundo o processo nº 53000.003163/01 

instaurado pelo Ministério das Comunicações: 
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Tabela 3: Emissoras a serem alienadas pela Radiobrás  

(decretos nº95.916 e nº 95.955) 

Serviço UF Município Entidade 

FM RJ Rio de Janeiro Rádio Difusora Vale do 

Paraíba Ltda. 

FM RJ Volta Redonda Sociedade Stereosul de 

Radiodifusão Ltda. 

FM MT São Félix do 

Araguaia 

Rede Meridional de 

Radiodifusão Ltda. 

FM MT Sinop Rede Meridional de 

Radiodifusão Ltda. 

FM MT Alta Floresta Gaspar Radiodifusão Ltda. 

FM AM Manaus Rádio Guaranópolis Ltda. 

FM DF Brasília Suspenso por decisão 

judicial 

FM RO Porto Velho RBN Rede Brasil Norte de 

Televisão Ltda. 

FM AM Tefé Marketing Eletrônico Ltda. 

FM AP Macapá Tropical Radiodifusão Ltda. 

FM RR Boa Vista Rede Tropical de 

Comunicação Ltda. 

FM AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão Integração 

Ltda. 

OM RJ Rio de Janeiro 

(Rádio 

Rádio Contemporânea Ltda. 
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Ipanema) 

OM RJ Volta Redonda Sociedade Stereosul de 

Radiodifusão Ltda. 

TV RO Porto Velho RBN Rede Brasil Norte de 

Televisão Ltda. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos decretos citados. 

 

Tabela 4: Emissoras a serem alienadas pela Radiobrás  

(decreto nº 97.683) 

Serviço UF Município Entidade 

OT AM Manaus Governo do Estado do 

Amazonas 

OM AM Tabatinga - 

OT AM Tabatinga - 

OM AM Tefé - 

OM AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração Ltda. 

OT AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração Ltda. 

OM AM São Gabriel da 

Cachoeira 

- 

OT AM São Gabriel da 

Cachoeira 

- 

OT RO Porto Velho Governo do Estado de 

Rondônia 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base no decreto citado. 

 

 Das 16 emissoras listadas na Portaria MC nº 1.287/77, 

abordada na seção anterior, nove poderiam ser “alienadas” com 

base nos decretos. Além disso, deles constava também a geradora 

de TV de Porto Velho, que deveria ser a cabeça-de-rede da 

Nacional na Amazônia. Cerca de uma década depois, morria, na 

prática, o sonho de montar uma rede na região – e, com isso, a 

Radiobrás deixava de atender um dos seus principais objetivos 

legais.  

 Nenhuma entidade se interessou por cinco emissoras 

listadas. Além disso, os decretos incluíam duas das principais 

emissoras da empresa, em termos de audiência e história: a FM 

Nacional do Rio de Janeiro e a FM Nacional de Brasília-DF, a 

primeira emissora FM da capital federal. A emissora do Rio de 

Janeiro, já privatizada, viria a se transformar na RPC e, depois, na 

Rádio O Dia; já a emissora de Brasília-DF foi salva por força de 

decisão judicial, que sobrestou o processo de licitação em 

atendimento a pleito da Universidade de Brasília7. A FM Nacional 

de Brasília continuou, assim, a ser operada pela Radiobrás e, 

depois, pela EBC, assim como a Rádio Nacional OM do Rio de 

Janeiro. Além das transferências baseadas nos três decretos 

citados, nessa mesma época a Radiobrás transferiu outras 

outorgas: 

 

Tabela 5: Emissoras alienadas pela Radiobrás  

(sem base nos decretos citados) 

Serviço UF Município Entidade 

 
7 Processo nº 53500.003163/01, v. 1, p. 8. 
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RTV MT Alta Floresta Gaspar Radiodifusão 

Ltda. 

RTV AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração Ltda. 

RTV MT São Félix do 

Araguaia 

Rede Meridional de 

Radiodifusão Ltda. 

RTV MT Sinop Rede Meridional de 

Radiodifusão Ltda. 

RTV MT Tefé Marketing Eletrônico 

Ltda. 

OM AP Macapá Governo do Estado do 

Amapá 

OT AP Macapá Governo do Estado do 

Amapá 

OM RR Boa Vista Governo do Estado de 

Roraima 

OT RR Boa Vista Governo do Estado de 

Roraima 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Essa última lista completa o desmonte do que foi – e, vale 

frisar, poderia continuar sendo – a rede da Radiobrás na 

Amazônia. Por uma simples leitura dessa última tabela, parece ser 

possível entender que havia, à época, um entendimento de que 

não dependeriam de autorização do Poder Executivo a transferência 

de estações para um governo estadual, bem como a alienação de 

estações de RTV, talvez em função do caráter ancilar do serviço. 
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“Parece”, “talvez”: essas hipóteses, nos anos seguintes, gerariam 

problemas, como se verá adiante. 

 A redução no número de emissoras marcou, ainda, o início 

de uma fase aguda de demissões, prática recorrente nas demais 

empresas públicas. Entre 1990 e 1992 cerca de 470 funcionários 

deixaram a Radiobrás, sendo 90% contra a sua vontade. Durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, o fechamento da 

empresa chegou a ser cogitado (BUCCI, 2008). 

 Os três decretos merecem, ainda, alguns comentários para 

além da lista de emissoras. Dez dias separam os dois primeiros, o 

que sugere ter sido constatado algum erro. Ambos mencionavam 

que a “alienação” envolvia os equipamentos e móveis. O primeiro 

decreto cita, ainda, “imóveis” e o segundo, “instalações”, o que 

podem ser considerados sinônimos neste caso. A diferença refere-

se, no entanto, a outra expressão: o primeiro fala em alienação dos 

“direitos de concessão” e o segundo, em “transferir a utilização de 

canais”. 

 O termo concessão era, de fato, errado, já que esse 

instrumento de outorga é válido para as emissoras de TV e para 

apenas algumas de rádio. Esse ponto será aprofundado no 

próximo capítulo.  

 O mais interessante desse dispositivo, contudo, é a 

autorização, por decreto, para que a Radiobrás exercesse as 

competências legais do Ministério das Comunicações. Afinal, 

ainda que a expressão “transferir a utilização de canais” seja 

tecnicamente inapropriada, ela visa caracterizar uma transferência 

direta da outorga, ou seja, uma nova pessoa jurídica assumiria as 

outorgas da entidade que as detinha, no caso, a Radiobrás8. O art. 

 
8 “Transferência indireta”, por sua vez, ocorria com a mudança no controle da 

entidade, por meio da transferência de cotas para uma ou mais pessoas físicas 

diferentes, conforme o art. 89, §2º do decreto nº 52.795/63. Também essa 
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38, alínea “b” da lei nº 4.117/62 estabelece que uma transferência 

de outorga depende de anuência do Poder Executivo. Essa regra 

foi flexibilizada com o passar do tempo. Naquele tempo, para que 

a transferência se efetivasse, deveria ser observada a 

regulamentação, notadamente os art. 28 e 89 a 94 do decreto nº 

52.795/63. Esses dispositivos estabeleciam, à época, dentre outros 

itens, um rol de documentos a serem entregues; a necessidade de 

observância dos limites máximos de número de outorgas por 

entidades, estabelecido no decreto-lei nº 236/679; e que a 

transferência só poderia ocorrer transcorridos, pelo menos, 5 anos 

da expedição da licença de funcionamento das estações (ato 

posterior à outorga e à aprovação do projeto técnico de 

engenharia). Um pedido de transferência direta por qualquer 

entidade demandaria, assim, a instauração de processo específico 

e análise da documentação pertinente pelo Ministério das 

Comunicações (à época). 

 
modalidade de transferência dependia de anuência do Poder Executivo, 

sujeitando-se a regras específicas. O decreto nº 9.138, de 22 de agosto de 2017, 

revogou os dispositivos que tratavam de transferência indireta e estabeleceu que 

alterações no controle societário da entidade deveriam apenas ser comunicados 

ao Poder Executivo, depois de realizados. Assim, com a revogação dos 

dispositivos referentes à “transferência indireta”, o termo “transferência direta” 

tem progressivamente caído em desuso, sendo cada vez mais usada apenas a 

expressão “transferência”. Como existia diferença entre as modalidades de 

transferência no período aqui estudado, optou-se pela adoção da expressão 

original.   
9 O art. 12 do decreto-lei nº 236/67 estabelece que cada entidade pode deter, no 

máximo, 4 outorgas de emissoras OM locais, 6 FM; 3 OM regionais; 2 OT; 2 OM 

nacionais; 2 OC; e 10 emissoras de TV. Não há qualquer limite a outorgas de 

retransmissoras de TV. Além de poder operar, em tese, até 29 emissoras de rádio 

e TV, as entidades não estão sujeitas a nenhum limite na formação de redes por 

afiliação (ou seja, parcerias com outros grupos econômicos); restrições em relação 

à audiência potencial em função de sua cobertura; limites no total de outorgas de 

RTVs e RTRs; ou impedimentos de possuir outros meios de comunicação, como 

jornais e revistas, em sua área de cobertura. Restrições desse tipo são ou foram 

comuns, durante décadas, na legislação das principais democracias ocidentais e 

visam ampliar o pluralismo na comunicação de massa.    
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 Curtos, os decretos analisados preveem apenas a 

necessidade de realização de licitação por parte da Radiobrás. À 

época, licitação sequer era uma prática exigida para a outorga de 

radiodifusão. Até 1996 – ano em que se regulamentou esse 

procedimento no setor, no que tange a emissoras comerciais – a 

outorga era discricionária do Presidente da República ou do 

Ministro das Comunicações, a depender do serviço. Do ponto de 

vista legal, faz sentido encarar a licitação como uma obrigação 

aplicável ao caso no que se refere aos equipamentos, bens e 

imóveis das emissoras. Os decretos faziam referência inclusive ao 

decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, que 

regulamentava a licitação na administração pública justamente 

para “obras, serviços, compras e alienações” (art. 1º). 

 Aí está, inclusive, um elemento aparentemente inofensivo, 

mas digno de nota. O termo “alienação” era usado nos 

instrumentos normativos que tratavam de licitações, não sendo 

observado na legislação que trata de radiodifusão. Nesse campo, 

como já se frisou, o termo empregado é “transferência”. 

 Por fim, outra peculiaridade: o primeiro decreto é assinado 

pelo Presidente da República, José Sarney; pelo ministro das 

Comunicações, Antônio Carlos Magalhães; e pelo ministro-chefe 

do Gabinete Civil da Presidência da República. Já o segundo e o 

terceiro não contêm a assinatura do responsável pela pasta das 

Comunicações. Os termos dos decretos teriam sido debatidos com 

esse órgão? 

 É razoável afirmar que os três decretos parecem ter 

considerado a opção por uma redução de custos, preocupando-se 

com a legalidade necessária para a alienação de bens, 

equipamentos e imóveis. Daí a menção explícita ao processo 

licitatório e sua aplicação, o que teria valido também para a 



 

50 
 

privatização de uma empresa ou para a venda de um apartamento 

da União, por exemplo. 

 Por outro lado, os decretos destruíram o projeto de 

implantação de uma rede de comunicação da Radiobrás na 

Amazônia, colocando em xeque um objetivo que se confundia 

com a própria razão de ser da empresa. Além disso, deixaram de 

levar em conta duas questões basilares referentes à legislação de 

radiodifusão: (a) transferiram à empresa detentora das outorgas (a 

Radiobrás) uma competência legal do poder outorgante (o Poder 

Executivo) e (b) omitiram-se quanto à necessidade de observância 

das regras aplicáveis à transferência dessas outorgas, segundo a 

legislação específica. A lentidão subsequente na tramitação desses 

processos não pode ser explicada apenas por esses dois pontos, 

mas eles são a raiz do problema. O caule, disforme, começaria a 

crescer com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

 2.4 A constitucionalização dos sistemas de radiodifusão 

 

 Constituições federais anteriores a 1988 sempre foram 

tímidas ao tratar do rádio e da televisão. A Carta de 1946 previu a 

competência da União para explorar diretamente ou mediante 

outorga serviços de radiodifusão (art. 5º, XII), assim como vedou a 

propriedade de empresas desse setor por sociedades anônimas e 

estrangeiros. Esse impedimento consta, também, da Constituição 

de 1967 e da Emenda Constitucional nº 1 de 1969 (art. 174 em 

ambas). Nelas também estava proibida a censura prévia, salvo em 

relação a espetáculos públicos, com a menção expressa de que não 

seriam toleradas a propaganda de guerra, a subversão da ordem, 

preconceitos e outras manifestações contrárias à moral e aos bons 

costumes (art. 153, §8º em ambas). Essa previsão, condicionada a 
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tantos critérios subjetivos, não impediu, contudo, a 

implementação da censura de diferentes formas. Algumas 

empresas jornalísticas e de radiodifusão tiveram que aceitar 

censores nas redações; outras submetiam ao órgão competente 

determinados conteúdos antes de sua divulgação; recados com 

assuntos proibidos eram enviados às redações; e, em regra, 

estratégias de pressão também eram aplicadas quando algum 

conteúdo veiculado ou publicado gerava desconforto no poder 

público. Medidas com impacto financeiro na mídia, como o corte 

de publicidade oficial e restrições à importação de papel-jornal, 

também foram comuns (MARCONI, 1980; SMITH, 2000; 

KUSHNIR, 2004). 

 A radiodifusão foi tratada de forma mais pormenorizada 

na Constituição Federal de 1988. A liberdade de expressão foi 

afirmada como direito fundamental (art. 5º, IX), a liberdade de 

imprensa foi assegurada e a censura política, ideológica e artística 

foi vedada sem condicionantes (art. 220, §2º). Recuperou-se a 

previsão constitucional de 1946 de que a União tinha competência 

para explorar diretamente ou mediante outorga os serviços de 

radiodifusão (art. 21, XII, “a”). Além disso, inovou-se ao criar um 

capítulo específico para tratar de aspectos variados da 

comunicação social (Título VIII, Capítulo V). Em cinco artigos, o 

legislador tratou das finalidades dos serviços de radiodifusão, 

impossibilidade de constituição de monopólios e oligopólios no 

setor, restrições ao capital estrangeiro, regras para outorgas e 

instalação de um Conselho de Comunicação Social. Interessa 

particularmente a este livro o art. 223 da atual Carta. 

 Para aprofundar o debate sobre ele, é preciso entender o 

contexto político dos anos imediatamente anteriores. É certo que o 

período autoritário impôs uma série de restrições à prática 

jornalística, ainda que pesquisadores tenham apontado a adesão 

ao regime ou uma resistência apenas tímida por parte de alguns 
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meios de comunicação (SMITH, 2000; MAIA, 2002). Não é objetivo 

deste trabalho resgatar essa discussão, mas se faz necessário, para 

bem entender o art. 223, recuperar, de forma resumida, um 

episódio específico: o ocaso da Rede Tupi. 

 Até meados da década de 1960, os Diários Associados 

eram não apenas a principal empresa de mídia nacional, como 

também uma pioneira. Foi ela a responsável pela primeira 

transmissão regular de TV e pelas primeiras emissoras 

executantes desse serviço no Brasil, a TV Tupi de São Paulo e a do 

Rio de Janeiro. Elas se somavam a um conglomerado que, em 

1952, reunia 19 estações de rádio, 28 jornais, uma agência de 

notícias e três revistas, dentre as quais O Cruzeiro, com tiragem de 

750 mil exemplares semanais, a maior do país. A empreitada para 

a inauguração da TV só foi possível graças à ousadia do fundador 

e dono do grupo, Assis Chateaubriand, que superou dificuldades 

na importação de equipamentos e chegou a determinar a compra, 

no exterior, de aparelhos de TV para que as pessoas pudessem 

assistir a programação. Sua personalidade impetuosa foi retratada 

em biografia, que colacionou diversos casos de ligação profunda, 

mas também brigas homéricas com governantes. Depois de sua 

morte, em 1968, os Diários Associados mergulharam 

progressivamente em crise, agravada pela atuação de novos 

concorrentes, dificuldades gerenciais e uma arquitetura 

institucional complexa, conhecida como “condomínio” que incluía 

dezenas de acionistas, de todas as regiões do país, e fora 

concebida pelo próprio Chateaubriand. No fim da década 

seguinte, a audiência caía, salários atrasavam, os problemas 

financeiros vinham a público, funcionários entravam em greve e 

até um incêndio chegou a tragar parte da emissora em São Paulo, 

incluindo equipamentos novos (MORAIS, 1994, RIBEIRO, 2007). 

 Chegava a época de renovação da concessão de sete 

emissoras de TV que compunham a rede Tupi. Porém, em atos 
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sem precedentes, por meio dos decretos nº 84.927 a nº 84.933, 

todos de 17 de julho de 1980, o Presidente da República declarou 

“peremptas” as concessões de São Paulo, Rio de Janeiro (as duas 

estações mais antigas do país), Belo Horizonte, Recife, Belém, 

Fortaleza e Porto Alegre. Os fundamentos jurídicos alegados 

estavam no art. 67, parágrafo único, da lei nº 4.117/62, com a 

redação dada pelo decreto-lei nº 236/67, e o art. 1º do decreto nº 

79.726/77. O primeiro dispositivo explicitava que o direito à 

renovação de uma outorga existia apenas quando a empresa 

cumprisse seus contratos de concessão ou permissão, exigências 

legais e regulamentares, além de finalidades educacionais, 

culturais e morais e da persistência da possibilidade técnica e do 

interesse público. Já o segundo dispositivo alegado acrescia ao rol 

de requisitos a idoneidade técnica, financeira e moral. Enquanto 

fiscais lacravam os transmissores das estações, funcionários em 

vigília mantinham no ar programação especial em que diversos 

artistas e convidados apelavam, ao vivo, por clemência do poder 

público. 

 A rede de TV pioneira, ainda uma das principais do país, 

teve seu destino decidido pelo Presidente da República, em ato 

unilateral (amparado em processos instruídos pelo Ministério das 

Comunicações). Mais que isso, o embasamento para a decisão era 

um conjunto de critérios ou amplos demais (não cumprimento de 

contratos, exigências legais e regulamentares), ou imprecisos 

demais (observância de finalidades educacionais, culturais e 

morais), ou ambos (inidoneidade técnica, financeira e moral).  

 A nova ordem constitucional, a partir de 1988, dedicou-se 

a enfrentar essa questão. Se o Direito é vivo, como diz a máxima, 

uma nova Constituição Federal não deixa de ser uma certidão de 

nascimento. E o caso relatado é mais um exemplo de como a Carta 

de 1988, ao disciplinar uma nova administração pública ainda no 

berço, estendeu a possibilidade de controle judicial não mais 
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apenas aos aspectos legais dos atos praticados, como também ao 

seu mérito, à conveniência e à oportunidade de sua prática e à sua 

adequação aos princípios constitucionais (BARROSO, 2005). 

 O art. 223 da Constituição Federal é, assim, um exemplo 

prático desse entendimento. O dispositivo reconhece que ao Poder 

Executivo competem os atos de outorga e de sua renovação, 

condicionados a um novo princípio, não mencionado em 

constituições ou leis anteriores, qual seja, o da 

“complementaridade dos sistemas privado, público e estatal”. Ao 

longo de cinco parágrafos, o artigo determina que esses atos serão 

apreciados pelo Congresso Nacional; que a não renovação 

dependerá da aprovação de, no mínimo, dois quintos do 

Congresso Nacional, em votação nominal e que o cancelamento da 

outorga, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. 

Além disso, constitucionaliza o tempo de duração das outorgas, 

antes previsto em lei. Dessa forma, com o exemplo da Rede Tupi 

ainda vívido, a Constituição Federal amarra o Poder Executivo e 

confere grande segurança jurídica às emissoras. 

 Esse artigo constitucional pode ser abordado, ainda, 

segundo duas discussões temáticas, ambas relacionadas ao caso 

estudado. A próxima seção deste livro busca diferenciar os três 

sistemas de radiodifusão tratados no caput do art. 223. Por fim, 

este capítulo se encerrará com considerações sobre o moderno e 

complexo rito de expedição e renovação de outorgas de 

radiodifusão, constitucionalizado a partir de 1988. 

 

 2.5 Sistemas privado, público e estatal de radiodifusão 

  

 A maior parte das outorgas em atividade no Brasil, em 

1988, poderia ser agrupada em dois grandes grupos: ou 
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pertenciam a empresas privadas, eventualmente integradas em 

redes; ou eram operações mantidas por governos e entidades da 

administração indireta, como, por exemplo, as da Radiobrás, 

estações ligadas a governos estaduais e RTVs de prefeituras (a 

maior parte das quais retransmitindo a programação das redes 

privadas). Havia, ainda, emissoras educativas vinculadas a 

universidades, várias das quais públicas, e a fundações de direito 

privado. Compunham, porém, um grupo bem menor e com pouca 

interação entre si. Não existiam emissoras sujeitas aos mesmos 

compromissos do que se convencionou chamar de radiodifusão 

pública ou Public Service Broadcasting, operadas, por exemplo, pela 

BBC (Reino Unido), ARD e ZDF (Alemanha, à época, Ocidental) e 

tantas outras. Sobre esses compromissos se tratará adiante, ainda 

nesta seção. 

 Ainda assim, o debate sobre a necessidade de mudanças 

no modelo já ocorria no Brasil. Em 1987 foi aprovada, no Encontro 

Nacional dos Jornalistas, em Brasília, a Carta dos Jornalistas à 

Constituinte, com uma proposta de capítulo sobre a comunicação 

social. Segundo Murilo Ramos, que participou das discussões 

como professor e pesquisador da Universidade de Brasília: 

 

 “Quando foi elaborada a 

proposta final, Perseu Abramo, 

personagem importante nesse processo, 

propôs um único sistema para toda a 

radiodifusão, público, organizado como 

fundações sem fins lucrativos. Mas havia 

uma proposta mais pragmática, com a 

qual eu me alinhava, no sentido de se 

constituir algo como um sistema de 

rádio e televisão públicos, não 

comerciais, convivendo com o sistema 
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privado-comercial, nos moldes do que 

existia nos Estados Unidos (...). Essa 

coisa de estatal, público e privado foi 

uma invenção da Constituinte para 

assegurar a existência de um sistema 

privado com grande autonomia de 

mercado, embora regido por concessão e 

permissão, que são instrumentos de 

serviço público. De resto, quando se fala 

em sistema público não comercial, ele 

não existe dissociado do estatal. Eu 

próprio demorei a chegar a essa 

conclusão. A BBC é estatal, tanto que ela 

existe porque é a própria rainha que 

emite uma Carta Real assegurando a 

outorga. E é o Estado britânico que 

garante a cobrança de uma taxa que a 

assegura. Mais ainda, cerca de metade 

do orçamento da Corporation for Public 

Broadcasting, a CPB, que assegura 

recursos para os sistemas PBS, de 

televisão, e NPR, de rádio, o sistema 

público norte-americano, vem do 

tesouro nacional, o que lhe confere 

caráter estatal (...). [Sobre as emissoras 

educativas] A ideia era agregá-las, 

fazendo o que ocorreu nos Estados 

Unidos em 1967, com o Public 

Broadcasting Act. Ou seja: juntar tudo que 

é educativo e cultural e transformar em 

um sistema paralelo ao sistema privado-

comercial. Essa coisa de estatal, público e 

privado no Brasil é uma armadilha 

plantada no capítulo da Constituição 

Federal. Por isso digo: o que está lá foi 

pautado pelo movimento social e 
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deformado. Essa é a estratégia 

conservadora de sempre: você vai e fatia, 

deforma, deturpa as propostas de cunho 

democratizante” (PIERANTI, 2019, p. 

112-113). 

 

 Outros autores concordam que é falaciosa a distinção entre 

um sistema estatal e outro público. Ou, em outras palavras, que “o 

estatal deve ser entendido como uma subcategoria do público, ou 

seja: embora nem tudo que é público seja estatal, tudo o que é 

estatal só pode ser público” e que programações de cunho 

governista acabam por “conceder ao patrimonialismo” (BUCCI, 

2008, p. 260-1).  

No entanto, o tema da comunicação foi alvo de intensas 

disputas durante a Assembleia Nacional Constituinte, a ponto de 

a comissão responsável não ter conseguido aprovar um relatório. 

O capítulo constante da Constituição Federal é fruto, em grande 

parte, do texto possível, elaborado pela comissão de 

sistematização, e reúne ideias diversas, nem sempre concatenadas 

entre si (PIERANTI, 2011).  

Nele foram consagrados três sistemas de radiodifusão e, 

em que pesem discordâncias conceituais, não há qualquer 

sinalização de que um esteja contido no outro. O sistema privado 

é normalmente associado às emissoras popularmente chamadas 

de “comerciais”; ainda que, do ponto de vista legal, esse seja um 

conceito impreciso, o leitor consegue entendê-lo claramente. Cabe, 

agora, tentar diferenciar os outros dois sistemas. 

De início, frise-se que essa situação é absolutamente 

incomum no mundo. Na verdade, o reconhecimento 

constitucional ou legal de um "sistema estatal" é raro. No centro-

leste europeu, por exemplo, em uma amostra de 20 países, apenas 
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o Azerbaijão reconhecia legalmente a existência desse sistema 

(ABASHINA, 2016; PIERANTI, 2018).  

A experiência (principalmente europeia) e a literatura são 

bem mais claras sobre a diferença entre radiodifusão pública e 

estatal que a legislação brasileira. Mendel (2000), em pesquisa 

apoiada pela Unesco, listou como características essenciais da 

radiodifusão pública a disponibilidade da programação para toda 

a sociedade; preocupação com a identidade e a cultura nacionais; 

imparcialidade dos programas; variedade de programação; e 

modelo de financiamento amparado, em grande parte, no 

pagamento de taxas pela sociedade. Banerjee e Seneviratne (2005), 

em estudo fomentado pela mesma entidade, constataram que não 

há um único modelo ideal de radiodifusão pública, mas listaram, 

como características essenciais, universalidade, diversidade (em 

termos de gêneros de programas, público alcançado e temas 

discutidos), independência e diferenciação em relação a outras 

emissoras. O Conselho da Europa, ao discutir o tema, frisou como 

princípios dessas emissoras a independência dos dirigentes em 

relação à interferência política, abertura e transparência da forma 

de indicação, independência editorial e autonomia (ABASHINA, 

2016). Kops (2001) resumiu este entendimento: 

  

“Radiodifusão pública, na sua 

forma mais genuína, deve, em primeiro 

lugar, ser não governamental, ou seja, 

decisões sobre tarefas, conteúdos, 

organização e financiamento devem ser 

tomadas de forma pública, mas não 

pelas instituições políticas 

governamentais, mas por instituições 

públicas não governamentais. Para isso 

(...), essas instituições devem ser 
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controladas por quadros politicamente 

independentes, que devem ser 

recrutados pelos cidadãos no seu papel 

de telespectadores e ouvintes, que se 

sintam responsáveis pelos efeitos 

políticos, sociais, culturais dos 

programas e que sejam, portanto, 

capacitados para influenciar diretamente 

essas programações (...). Tamanha 

independência política e neutralidade da 

radiodifusão pública são difíceis de 

serem colocadas em prática, já que existe 

grande interesse de governos e 

individualmente de políticos dos 

partidos do governo em controlá-la” 

(KOPS, 2001, p. 4). 

 

Em trabalho anterior (PIERANTI, 2018), concordei que o 

fator determinante para diferenciar os sistemas é a independência 

em relação a governos e ao mercado. O sistema estatal, tal como 

abordado nos marcos legais brasileiros, não dispõe dessa 

independência, já que essas emissoras - e conteúdos estatais 

veiculados por outras emissoras, como o programa A Voz do 

Brasil - são responsáveis justamente por realizar a comunicação 

institucional de governo.  

Já a independência da radiodifusão pública - segundo 

modelo teórico, a ser perseguido na prática - está calcado em 

quatro elementos. O primeiro é a forma complexa de indicação 

dos dirigentes, já que, quanto mais autoridades envolvidas na 

nomeação, mais tendem a se dissipar a influência e a capacidade 

de exercer pressão individuais de cada uma sobre os novos 

dirigentes. A estabilidade dos dirigentes e de profissionais críticos 

é o segundo elemento, porque, com um mandato com prazo fixo, 
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eles podem resistir a eventuais pressões sem temer demissões. O 

terceiro é a existência de mecanismos institucionalizados de 

controle social. Por meio deles, a sociedade passa a fazer parte do 

dia-a-dia das emissoras, que passam a ter que responder, em 

algum grau, diretamente ao seu público. Por fim, o quarto é a 

previsão legal de fontes plurais de financiamento, tais como 

publicidade; orçamento público; e contribuições e taxas pagas 

pelos cidadãos, sendo essas três as mais comuns. Assim, na 

hipótese de uma fonte se tornar temporariamente mais escassa, as 

outras podem garantir a manutenção da emissora. O modelo pode 

ser delineado desta forma: 

  

Figura 1. Modelo de configuração da independência na 

radiodifusão pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIERANTI (2018) 
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 Cabe ressaltar, ainda, que, conforme a legislação atual, o 

processo de devolução ou de transferência de outorgas e 

consignações, como as tratadas neste trabalho, é o mesmo 

independentemente do sistema ao qual está vinculada a emissora 

em questão. Em outras palavras, a solução do problema não seria 

diferente a depender do sistema ao qual essas emissoras 

estivessem vinculadas - aliás, como várias delas sequer entraram 

em operação, seria impossível estabelecer essa vinculação. 

 Por fim, resta pendente o efeito prático do termo 

“complementaridade”, que a Constituição Federal associa aos três 

sistemas. Se a legislação demorou quase vinte anos para avançar 

no conceito de radiodifusão pública, o caráter complementar dos 

sistemas carece de tratamento até o presente. Não existe, nem 

nunca houve, por exemplo, uma divisão equânime no número de 

outorgas entre os sistemas, o que poderia caracterizar uma 

complementaridade. Na prática, trata-se, portanto, de princípio 

indefinido no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 2.6 O rito constitucional de expedição e renovação de 

outorgas 

 

 O efeito mais claro do art. 223 da Constituição Federal, 

como dito, foi a restrição da competência do Poder Executivo no 

âmbito da radiodifusão. Até então, o Presidente da República ou o 

ministro das Comunicações definia, por si só, de forma 

discricionária, quais entidades receberiam uma ou mais outorgas. 

Com isso, se houvesse um trabalho de planejamento bem feito, 

poderiam definir que grupos e redes poderiam se expandir e em 

que direção. Essa discricionariedade abriu margem, ao longo do 
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tempo, para acusações de clientelismo político e de 

beneficiamento de grupos mais simpáticos ao governo (MATTOS, 

2002; JAMBEIRO, 2002; RAMOS, 2005). 

 A partir da Constituição Federal de 1988, as decisões do 

Poder Executivo nessa seara passaram a estar condicionadas à 

apreciação do Congresso Nacional e são restringidas, também, 

pelo Poder Judiciário. Essa contenção, mais que um obstáculo à 

recorrência de situações como a da Rede Tupi, acabava por 

instituir, em tese, um sistema de check and balances, no mínimo, 

interessante e atípico. 

 Foram raros os momentos em que a expedição ou a 

renovação de uma outorga foi rejeitada. Em 2006, em movimento 

considerado até então inédito, na última sessão da legislatura, a 

Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados 

rejeitou, em bloco, 83 casos, alegando que a documentação 

encaminhada pelo Ministério das Comunicações não permitia 

uma análise da regularidade fiscal e jurídica das entidades 

(TELESÍNTESE, 2006). A rejeição em bloco, no caso, não deve ser 

encarada como uma análise de mérito, mas sim como um protesto 

público dos parlamentares à condução dos processos. 

 Cenários como esse, contudo, são excepcionais. A análise 

do Congresso Nacional costuma verificar se a documentação 

apresentada condiz com a exigida segundo a regulamentação da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de conhecimento do 

ministério. Vencida essa apreciação, a votação nas comissões tem 

observado rito sumário, com aprovações em conjunto de lotes de 

outorgas. No caso de renovações, não é feito um debate sobre a 

programação veiculada pela emissora durante os dez anos (se 

rádio) ou quinze (TV) anteriores. 

 A não renovação, nos termos do art. 223, §2º da 

Constituição Federal, depende da aprovação de, no mínimo, dois 
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quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. Ou seja, 

deputados e senadores têm que se expor publicamente para negar 

uma renovação. 

 Assim, o Congresso Nacional, em regra, tem mantido o 

status quo definido pelo Poder Executivo no que tange às 

outorgas. Vale destacar que essa atuação consome tempo 

significativo de tramitação dos processos: uma outorga que, antes, 

poderia ser decidida pelo Poder Executivo, desde 1988 deve ser 

encaminhada ao Congresso Nacional e aguardar a sua análise. 

Todo esse rito pode levar anos – eventualmente décadas. 

 O art. 223 previu, ainda, a inclusão do Poder Judiciário no 

rito de cassação. Essa construção jurídica resultou em uma 

estranha dinâmica em que o Poder Executivo, responsável pelo 

ato original de outorga, não tem competência para revê-la. Para 

isso, depende, na prática, da anuência de outro Poder, o que 

compromete a eficácia da sanção de cassação prevista em lei. 

Ademais, existe uma questão temporal envolvida, já que o trânsito 

em julgado de uma cassação de outorga na esfera judicial pode 

arrastar-se por vários anos. Enquanto ela não ocorre, a menos que 

haja decisão liminar, a emissora a ser cassada poderia continuar 

funcionando – e perpetuando práticas condenadas pela legislação 

e que já teriam ensejado a pena máxima imposta pelo Poder 

Executivo.  

 O Constituinte atingiu seu objetivo, caso tenha pretendido, 

ao conceber esse sistema, apenas obstruir a possibilidade de 

decisões mais drásticas pelo Poder Executivo, como no caso 

envolvendo a Rede Tupi. Tornou-se quase impossível garantir a 

eficácia de uma sanção de cassação na esfera administrativa, ou 

seja, interromper para sempre o funcionamento de uma emissora.  

 Além disso, a ausência de previsão, nesse dispositivo, 

sobre autorizações levou a uma situação não isonômica entre os 
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serviços: rádios comunitárias, outorgadas mediante autorizações, 

podem ser cassadas apenas por medida administrativa, sem 

apreciação do Congresso Nacional. Dezenas desses casos 

ocorreram, por exemplo, no último dia de 2018 (e alguns deles 

foram revistos por ato do ministro tempos depois). 

 Em relação às emissoras em atividade regular, também se 

tornou praticamente impossível não renovar suas outorgas, já que 

essa decisão demandaria um consenso pluripartidário difícil de 

ser obtido: 

 

“À época, talvez não estivesse 

claro o que isso significava. É claro que, 

caso desejasse, a maioria constituinte 

poderia justificar a inclusão a partir da 

preocupação com os possíveis efeitos 

autoritários da concentração do poder de 

revogar ou negar a renovação da 

outorga de um canal de televisão em um 

órgão da Administração Pública. Na 

Constituinte, defender que o Poder 

Executivo pudesse vir a realizar esta 

função de forma transparente era um 

contrassenso. ‘Poder Executivo’ 

lembrava ditadura militar que lembrava 

censura. Ocorre que o texto 

constitucional fez mais do que reiterar o 

princípio da revisão judicial dos atos 

administrativos. Na redação adotada, 

atribui-se a responsabilidade 

diretamente ao Poder Judiciário. Uma 

vez outorgada a concessão, o Poder 

Executivo está imobilizado por uma 

disposição constitucional. Ao contrário 
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da regra vigente para todos outros 

setores, nos quais, caso decida retomar a 

outorga antes que vença o prazo de 

concessão, o Poder Executivo deve 

simplesmente indenizar o 

concessionário, a União não pode 

retomar um canal de televisão sem 

‘pedir autorização’ ao Poder Judiciário” 

(BIGLIAZZI, 2007, p. 67). 

 

O Poder Executivo adaptou-se à nova realidade. No 

Regulamento de Sanções Administrativas, aprovado pela Portaria 

nº 112, de 22 de abril de 2013, o Ministério das Comunicações 

regulamentou as hipóteses em que a pena de cassação poderia ser 

convertida em suspensão. Havia amparo jurídico, já que a lei nº 

4.117/62 e o decreto nº 52.795/63 fazem referências a situações em 

que a pena de cassação poderá – e não deverá – ser aplicada. Além 

disso, várias anistias legais, ao longo das décadas, foram 

concedidas a entidades que perderam o prazo para solicitar a 

renovação de suas outorgas ou deixaram de cumprir exigências. 

Uma delas foi a medida provisória convertida na lei nº 13.424, de 

28 de março de 2017. Não foi a primeira e provavelmente não será 

a última. 

Não se deve imaginar, contudo, o Poder Executivo como 

vítima das circunstâncias, tolhido pelos demais poderes. Na 

verdade, o art. 223 da Constituição Federal parece ter criado um 

sistema que, por inércia, já tenderia ao imobilismo no que tange a 

cassações e renovações de outorgas. Os três Poderes acataram-no 

– como não poderia deixar de ser -, contudo, mais que isso, não se 

registraram esforços concretos para modificá-lo. 

Outras consequências da nova dinâmica são menos 

evidentes. Como a obtenção de uma nova outorga passou a ser 
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processo ainda mais tortuoso, sujeito à apreciação de outro Poder, 

ganhou força um mercado paralelo de transferência de outorgas. 

Esse instituto é legal, porém sujeito a condições objetivas 

específicas, que mudaram ao longo dos anos, como, por exemplo, 

tempo de operação real das estações. A mídia chegou a denunciar 

negociações feitas de forma ilegal, por meio de contratos de 

gaveta (LOBATO, 2011).  

Além disso, como já mencionado anteriormente, as regras 

para transferências indiretas (mudanças no controle societário das 

entidades) foram flexibilizadas pela mesma lei nº 13.424/17. Se, 

antes, essa prática dependia de anuência do Poder Executivo, 

desde a promulgação do novo marco passou a poder ser 

implementada sem qualquer manifestação prévia, bastando à 

entidade comunicar a mudança ao órgão competente a posteriori. 

E, assim, o Poder Executivo passou a depender do envio dessa 

documentação pela entidade para saber quem, de fato, já está 

exercendo o seu controle. 

 Por fim, alguns serviços escapam do novo rito de outorgas 

definido pelo art. 223. Um deles é o de consignações da União, 

conforme se tratará adiante. Os outros são o de RTV e de RTR, já 

que o caput do artigo menciona que cabe ao Congresso Nacional 

apreciar outorgas dos serviços de radiodifusão de sons e de sons e 

imagens – e aqueles são considerados serviços ancilares (ou seja, 

dependem de outro). Além disso, consignações da União, RTVs e 

RTRs também não estão sujeitas à apreciação do Congresso 

Nacional nos momentos de renovação; aliás, sequer há um 

processo de renovação nesses casos, porque essas consignações e 

outorgas têm vigência indeterminada.  
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3. Desilusão 

 

“(...) é muito raro, neste gênero de processos, 

 poder conseguir qualquer progresso,  

mas então não o sabia” 

(KAFKA, O Processo, p. 101). 

  

 3.1 Administração pública, enfim, eficiente?  

 

O caso tratado neste livro sobreviveu a uma mudança 

constitucional e à chamada Reforma do Aparelho de Estado que, 

ao menos em tese e à luz do Direito Administrativo, deveria ter 

separado dois momentos distintos do Estado brasileiro. Refiro-me, 

mais especificamente, à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 

junho de 1998, que alterou a Constituição Federal de 1988 antes 

que essa completasse a sua primeira década de vigência. 

A alteração encaixa-se em uma suposta nova lógica do 

Estado brasileiro, que estaria rompendo com a lógica burocrática 

para vestir o manto da contemporaneidade. Essa ruptura já fora, 

pouco tempo antes, comunicada à sociedade brasileira. Assim 

Fernando Henrique Cardoso, então presidente eleito, anunciou 

suas intenções em seu discurso de despedida do Senado Federal: 

“Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda 

atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me 

ao legado da Era Vargas – ao seu modelo de desenvolvimento 

autárquico e ao seu Estado intervencionista” (CARDOSO, 1994). 

Esse discurso avançaria. Um dos ideólogos dos novos 

tempos e ministro responsável pela Reforma do Aparelho de 
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Estado encaixou a sístole (ou diástole, a critério do leitor) do 

momento no conceito da administração pública gerencial, que “é 

orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados” 

(BRESSER PEREIRA, 2005). Nesse cenário, foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº 19, que, dentre diversas outras medidas, incluiu 

a “eficiência” como princípio da administração pública, 

explicitamente mencionado no art. 37 da Constituição Federal.  

Naquele momento, a devolução e a transferência de 

consignações de radiodifusão da Radiobrás, ora estudadas, 

alcançava sua primeira década sem qualquer solução. Seria 

razoável supor que, frente a comando constitucional tão explícito, 

um processo com consequências tão insignificantes chegaria ao 

seu fim. Seria? 

Muitas críticas já foram dirigidas à concepção da Reforma 

do Aparelho de Estado da década de 1990. Sem pretender, neste 

momento, me alongar no tema, retomo resumo delas, apresentado 

em artigo anterior. Ao menos cinco (equivocados) postulados 

podem ser delineados para aquele momento histórico: (a) 

administração versus política; (b) formulação versus execução de 

políticas públicas; (c) autonomia versus dependência; (d) cidadão + 

cliente = cidadão-cliente; e (e) transparência versus eficiência. Do 

ponto de vista do presente trabalho, é este último postulado que 

interessa – e, mais especificamente, a presunção de que uma 

reforma, ainda que do texto constitucional, é suficiente para gerar 

eficiência na prática. O artigo citado questiona o pressuposto – 

também presente nas discussões sobre a reforma em tela – de que 

mais transparência seria capaz de gerar eficiência, a partir de uma 

pressão estruturada da sociedade em defesa de um maior controle 

social. Lembrou-se, por exemplo, que “o grau de eficiência a ser 

alcançado está ligado à redução de resistências internas e 

dissensões, à linearidade do processo de mudanças e à diminuição 
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de obstáculos à reforma” (PECI; PIERANTI; RODRIGUES, 2008, p. 

51). 

Ainda assim, a simples inclusão da palavra “eficiência” na 

Constituição Federal significou, para a doutrina no campo 

jurídico, motivo de comemoração. O novo princípio foi saudado 

como “atributo técnico da administração, como uma exigência ética a 

ser atendida, no sentido weberiano de resultados, e, coroando a 

relação, como uma característica jurídica exigível, de boa 

administração dos interesses públicos” (MOREIRA NETO, 2014, p. 

183, grifos no original). Também foi dito que “o núcleo do 

princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o que é 

mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de 

dinheiro público” (CARVALHO FILHO, 2018, p. 84).  

É necessário, entretanto, ressaltar que o termo não passou 

despercebido quanto à sua imprecisão. Foi apontado, por 

exemplo, como responsável por transferir “para o intérprete uma 

dose importante de discricionariedade”, já que era uma expressão 

de “menor densidade jurídica” (BARROSO, 2010, p. 353). 

A lei nº 9.784/99, a despeito de qualquer possível 

divergência teórica, manteve-se em rumo semelhante ao da 

Emenda Constitucional. Repisou o princípio constitucional da 

“eficiência”, a ele associando outros, como, por exemplo, a 

objetividade no atendimento do interesse público (art. 2º, 

parágrafo único, III) e a adequação entre meios e fins, vedando-se 

obrigações superiores àquelas necessárias ao atendimento do 

interesse público (art. 2º, parágrafo único, VI). 

Não se está aqui, por óbvio, negando que a administração 

pública deva ser “eficiente”. A crítica que se apresenta tem dois 

fundamentos: (a) na década de 1990, a Reforma do Aparelho de 

Estado, mais que uma iniciativa de revisão da estrutura da 

administração pública, tornou-se uma bandeira e, como 
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construtos teóricos são importantes, a “eficiência” foi adotada 

como novo marco sem que se criassem mecanismos objetivos 

suficientes para sua implementação; e (b) apelou-se ao termo 

como se, antes, o Estado não tivesse se proposto à eficiência, e sim 

deliberadamente à ineficiência ou, no mínimo, como se tivesse 

sido omisso em seu dever – razoavelmente óbvio – de busca da 

eficiência. 

Sobre o primeiro ponto, o art. 223 da Constituição Federal 

é um bom exemplo. Antes dele, para produzir efeito definitivo, a 

outorga de radiodifusão precisava ser apenas apreciada pelo 

Presidente da República ou pelo ministro das Comunicações. A 

partir de outubro de 1988, contudo, o Congresso Nacional foi 

chamado a opinar em um processo que já não era célere. Ato 

contínuo, esse rito teve que ser regulamentado nas duas casas do 

Parlamento. Mesmo no Poder Executivo, esse processo também se 

tornou mais complexo: as outorgas, por força do dispositivo 

constitucional, deveriam ser encaminhadas ao Congresso 

Nacional por mensagem presidencial, logo passou a ser percorrida 

nova etapa de instrução do processo, culminando com a 

assinatura do Presidente da República. Consumiu-se tempo, 

envolveu-se novo ator, demandou-se mão de obra técnica (já que 

cada ato passou a ser objeto de novos pareceres) sem um 

resultado prático em termos de qualificação do processo de 

outorga. Tratava-se, pois, de uma ode à ineficiência. 

A Emenda Constitucional nº 19, ao instituir o princípio da 

eficiência, não se preocupou em acelerar esse rito. Tampouco foi 

acompanhada de novas propostas de emendas à Constituição 

Federal que se preocupassem com a questão. Em suma, o 

princípio foi explicitado, porém não foram garantidas, de forma 

imediata, ao menos no setor estudado, condições mínimas para 

uma rápida mudança no cenário. 
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A solução encontrada foi parcial. Já se mencionou, no 

capítulo anterior, que consignações da União, RTVs e RTRs não 

são objeto de exame pelo Congresso Nacional. Além disso, a 

Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, 

estabeleceu que, no caso da radiodifusão comunitária, a não 

observância dos prazos dispostos no art. 64, §2º e §4º, levaria o 

Poder Executivo a expedir uma autorização de operação em 

caráter provisório. Na prática, as novas emissoras poderiam 

funcionar, caso o Poder Legislativo silenciasse por mais de três 

meses. Esse mesmo prazo já havia sido estabelecido no art. 223, 

§1º da Constituição Federal para todos os serviços de 

radiodifusão, porém não surtiu efeito concreto, já que legislação 

posterior não disciplinou medidas efetivas decorrentes do decurso 

de prazo. 

 Em relação ao segundo ponto da crítica formulada, vale 

ressaltar a afirmação de que “(...) a tensão entre a eficiência, de um 

lado, e a legitimidade democrática, de outro, é uma das marcas da 

Administração Pública na atualidade” (BARROSO, 2005, p. 30-31). 

Em outras palavras, democracia dá trabalho e consome tempo: é 

preciso ajustar mecanismos de freios e contrapesos, determinar a 

publicidade dos atos, estabelecer prazos adequados para que 

interessados se manifestem e para que a sociedade civil consiga 

entender os atos praticados e exercer o controle social que lhe 

compete. Diferentes ritos podem ser mais eficientes do que são, 

porém isso pode significar o comprometimento de parte dessas 

necessidades democráticas.  

 A falta de celeridade – ou, se o leitor preferir, uma maior 

ou menor ineficiência – não deve ser sempre considerada uma 

procrastinação infundada ou uma omissão deliberada do Estado. 

Por vezes, a demora é acompanhada de uma qualificação no rito, 

sob o viés dos imperativos democráticos. Ou, ainda, pode ser fruto 

de questões conjunturais, como, por exemplo, falta de pessoal 
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técnico ou de sistemas apropriados. E, claro, não deve ser 

descartada a hipótese de incompetência ou má gestão de 

processos. 

Eis que pouco mais de duas décadas se passaram desde a 

Reforma do Aparelho de Estado da década de 1990. A despeito de 

inegáveis mudanças na administração pública e nos marcos que a 

regem – incluindo, aí, sua relação com a sociedade -, sobrevive o 

processo de devolução e transferência de consignações detidas 

pela Radiobrás e, depois, pela EBC – e, talvez, tantos outros 

similares. O “iter” não chegou ao seu fim; o caminho permanece 

em aberto; a (in)eficiência consumiu quase 30 anos de trabalho e 

incontáveis horas e recursos dedicados a um rito que, em tese, 

deveria ser simples. Nesse contexto, o princípio constitucional 

encontra-se em xeque. 

 

 3.2 A reestruturação da administração pública 

 

 A Reforma do Aparelho de Estado da década de 1990 não 

se contentou, claro, em introduzir o princípio da eficiência na 

Constituição Federal. Seus efeitos desdobraram-se de formas 

distintas e, no caso do setor das comunicações, representaram a 

transformação completa do modelo regulatório em voga. Antes, 

porém, convém abordar sucintamente as bases dessa iniciativa. 

 No discurso oficial, tentavam-se criar, no Estado, novos 

mecanismos de governança que possibilitariam intervenções na 

economia, quando o mercado fosse incapaz de se autorregular. A 

“administração pública gerencial”, modelo em que se tentou 

encaixar a reforma brasileira da década de 1990, entendia que era 

esse o papel do Estado no mundo (à época) moderno, o que 

incluía uma retirada de agentes públicos de setores econômicos e 
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da prestação de serviços, que poderiam ser executados, de forma 

mais eficiente, por agentes privados (BRESSER-PEREIRA, 2005).  

 Essa não era uma ideia propriamente nova. Ela descendia 

do que ficou conhecido como New Public Management (NPM), 

modelo internacional que, a partir da década de 1970, passou a 

reposicionar o papel do Estado em todo o mundo. Longe de 

apresentar um único receituário, previa, a depender do país, 

soluções que costumavam ir das privatizações à instituição de 

agências reguladoras; de uma administração burocrática ao foco 

em resultados e à flexibilização da gestão pública (OSBORNE; 

GAEBLER, 1992; FERLIE; STEANE, 2002; VIENAZINDIENE; 

CIARNIENE, 2007). A América Latina adotou o novo modelo de 

uma forma tardia e o Brasil adiou ainda mais essa opção: na 

virada da década de 1980 para a de 1990, esse discurso começou a 

ganhar força, mas foi interrompido com a crise política que levou 

ao impeachment de Collor de Mello. À época, por exemplo, a 

Argentina já havia passado por um processo recente de 

privatizações e o Chile, anos antes, fizera o mesmo. Na metade da 

década de 1990, essa perspectiva voltou com força no Brasil. 

 Os planos, impactos e paradoxos do NPM foram 

discutidos à exaustão na literatura. Assim como vários autores, 

tive a oportunidade de apresentar minha crítica ao modelo em 

trabalho anterior (PIERANTI, 2011). Acredita-se que retomar esse 

debate, aqui, seria um desvio exagerado da análise que se 

pretende realizar. No entanto, faz-se necessário firmar o conceito – 

e reconhecer sua intenção – de que havia uma proposta concreta 

de reforma do Estado em diferentes âmbitos: em sua própria 

organização, na forma de atuar na economia, no diálogo com a 

sociedade, no enfrentamento de obstáculos políticos. O sucesso da 

Reforma do Aparelho de Estado (ou seja, o atingimento dos seus 

objetivos) foi variável em cada um desses âmbitos e sua 

implementação também se distingue entre os setores. 
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 Nas comunicações, seus impactos foram profundos. O 

tema tratado nesta pesquisa, contudo, não era o principal foco da 

década de 1990 e só foi afetado graças à decisão política de 

privatização do Sistema Telebrás. Até a década de 1960, as 

operadoras de telefonia eram privadas e sujeitas a uma 

padronização técnica, no máximo, difusa. A partir daquela 

década, com o entendimento de que o setor era estratégico para o 

desenvolvimento – e também para a segurança nacional -, 

sucessivos governos criaram uma empresa responsável por 

serviços de telecomunicações interestaduais e internacionais 

(Embratel), empreenderam uma estatização progressiva das 

operadoras locais, unificaram pequenas operadoras em uma 

empresa por estado e criaram uma holding (Telebrás). Esse 

conjunto de empresas era a alma de um recém-formalizado 

Sistema Nacional de Telecomunicações (SNT). A partir desse 

conceito foram instaladas redes de telecomunicações, que, além de 

propiciar a telefonia propriamente dita, viabilizava a transmissão 

de dados, consideradas obviamente as limitações tecnológicas da 

época. Elas foram essenciais, por exemplo, para a expansão das 

redes de radiodifusão, fenômeno para o qual contribuiu também a 

possibilidade de uso de satélites para transmissão por longas 

distâncias. 

 A partir da década de 1980, no entanto, começou a ruir o 

entendimento de que o setor de telecomunicações deveria ser 

explorado diretamente pelo Estado. No plano internacional, a 

OCDE apontava que, em 1992, de uma amostra de 24 países, em 

dezoito (75%) os sistemas de telecomunicações eram 

predominantemente estatais; em 2007, isso ocorria em apenas 

cinco de uma amostra de 30 nações (OCDE 1992; OCDE, 2007). O 

monopólio estatal nas telecomunicações começou a ser 

questionado ainda durante a Assembleia Nacional Constituinte, 

porém sem sucesso (PIERANTI, 2011). No Brasil do NPM – em 
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sua versão nacional -, a caminhada nessa direção foi rápida, ainda 

que sujeita à resistência. Inicialmente o governo federal ainda 

falava em uma flexibilização do setor, com a convivência de 

empresas públicas (principalmente a Embratel) e privadas. 

Bastaram, no entanto, três anos para que o Sistema Telebrás fosse 

privatizado10 e surgisse um novo modelo regulatório que 

impactaria, inclusive, a radiodifusão. 

 O espetáculo da ampla reforma da legislação vigente, com 

vistas a embasar a decisão política, foi encenado em três atos. O 

primeiro foi a derrubada do monopólio estatal na Constituição 

Federal, que estava previsto em seu art. 21, XI. A Emenda 

Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995, alterou esse 

dispositivo e passou a prever que a exploração de serviços de 

telecomunicações poderia ser direta ou mediante outorga, nos 

termos de uma lei que ainda disporia sobre os serviços, o órgão 

regulador a ser criado e outros aspectos. A emenda suprimiu, 

ainda, a menção a “demais serviços de telecomunicações”, do art. 

21, XII, “a”, que tratava também de serviços de radiodifusão. 

 Um primeiro olhar (descuidado) sobre essa alteração 

poderia sugerir que se estava, naquele momento, separando os 

serviços de radiodifusão dos de telecomunicações para qualquer 

finalidade. No entanto, o propósito da mudança era bem distinto. 

Até então, a Constituição Federal já tratava em dispositivos 

diferentes os serviços públicos de telecomunicações (sujeitos ao 

monopólio estatal) dos “demais serviços de telecomunicações”, 

 
10 As operadoras estaduais foram agregadas e vendidas à iniciativa privada por 

R$22 bilhões (valores da época), mantendo as outorgas de que dispunham e 

obtendo novas para outros serviços de telecomunicações. A holding Telebrás 

sobreviveu, sendo sua principal função, durante décadas, ceder empregados 

para a Anatel. Em 2010 a Telebrás foi reativada com a missão de colaborar no 

esforço de viabilização da infraestrutura necessária para a expansão da Internet 

banda larga no país, notadamente nas localidades menos interessantes para o 

mercado. 
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como o limitado e de radioamador (já operados por entidades 

privadas e objeto do mesmo rito de outorgas válido para a 

radiodifusão). A alteração do texto constitucional, na prática, 

unificou o tratamento aos serviços de telecomunicações: qualquer 

um deles poderia ser explorado mediante outorga. 

 O segundo ato foi a promulgação da lei nº 9.295, de 19 de 

julho de 1996, conhecida como “Lei Mínima”. Dentre outros 

dispositivos, ela abriu o mercado de telefonia celular – emergente 

à época – e o de transporte de sinais de telecomunicações por 

satélite a entidades privadas, mediante licitação, e previu que o 

Ministério das Comunicações atuaria como órgão regulador até a 

criação de entidade específica para essa finalidade. 

 O ato final foi a promulgação da lei nº 9.472, de 16 de julho 

de 1997, conhecida como “Lei Geral de Telecomunicações” (LGT), 

que criou o ambiente jurídico necessário para a privatização do 

Sistema Telebrás cerca de um ano depois. Como essa legislação é 

bastante ampla, aqui serão tratados apenas seus aspectos que 

dizem respeito ao objeto deste livro. 

 A LGT revogou o CBT, preservando vigentes apenas os 

dispositivos que tratavam de radiodifusão. O Ministério das 

Comunicações, cuja extinção chegou a ser cogitada ao longo dos 

anos anteriores (PRATA; BEIRÃO; TOMIOKA, 1999), passou a ser 

o responsável por formular políticas públicas de 

telecomunicações. À nova Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) coube a implementação dessas políticas e a regulação do 

setor, aí incluídas a regulamentação, a outorga e a fiscalização das 

entidades. O modelo criado pela nova lei, contudo, passou a ser 

aplicável, em parte, também ao serviço de radiodifusão.  

A Anatel tornou-se a responsável pela gestão do espectro 

de radiofrequências, o que compreende a inclusão de canais no 

plano básico para a execução dos serviços, e pela fiscalização 
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técnica do setor. Ao Ministério competem a formulação de 

políticas públicas de radiodifusão e, diferentemente do que ocorre 

em relação às telecomunicações, a outorga de novas estações e a 

sanção por infrações relacionadas aos conteúdos veiculados. A 

Anatel passou a ser, ainda, a responsável pelo recolhimento da 

Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI), devida por cada nova 

estação licenciada, e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento 

(TFF), devida anualmente por cada estação em funcionamento, 

como abordado na próxima seção. Nos anos seguintes, essa 

divisão de competências sofreu, na prática, ajustes pontuais por 

meio de acordos de cooperação e entendimentos baseados em 

pareceres jurídicos internos, como, por exemplo, a transferência 

para a Anatel de pleitos técnicos formulados pelas entidades 

detentoras de outorga de radiodifusão. 

 Convém refletir brevemente sobre o novo modelo à luz do 

recém-consagrado princípio constitucional da eficiência. Depois 

da promulgação da LGT, quando quer realizar uma nova outorga, 

o Ministério deve consultar a Anatel sobre a viabilidade técnica, 

caso inexista canal disponível no plano básico. A Agência realiza 

os estudos cabíveis e a consulta pública (obrigatória, por previsão 

legal), emite o ato de inclusão de canal e informa-o ao ministério, 

que pode, assim, continuar o processo de outorga em 

conformidade com a regulamentação aplicável ao serviço em 

questão. Assim, a LGT, a despeito da previsão constitucional do 

princípio da eficiência, inseriu um novo ator no rito de outorga, 

tornando-o, em tese, mais complexo e lento. 

 Outro impacto significativo diz respeito à constituição 

inicial da Anatel. No início, a força de trabalho da Agência foi 

constituída por três grupos de origens distintas, além de 

profissionais nomeados livremente para cargos de chefia: (a) 

funcionários temporários, substituídos por servidores de uma 

nova carreira entre 2004 e 2007; (b) empregados da Telebrás 
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cedidos à Anatel, em regime de CLT; e (c) servidores públicos do 

Ministério das Comunicações, que puderam migrar para um 

Plano Especial de Cargos das Agências Reguladoras (PEC). O 

novo plano acompanhou, com o passar dos anos, os reajustes 

salariais aprovados para a nova carreira de servidores das 

agências. Assim, em 2008, um servidor público do ministério 

redistribuído para a Anatel e que tinha optado por ingressar no 

PEC recebia um salário 120% maior que a remuneração do seu 

colega que permaneceu no ministério. Naquele ano, cerca de 200 

servidores do PEC estavam à disposição da Anatel, o que 

significava também desfalcar o ministério, já que nenhum 

concurso fora feito para reposição da mão-de-obra perdida 

(PIERANTI, 2011). Era justamente esse órgão, com número de 

servidores em queda, que deveria analisar as extinções e 

transferências de outorgas da Radiobrás, dentre tantos outros 

processos. 

 Outro ponto importante da reforma promovida era a 

natureza do órgão regulador. A saída do Estado da prestação 

direta do serviço pressupunha, em substituição, sua atuação em 

prol de um ambiente favorável para a entrada de novos agentes 

privados e para a competição entre eles. A LGT – assim como 

marcos promulgados em outros setores – traduziu essa 

expectativa na criação de agência submetida a um “regime 

autárquico especial”. E essa natureza, nos termos do art. 8º, §2º, é 

“caracterizada por independência administrativa, ausência de 

subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus 

dirigentes e autonomia financeira”. A pretensão clara era a 

configuração de um órgão que se distanciasse do antigo modelo 

dos ministérios, supostamente mais suscetíveis a ingerências 

políticas, e que, para isso, necessitava de ferramentas específicas 

como as descritas nesse dispositivo. Em suma: 
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“Daí o abuso retórico na Lei 

Geral de Telecomunicações do conceito 

de independência. Não se tratava de 

uma questão administrativa e financeira 

– para o que havia ainda o recurso 

adicional do contrato de gestão - e, sim, 

uma questão essencialmente política. Era 

preciso isolar o novo ente administrativo 

– definido artificialmente como 

‘autarquia especial’ – da política, como 

se esta fosse um mal em si. Era preciso 

adornar o novo ente, a ‘agência’, de uma 

mística, ou, como prefiro, de uma 

mítica técnica, atrelando-o a um 

‘Estado’ supostamente neutro, 

asséptico, imutável, livrando-o da 

contaminação política pelos governos 

partidários, ideológicos e conjunturais. 

Por isso, a autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial do regime 

autárquico clássico não era suficiente; ela 

teria que ser ‘especialmente’ 

complementada pela ‘independência 

política’, na forma de um colegiado em 

tese impermeável às alternâncias do 

poder executivo, características 

essenciais das democracias” (RAMOS, 

2005, p. 35, grifos no original).   

 

 Em tese, a independência almejada pelo legislador poderia 

ser mais garantida com os novos institutos atribuídos à natureza 

especial da nova autarquia. Mais garantida – e não totalmente 

garantida, já que permanecia o vínculo ao Poder Executivo e a 

suas dinâmicas. Com o mandato fixo, um dirigente de agência 
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reguladora não poderia ser demitido por livre vontade do 

Presidente da República, como ocorre em relação a ministros. No 

entanto, aquele mesmo dirigente é indicado pelo Presidente da 

República e sabatinado pelo Senado Federal, conforme previsão 

legal, portanto não deixa de ser, em alguma medida, uma 

indicação política. Além disso, pelo menos no caso da Anatel, a 

autonomia financeira nunca foi totalmente garantida e, durante 

muitos anos, seu orçamento foi proposto e negociado pelo 

Ministério das Comunicações. 

 Os conceitos de “independência administrativa” e 

“ausência de subordinação hierárquica” foram, ainda, desafiados 

por entidades reguladas. Isso ocorreu em diversos momentos do 

caso ora em análise. Por meio do Ofício nº 42/DACAF, em 3 de 

junho de 2002, a Radiobrás solicitou ao Ministério das 

Comunicações, de forma explícita, que interferisse junto à Anatel:  

 

 “Solicito à V.Sa que instrua 

aquela Agência, levar as referidas taxas à 

débito dos respectivos proprietários, nos 

termos já reiterados a esse Ministério, 

por intermédio de várias 

correspondências, uma vez que, não 

sendo responsabilidade da Radiobrás, 

esta não tem como efetuar 

pagamentos.”11 

 

 O pleito não surtiu efeito: a Radiobrás e, depois, a EBC 

receberiam novas cobranças de taxas ainda durante anos. 

 
11 Processo nº 53000.003163/01, v. 3, p. 30 
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 3.3 O “princípio da eficiência” na prática 

 

 De 2001, quando foi instaurado o principal processo 

analisado, a 2008, ano em que a Radiobrás foi incorporada à EBC, 

a instrução processual seguiu uma lógica bem definida e quase 

monótona. Em paralelo à extinção da transferência das outorgas, 

outro tema era discutido: a cobrança de dívidas da Radiobrás pela 

Anatel, referentes a multas aplicadas por desconformidade das 

emissoras e à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), que é 

devida anualmente por toda prestadora de serviço de 

telecomunicações e de radiodifusão, nos termos da lei nº 5.070, de 

7 de julho de 1966, e suas alterações. A Radiobrás recusava-se a 

pagar, alegando que não era mais responsável pelas estações. O 

problema ganhava complexidade, mas nenhum fato jurídico 

parecia atrapalhar as trincheiras nas quais se encontravam os 

diferentes atores envolvidos. 

 O Ministério das Comunicações reconhecia a existência de 

pedidos de devolução e de transferência de outorgas da 

Radiobrás. Ainda, por meio do Informe nº 12, de 16 de outubro de 

2001, o Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão 

chegou a se manifestar favoravelmente à notificação da Anatel, 

“no sentido de que as respectivas taxas não mais sejam cobradas 

da Radiobrás, mas das entidades que atualmente detêm as 

outorgas”12, à exceção de quatro estações (OM e OT de Cruzeiro 

do Sul, RTV de Tefé e de Alta Floresta). Ouvida a respeito do caso, 

a Consultoria Jurídica do órgão foi rápida. Por meio do Parecer nº 

1415, concordou com a notificação à agência para que os valores 

“não mais sejam cobrados da Radiobrás, e sim das entidades que 

 
12 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 74 a 77 
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atualmente detêm as outorgas”, ressalvando que a Anatel tinha 

competência para decidir sobre débitos contraídos antes da 

mudança de titularidade13. A notificação foi feita, não constando 

do processo qualquer resposta da agência. Em 16 de junho de 

2005, por intermédio do Ofício nº 683, o ministério voltou a 

argumentar que “o passivo decorrente das emissoras indevido em 

nome daquela Empresa Pública vem bloqueando a aprovação de 

projetos importantes, bem como a regularização de sistemas 

operacionais”14 e pediu que a Anatel analisasse, mais uma vez, a 

suspensão das pendências, já que outros processos de interesse da 

Radiobrás encontravam-se em tramitação no órgão.  

 A Anatel, porém, compreendia o problema de forma 

distinta. Para a agência, os valores eram de responsabilidade da 

Radiobrás, enquanto essa fosse, segundo os registros de 

competência do ministério, a entidade titular das outorgas. 

Pontualmente até chegava a excepcionalizar esse entendimento: 

por exemplo, cancelou multa aplicada a OM de Porto Velho, ao 

reconhecer que a Radiobrás já tinha comunicado que não iria 

instalar a emissora15 e suspendeu temporariamente os débitos 

relativos ao recolhimento de TFF em 2004 e 200516. Não reviu, 

entretanto, seu posicionamento como um todo. 

 Ou seja, de um lado, o MC criticava as cobranças feitas à 

Radiobrás, mas não expedia os atos inerentes à extinção e à 

transferência das outorgas para cancelar o fato gerador e concluir 

os processos. De outro, a Anatel, vinculada ao MC (mas não 

subordinada a ele, como já visto), defendia a regularidade das 

multas, enquanto o ministério não concluísse a extinção e a 

transferência das outorgas. 

 
13 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 79 
14 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 99 
15 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 61 
16 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 118 
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 A Radiobrás, por sua vez, distribuía ofícios em Brasília. À 

Anatel, solicitava a suspensão das cobranças, pleito normalmente 

rejeitado. Ao MC, reiterava a necessidade de conclusão dos 

processos referentes às outorgas e pedia ajuda para mudar o 

entendimento da Anatel, como já visto. Também devolvia boletos 

de cobrança, informando que não os pagaria. Isso ocorreu de 

forma pontual em relação a multas17, além de ser rotina anual, 

sempre que chegavam as cobranças relativas à TFF.18 

Uma nova gestão da Radiobrás, iniciada em 2003, tentou 

entender o que ocorria. A despeito da aparente conclusão do 

ministério, explicitada em 2001, os registros permaneceram 

intactos e a Radiobrás ainda figurava como titular das outorgas. 

Instruído pelo novo presidente da empresa, Eugênio Bucci, o 

então assessor jurídico Bruno Vichi visitou várias antigas 

emissoras no interior da Amazônia e constatou que algumas delas 

não funcionavam mais e outras eram operadas por terceiros. Em 

Brasília, as equipes da área jurídica e administrativa abriam 

armários e gavetas em busca de temas não resolvidos: 

 

“Dentro desse pente-fino 

apareceu a questão das outorgas não 

devolvidas. Isso era tratado na área 

administrativa. A partir de então, fomos 

compilando e restabelecendo a ideal 

montagem do processo, porque a 

documentação era muito esparsa e 

perdida dentro dos armários da 

empresa” (RASI, 2019). 

 
17 Por exemplo, em setembro de 2001, processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 64 
18 Por exemplo, processo nº 53900.010332/2016-91, p. 1 e processo nº 

53000.003163/01, v. 4, p. 65, 120, 151 e 184 
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 A desorganização e a falta de documentos refletem-se em 

lacunas nos processos ora analisados, ao mesmo tempo em que 

ajudam a explicar entraves burocráticos. Em setembro de 2002, o 

MC informou que não havia qualquer documentação, no órgão, 

registrando a transferência das quatro estações citadas na análise 

do Informe nº 12/2001.19 Essas estações constavam, no entanto, dos 

mesmos decretos de 1988 e 1989 que as demais. 

Passaram-se dois anos e, a despeito de toda a 

documentação constante dos autos, o MC solicitou a fiscalização 

das estações pela Anatel para poder “dar baixa nas outorgas”.20 

Em maio de 2005, depois de analisar os relatórios de fiscalização, 

uma coordenação do Departamento de Outorga de Serviços de 

Radiodifusão analisou cada uma das outorgas e opinou da 

seguinte forma21: 

 

Tabela 6: Análise do Ministério das Comunicações sobre as 

outorgas (18/5/2005) 

Serviço UF Município Posicionamento 

RTV MT Alta Floresta Transferência 

OM e OT RR Boa Vista Cassação 

OM e OT AC Cruzeiro do 

Sul 

Transferência 

OM e OT AP Macapá Transferência 

 
19 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 85 
20 Processo nº 53000.003163/01, v. 1, p. 88 
21 Processo nº 53000.003163/01, v. 2, p. 81-95 
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OT AM  Manaus Transferência 

OM RO Porto Velho Cassação 

OT RO Porto Velho Transferência 

OM AM Tefé Cassação 

RTV AM Tefé Transferência 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do processo citado. 

 

A análise realizada pelo órgão era clara e objetiva, no 

entanto restrita a parte das outorgas que vinham sendo tema da 

contenda. Propunha, ainda, a cassação de algumas delas, valendo 

destacar o caso das emissoras OM e OT de Boa Vista. O relatório 

fazia referência à Informação nº 6/2000, segundo a qual o 

ministério teria afirmado que nunca havia recebido solicitação de 

autorização de transferência para essas emissoras. Como 

apontado na Tabela 5, de fato haviam sido “alienadas” (termo 

impreciso usado à época) sem respaldo de decreto.  

O relatório de 2005, contudo, tampouco foi suficiente para 

que o ministério emitisse qualquer posicionamento conclusivo 

sobre o caso. Em 30 de julho de 2008, o Departamento de Outorga 

do ministério demandou fiscalização de onze estações ainda em 

nome da Radiobrás na Amazônia – de novo. O relato dessa 

fiscalização e da anterior, de 2004, constam da primeira seção do 

capítulo anterior. Poucas semanas antes, a Radiobrás havia sido 

incorporada oficialmente à EBC. Assim, a antiga empresa pública 

morreu sem ter visto a transferência de suas estações, iniciada 

vinte anos antes. 
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 3.4 Estratégia de defesa 

 

Alguns questionamentos fatalmente emergem do relato da 

seção anterior. O primeiro é: por que a Radiobrás, ao longo desses 

anos, não adotou uma argumentação mais contundente em 

relação ao Ministério das Comunicações? De acordo com os autos, 

a empresa limitou-se a devolver boletos, solicitar auxílio do órgão 

no diálogo com a Anatel e reforçar o pedido para que as 

transferências fossem efetivadas. De 2001 a 2004, quando ia além 

desse roteiro, fiava-se em argumentos emotivos (“ônus indevidos, 

prejuízos financeiros e danos operacionais irreparáveis a esta 

Empresa”22), suposições (afirmação de que a empresa poderia ser 

inscrita no Cadin por suas dívidas) e críticas a outros 

procedimentos da Anatel (que supostamente estaria se recusando 

a homologar equipamentos em função das dívidas23). 

Era pouco, muito pouco para quem já dispunha, do ponto 

de vista jurídico, de tantos subsídios para sua defesa. Afinal, o 

pleito da Radiobrás amparava-se em três decretos, editados ainda 

na década de 1980, que autorizavam a maioria das transferências 

realizadas. A empresa contava, ainda, com o reconhecimento do 

ministério, em diversas oportunidades, de que as transferências 

eram legais e deveriam ser concluídas. Algumas dessas 

manifestações do órgão eram, inclusive, bastante explícitas e 

serviriam como base para um arrazoado que sistematizasse o 

imbróglio que se arrastava na esfera administrativa. 

No contexto de uma estratégia de defesa para solucionar a 

questão, a judicialização não deveria ser, de pronto, descartada. É 

certo que, por se tratar de uma relação entre um órgão e uma 

 
22 Processo nº 53000.003163/01, v. 3, p. 30 
23 Processo nº 53000.003163/01, v. 3, p. 39 
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empresa pública federais, a judicialização é incomum e poderia 

até render desgaste político (RASI, 2019). Não seria, porém, a 

primeira vez que o Poder Judiciário teria que apreciar uma 

questão referente a essas outorgas. 

O Estado do Amapá ingressou na Justiça Federal contra a 

Radiobrás com o objetivo de obter declaração de que era o 

legítimo proprietário dos bens adquiridos (equipamentos) e de 

que inexistiam débitos relativos ao contrato de compra e venda. A 

Radiobrás apresentou contestação, reconhecendo o contrato de 

compra e venda, mas negou que ele tivesse sido cumprido pelo 

autor. A sentença, de 17 de abril de 2001, reconheceu a extinção da 

dívida nesse ínterim e, por isso, julgou procedente o pedido do 

autor, ou seja, a declaração de que o Estado do Amapá era o 

proprietário dos equipamentos e que inexistiam débitos quanto ao 

pagamento combinado24. 

Enquanto a Radiobrás não aprofundava sua argumentação 

quanto à legitimidade e à legalidade do seu pleito, o ministério 

simplesmente não concluía sua análise. Uma explicação possível 

não estava relacionada a razões jurídicas:  

 

“Parece muito óbvio que isso era 

algo que deveria ser fácil de resolver, 

não demandaria uma estratégia jurídica. 

Não havia, em nenhum momento, um 

embasamento jurídico que apontasse 

que a Radiobrás era responsável por 

aquilo. O que havia era uma má vontade 

de resolver (...). A situação do prédio da 

Rádio Nacional no Rio de Janeiro, o 

Edifício A Noite, era muito parecida com 

 
24 Processo nº 53000.003163/01, v. 3, p. 48 a 50 
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essa. Nunca andava. A gente se 

questionava se isso era feito de propósito 

para as pessoas que estão cuidando disso 

poderem manter seus empregos... aquela 

coisa da pessoa que fica criando 

dificuldade para sustentar seu lugar. A 

sensação que me dá sobre a devolução 

de outorgas é nessa linha. Parecia uma 

má vontade e não era uma prioridade 

nossa” (VICHI, 2019). 

 

 A restauração das instalações da Rádio Nacional - o 

edifício tombado conhecido como “A Noite”, no Rio de Janeiro -, à 

qual se refere o ex-diretor jurídico da Radiobrás, somente 

ganharia força em 2012. Não foi, porém, concluída e a União 

anunciou, em diversos momentos, a intenção de vendê-lo, o que 

não ocorreu até setembro de 2020, mês em que este livro foi 

concluído.  

Já a transferência das outorgas ainda levaria mais alguns 

anos para começar a ser decidida. É justamente essa demora que 

parece ser o principal respaldo da interpretação de Vichi. Ao 

prolongamento desse prazo somavam-se eventuais procedimentos 

discutíveis quanto à sua necessidade, como, por exemplo, as 

fiscalizações, com intervalos de quatro anos, de estações cuja 

inatividade ou operação por terceiros já tinham sido ditas, 

repetidas e reiteradas. 

 Existiam, também, contudo, justificativas jurídicas 

razoáveis. Rasi (2019) lembra a “falta de documentos anteriores a 

2003, no processo, que pudessem justificar essas transferências. De 

fato, a documentação da qual me recordo dentro dos processos era 

permeada de limbos. A concatenação das justificativas jurídicas e 

técnicas não existia”. Em alguns momentos o ministério 
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demandou documentos das entidades beneficiadas pelas 

transferências, com o suposto intuito de concluir os processos, 

porém não recebia resposta. Isso ocorreu, por exemplo, em relação 

ao Estado do Amapá, por ofício de novembro de 2001, reiterado 

em junho de 200225. A própria Radiobrás reconheceu e lamentou a 

falta de agilidade dos novos detentores da outorga, ressaltando 

que esse comportamento prejudicava a própria empresa, 

conforme Ofício nº 5, de 20 de fevereiro de 2004: "Decorridos dois 

anos da decisão final da Justiça Federal, o mencionado Estado ao 

que parece permaneceu inerte, não pleiteando junto ao Ministério 

das Comunicações a titularidade, agora judicialmente conferida, 

da referida emissora"26. 

 Cabe questionar agora quais eram, de fato, as implicações 

possíveis, caso o problema das extinções e transferências de 

outorgas não fosse solucionado. Um, já bastante abordado, era a 

caracterização da Radiobrás como entidade devedora da União, 

incidindo no caso as medidas comuns a esse tipo de situação. Por 

outro lado, o simples pagamento dos débitos constituídos, para 

além de problemas relativos ao orçamento da empresa, poderia 

ensejar a responsabilização de seus dirigentes, se restasse 

comprovado que os valores não deveriam ser pagos: 

 

“A Radiobrás tinha um 

orçamento anual, à época, de cerca de 

R$50 milhões e qualquer coisa que 

implicava dispêndio demandava um 

mínimo de cautela. Isso incluía multas, 

por menor que fossem. Quando 

surgiram os boletos da Anatel, fomos 

verificar a questão jurídica para saber se 

 
25 Processo nº 53000.003163/01, v. 3, p. 45-46 
26 Processo nº 53000.003163/01, v. 3, p. 51 
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era pertinente aquela aplicação. Com a 

ausência de documentação plena sobre 

essa questão das multas – até porque a 

Radiobrás tinha transferido essas 

outorgas -, a Radiobrás decidiu por 

cautela não pagar” (RASI, 2019). 

 

 Outra implicação, ainda não abordada por completo, é a 

extensão da responsabilidade da Radiobrás pelas outorgas. Ao 

menos na esfera administrativa, é pacífico que a responsável pela 

estação e pela programação transmitida é sempre a entidade que 

detém a outorga. Assim, MC e Anatel sancionam a entidade 

detentora da outorga – e não seus profissionais ou possíveis 

parceiros – quando são constatadas alterações técnicas sem 

anuência do Poder Público; o programa A Voz do Brasil não é 

veiculado; e o limite legal de publicidade comercial não é 

respeitado, dentre outras possíveis infrações à legislação vigente. 

 No caso tratado neste trabalho, isso ocorreu, por exemplo, 

quando a Anatel constatou, em 2004, que o endereço, o sistema 

irradiante e o transmissor da RTV de Tefé eram todos diferentes 

do autorizado27 e quando a OT de Macapá não retransmitiu A Voz 

do Brasil28. Nessas situações e em diversas outras ao longo dos 

processos, a Radiobrás foi notificada, no âmbito de um processo 

de apuração de infração. Afinal, para a agência, a empresa era 

oficialmente responsável por essas estações. E a Radiobrás, como 

entendia não ser mais a responsável, esquivava-se do pagamento 

das multas. 

 Uma situação mais séria ocorreu em 2006, quando o então 

Senador Romero Jucá denunciou ao ministério a fundação 

 
27 Processo nº 53000.003163/01, v. 2, p. 16-17 
28 Processo nº 53000.003163/01, v. 3, p. 74 
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estadual Rádio Difusora de Roraima por veicular programa de 

rádio intitulado “Plantão Policial”, que, segundo o denunciante: 

 

“(...) vem sendo cotidianamente 

usado para ofender alguns partidos 

políticos e seus membros, com o 

desiderato de promover o Governador 

do Estado de Roraima. Salienta-se que 

apesar da rádio ser pública, com a 

concessão ainda pertencente a 

Radiobrás, o Governador da sigla 

partidária do PSDB vem utilizando-a 

politicamente para promover sua pré-

candidatura para as eleições de 2006, 

inclusive criticando veementemente o 

Governo Federal, já delineando que 

usará a rádio pública para apoiar o 

candidato de seu partido (PSDB) para a 

eleição presidencial. Não obstante isso, o 

programa acima mencionado vem 

impondo uma linha editorial ao rés-do-

chão, cometendo, através de seus 

apresentadores, reiterados crimes contra 

a honra (...)”.29  

 

 Assim, a Radiobrás, em função de uma outorga não 

transferida, via-se envolvida simultaneamente em uma contenda 

política estadual, com reflexos no plano nacional; no centro de 

uma disputa eleitoral; em possíveis crimes contra a honra; e em 

uma violação ao art. 47 da lei nº 4.117/62, segundo o qual uma 

emissora do poder público não pode ser utilizada para 

 
29 Processo nº 53000.011067/06, p. 1-2 
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propaganda política ou manifestação de opiniões favoráveis ou 

contrárias a partidos políticos, seus órgãos, representantes ou 

candidatos, ressalvadas as disposições da lei eleitoral. Anexas à 

denúncia constavam mais de cem páginas com materiais diversos, 

como manifestação da Radiobrás alegando que a estação não mais 

lhe pertencia; sentença referente a danos morais; e transcrições de 

programas veiculados. A Anatel chegou a gravar a programação 

veiculada, porém o processo prescreveu sem que houvesse uma 

decisão quanto à sanção por parte do ministério. 

Ottomar Pinto, o governador de Roraima à época, foi 

reeleito em 2006, porém faleceu no ano seguinte, no exercício do 

cargo. Na eleição, derrotou justamente Romero Jucá, que tinha 

denunciado a emissora. 
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4. Realidade 

 

“(...) há horas sombrias, como todos já 

experimentaram, em que se julga nada ter realizado, 

em que se tem a impressão de que só os processos 

destinados desde o princípio a um desenlace 

favorável terminam bem, mesmo sem ajuda exterior, 

ao passo que os outros perderam apesar de todas as 

diligências, de todas as fadigas, de todos os pequenos 

êxitos aparentes com que tanto se regozijavam  

(KAFKA, O Processo, p. 69)”. 

 

 4.1 Morre a Radiobrás, nasce a EBC 

 

 A previsão constitucional de um sistema de radiodifusão 

estatal e outro público não gerou efeitos concretos de forma 

imediata. No plano federal, os canais de Radiobrás e da 

Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – Acerp, 

organização social constituída na década de 1990, e das entidades 

que a antecederam (responsáveis por duas TVEs, no Rio de 

Janeiro e em São Luís, pela FM MEC e por outras operações) 

permaneceram separados. No plano estadual, as emissoras 

vinculadas a governos continuaram funcionando da mesma 

forma, assim como estações sob responsabilidade de 

universidades. 

 No primeiro governo Lula, o cenário começou a mudar e 

ganhou força o debate sobre radiodifusão pública no país. A 

gestão de Eugenio Bucci na presidência da Radiobrás buscou 

reforçar, em seu discurso, a convicção de que a empresa e suas 
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emissoras eram responsáveis por garantir o direito à informação 

da sociedade, o que não poderia ser confundido com uma simples 

comunicação de governo. No Ministério da Cultura (MinC), a 

gestão de Gilberto Gil e, depois, de Juca Ferreira preocupava-se 

em fomentar a produção de conteúdos audiovisuais que haviam 

recebido atenção limitada dos órgãos de fomento nos anos 

anteriores, como, por exemplo, documentários e animações. 

Foram criados programas estruturados, baseados em editais 

públicos, como o DocTV e o AnimaTV. Algumas outras iniciativas 

aproximaram o ministério de segmentos não comerciais da mídia: 

o edital Nós na Tela, por exemplo, garantiu a produção de novos 

conteúdos para canais comunitários. Aumentava a 

disponibilidade de conteúdos, porém era limitada sua circulação: 

faltavam as chamadas “janelas de exibição”, que não eram 

supridas pelas emissoras comerciais (PIERANTI, 2018).  

 Na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República (Secom-PR), os jornalistas Franklin Martins e Ottoni 

Fernandes Jr., respectivamente ministro e secretário-executivo, 

tinham a atribuição de reformular toda a comunicação de 

governo, depois de sucessivas crises políticas. Percebiam, ainda, 

que uma comunicação ampla e plural deveria envolver o modelo 

tradicional de radiodifusão pública, já abordado em capítulo 

anterior e empregado principalmente nos países europeus 

(PIERANTI, 2019). 

 Fora do governo, intensificava-se o diálogo de entidades 

representativas dos canais comunitários, universitários (ambos 

restritos, até então, à distribuição via TV a cabo), legislativos e 

educativos. Dessas conversas rotineiras nasceu o I Fórum 

Nacional de TVs Públicas, desenvolvido em etapas em 2006 e 

2007, último ano do primeiro mandato e primeiro ano do segundo 

mandato de Lula. O evento contou com o apoio do MinC e da 

Secom-PR e, na palestra de encerramento, com a participação do 
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próprio Presidente da República, que fixou as bases do que seria o 

novo sistema de radiodifusão pública. Nas palavras do ex-

ministro Franklin Martins: 

 

 “Não diria que Lula tinha uma 

visão conceitualmente muito clara da TV 

Pública. Ele dizia: ‘não quero uma TV 

chapa-branca, não quero uma TV de 

governo, quero uma TV que ajude a 

pensar, ajude as pessoas a conhecer o 

país, que tenha um jornalismo sério’. O 

Ministério da Cultura, com o Gilberto 

Gil à frente, tinha uma visão muito 

próxima da nossa, da Secom e do 

presidente sobre a TV Pública. Então 

com muita rapidez e tranquilidade se 

construiu dentro do governo a visão que 

levou à criação da EBC e da TV Brasil” 

(PIERANTI, 2019, p. 193). 

 

 A TV Brasil, sob responsabilidade da EBC, veio a 

substituir, em Brasília, a TV Nacional, programada pela 

Radiobrás, e, no Rio de Janeiro e em São Luís, a TVE, que havia 

sido responsabilidade da Acerp. Em pouco tempo começou a 

operar em novas cidades, dentre as quais São Paulo. Em menos 

tempo ainda começou a sofrer ataques da mídia: era chamada de 

“TV traço”, em alusão à sua audiência inicial, “TV do Lula” e 

outros apelidos que propositalmente jogavam sobre a emissora a 

pecha de comunicação institucional, de governo – ou seja, a 

reconheciam como um canal integrante do sistema estatal.  

A confusão proposital era justificada, em parte, pelo 

arranjo jurídico da EBC: ao suceder a Radiobrás, ela passou a ser 
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responsável não apenas por emissoras públicas, como pela 

manutenção de todos os serviços de comunicação reconhecidos 

como institucionais, a exemplo da NBr. Pode-se dizer que havia 

um consenso de que esse não era o melhor arranjo, porque 

estimularia os críticos (RAMOS, 2013). 

 Primeira diretora-presidente da EBC, a jornalista Tereza 

Cruvinel acompanhou, desde o início, a má vontade da mídia em 

relação à tentativa do governo federal de observar a Constituição 

Federal ao começar a estruturar um sistema público de 

radiodifusão: 

 

“A TV Pública começou a 

enfrentar críticas da mídia ainda antes 

da edição da medida provisória. Acho 

que, de alguma forma, a minha escolha 

como Presidente aguçou essa postura. 

Eu escrevia uma coluna prestigiosa no 

Globo, era comentarista da Globonews, 

era parte da elite do jornalismo. Como a 

TV Pública foi vista desde o início como 

uma revanche do governo ao tratamento 

inamistoso que lhe era dispensado pela 

imprensa política, minha escolha para a 

presidência também despertou reações. 

Viram nisso uma espécie de ‘traição 

corporativa’, algo que não seria 

perdoado durante minha gestão, e 

mesmo depois. Havia, também, e 

continua havendo, muito 

desconhecimento sobre a diferença entre 

comunicação pública e governamental e 

sobre o papel de uma TV Pública. 

Quando citávamos o exemplo da BBC, 
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havia quem se surpreendesse ao saber 

que a emissora inglesa é pública. No 

Congresso, havia, claro, um ambiente de 

radicalização política entre oposição e 

governo. Havia quase um juramento de 

que a medida provisória não seria 

aprovada, embora a coalizão de apoio a 

Lula, no segundo mandato, tenha se 

ampliado com a inclusão oficial do 

PMDB.  No Senado a situação era ainda 

mais complicada. O governo foi 

derrotado na votação da emenda que 

prorrogava a CPMF, que tramitava junto 

com a MP da EBC” (PIERANTI, 2019, p. 

226-227). 

 

A medida provisória que criou a EBC foi convertida na lei 

nº 11.652, de 7 de abril de 2008, no último momento possível antes 

de perder sua validade. Tratava-se, então, de um dos mais 

inovadores marcos na história da radiodifusão brasileira. Previa 

um mandato fixo para quem ocupasse o cargo de diretor-

presidente; criou um conselho curador integrado 

majoritariamente por representantes da sociedade civil; fixou 

princípios para as emissoras públicas vinculadas ao Poder 

Executivo federal; estabeleceu um conjunto de fontes de 

financiamento da empresa, como orçamento da União, 

publicidade institucional e uma Contribuição para o Fomento da 

Radiodifusão Pública. A implementação dessas medidas, porém, 

nem sempre transcorreu como previsto naquele momento. O 

pagamento da contribuição foi objeto de contestação judicial por 

parte das prestadoras de serviços de telecomunicações, que 

também a deviam. Em setembro de 2016, no início do governo 

Temer, uma nova medida provisória, depois convertida na lei nº 
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13.417, de 1º de março de 2017, extinguiu o conselho curador da 

EBC e o mandato fixo para seu diretor-presidente. Em 2019, o 

governo federal anunciou que estudaria a privatização da EBC, 

processo inconcluso até a data de finalização deste livro. 

Em relação ao objeto de pesquisa aqui tratado, é preciso 

destacar alguns dispositivos específicos da lei. A EBC incorporou 

a Radiobrás por força legal (art. 9º, §1º e art. 28), em 2008, e 

tornou-se a sua sucessora. As outorgas da Radiobrás foram 

imediatamente transferidas à EBC (art. 24), cabendo ao ministério, 

com o apoio da nova empresa, a efetivação desse procedimento. 

Isso, porém, ocorreu apenas em parte, já que notadamente as 

outorgas em processo de devolução continuaram registradas nos 

sistemas informáticos públicos como pertencentes à Radiobrás. 

Como era uma organização social, a Acerp não pôde ser 

incorporada pela EBC e continuou a existir, tendo, como atividade 

central, o apoio às atividades dessa empresa. Para isso foi 

celebrado contrato de gestão, inicialmente com a Secom-PR e, 

depois, com a própria EBC. 

Outra consideração importante diz respeito ao tratamento 

jurídico dado pela lei nº 11.652/08 aos institutos de outorga 

aplicados à EBC. Esse tema será discutido nas próximas duas 

seções deste capítulo.  

 

 4.2 Outorgas administrativas e a radiodifusão 

 

 Antes da abordagem sobre os instrumentos jurídicos de 

outorga de radiodifusão, cabe lembrar que eles estão diretamente 

relacionados ao conceito de serviço público. Essa observação pode 

ser deduzida a partir da própria Constituição Federal de 1988 e, 

mais especificamente, de uma leitura combinada dos seus artigos 
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21 e 175. O segundo, como sabido, menciona que compete ao 

Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços 

públicos. Já o primeiro, mencionado anteriormente, aborda 

competências da União e nomeia alguns serviços em particular, 

dentre os quais os de radiodifusão. Uma consideração do texto 

constitucional de forma isolada levaria o leitor a acreditar que 

todos os serviços de radiodifusão são inequívocos serviços 

públicos, já que (a) mencionados no art. 21 e (b) objeto de 

instrumentos de outorga ou de exploração direta. Essa visão deve 

ser, no mínimo, relativizada, como se buscará comprovar. 

 Os serviços públicos estão sujeitos a alguns princípios. A 

Constituição Federal, no mesmo art. 175, determina que lei fixará 

um regime específico para a atuação das empresas que os 

prestam; direitos dos usuários, política tarifária e a manutenção de 

uma prestação adequada. A doutrina costuma elencar uma série 

de outros princípios, como, por exemplo, transparência, 

participação do usuário, ausência de gratuidade (JUSTEN FILHO, 

2016); reversão dos bens relacionados à prestação (DI PIETRO, 

2018), continuidade, regularidade e eficiência (MOREIRA NETO, 

2014). Dito isso, cabe avaliar como o conceito de serviço público 

dialoga com os instrumentos de outorga, quando o Estado opta 

por não o prestar diretamente. 

 Justen Filho (2016) refere-se à concessão comum de serviço 

público, lembrando que o termo “comum” foi incorporado à 

expressão para diferenciá-la das parcerias público-privadas. Pela 

definição corrente, aquela concessão envolve a delegação pelo 

Estado a um sujeito privado, que deve prestar o serviço sob 

controle estatal e da sociedade civil, obtendo remuneração pelo 

empreendimento. Essa remuneração pode estar atrelada a tarifas 

pagas pelo usuário, além de outras formas possíveis. 
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 Importante ressaltar novamente que o Estado poderia 

explorar o serviço, mas opta por possibilitar sua prestação, por 

diversos motivos, por uma entidade privada ou por várias delas 

em determinadas circunstâncias e de forma temporária. Ao 

receber essa delegação, essas entidades, em tese, se sujeitam a um 

regime específico, que deve ser objeto de controle social, calcado 

no fato de que não estão prestando um serviço qualquer, mas sim 

um serviço público, relacionado a direitos específicos: 

 

“a concessão de serviço público é 

um instrumento de agregação de sujeitos 

para ampliar os esforços necessários à 

concretização de um fim de grande 

relevância. O fim a ser obtido é a 

prestação das utilidades necessárias à 

satisfação de um direito fundamental” 

(JUSTEN FILHO, 2016, p. 908).  

  

 Di Pietro apresenta definição de serviço público que não o 

atrela aos direitos fundamentais: “toda atividade material que a 

lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de 

seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 

necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente 

público” (DI PIETRO, 2018, p. 177). 

 Outro instituto tradicionalmente ligado à outorga de 

serviços públicos é a permissão. Segundo a doutrina, a principal 

diferença entre ela e a concessão é a precariedade da primeira, que 

é fruto de um ato unilateral, discricionário e revogável, 

constituindo-se em instituto bem menos seguro – para a entidade 

privada – que a concessão. 
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 Por fim, o instituto da autorização costuma ser definido 

como outro ato fruto de discricionariedade e com caráter precário, 

porém voltado ao desempenho de uma atividade privada ou o 

uso de bem público. Na concepção de Justen Filho (2016), parece 

ser quase um nihil obstat para que um privado qualquer preste 

determinado serviço. A execução de um serviço público por meio 

de autorização só seria admitida em casos específicos, como, por 

exemplo, em situações de greve ou de calamidade pública.  

 É preciso frisar que, dentre os três institutos abordados até 

aqui, é a autorização que gera mais polêmica entre os 

doutrinadores: não é consenso que um serviço público possa ser 

explorado por meio desse instrumento de outorga. Por dedução, a 

se seguir essa concepção, se a autorização ampara a prestação de 

um dado serviço, claro estaria que não se trata de um serviço 

público. Há, porém, doutrinadores que abordam a autorização sob 

a ótica dos serviços públicos. E existe, ainda, o texto 

constitucional, que, por vezes, chega a equiparar os três institutos 

ao tratar de serviços públicos. Um bom exemplo é o art. 21, incisos 

XI e XII, que listam uma série de serviços de competência da 

União que podem ser prestados diretamente ou por meio de 

concessão, permissão e autorização. 

 A análise começa a complicar, quando a doutrina decide 

tratar dos serviços de radiodifusão, área em que esses institutos, 

como se verá ainda nesta seção, são manejados de forma bem 

menos rigorosa. Justen Filho (2016) parece hesitar: afirma que “as 

atividades de rádio e de televisão se configuram como serviço 

público, sem que se traduzam na oferta de utilidades materiais”, 

porém, ao analisar o art. 21, XII da Constituição Federal – que 

trata do tema -, ressalta que “se esse dispositivo impusesse a 

qualificação como serviço público de toda e qualquer atividade 

relacionada à radiodifusão sonora e de sons e imagens, o 

resultado seria despropositado” (JUSTEN FILHO, 2016, p. 870-
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879). Ressalta, inclusive, que a exclusão de alguns dos serviços de 

radiodifusão do rol de serviços públicos é interpretação pacífica. 

 Di Pietro (2018), de forma mais enfática, reconhece que os 

serviços previstos no art. 21, incisos XI e XII (e neste está incluída 

a radiodifusão), são, sim, públicos, de titularidade exclusiva do 

Estado que, discricionariamente, pode atribui-los a particulares. 

Isso os torna diferentes de outros serviços públicos não exclusivos 

tratados na CF, como os de saúde e educação. Admite que os 

serviços públicos, mesmo os de titularidade exclusiva do Estado, 

podem ser explorados pelos três instrumentos de outorga, 

incluindo a autorização. Mas reconhece que os instrumentos 

começam a se confundir, por exemplo, quando se atribui prazo a 

permissões, o que as tornam muito semelhantes às concessões. 

 Essas interpretações são distintas da de Eros Grau (2004), 

bem mais assertivo. Para ele, a Constituição Federal é explícita ao 

definir a radiodifusão como indispensável à coesão e a uma 

interdependência social, o que equivale a reconhecer a 

essencialidade desse serviço à sociedade. E, por isso, de forma 

genérica, sem relativizações, afirma: “no Brasil, na vigência da 

Constituição de 1988, a atividade de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens é serviço público” (GRAU, 2004, p. 124). 

 O cenário torna-se ainda mais confuso quando a lei nº 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conhecida como “Lei de 

Concessões”, exclui de sua competência “o serviço de 

radiodifusão de sonora e de sons e imagens” (art. 41). Imprecisões 

à parte – afinal, não se trata do serviço, e sim de um conjunto de 

serviços -, o mais importante é que o diploma que fixa o regime de 

concessão e permissão no Brasil excetua um setor inteiro, a saber, 

o de radiodifusão. 

 O debate inconclusivo na doutrina sobre a natureza desses 

serviços e a própria exceção legal parecem sugerir que os serviços 
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de radiodifusão simplesmente não se encaixam na lógica dos 

instrumentos de outorga para serviços públicos. E essa sugestão, 

na verdade, pode ser rapidamente transformada em constatação a 

partir do exame desses instrumentos na legislação que se aplica à 

radiodifusão. 

 Até 1997, nos termos da lei nº 4.117, de 27 de agosto de 

1962, que aprovou o Código Brasileiro de Telecomunicações 

(CBT), “concessão” era ato referente a emissoras de rádio de alta 

potência (em ondas médias, tropicais e curtas) e de TV; 

“permissão”, a emissoras de rádio de baixa potência 

(normalmente, faixa de FM); e “autorização” era uma expressão 

genérica, usada como sinônimo para “outorga”. 

  Em 1997, no processo de mudança do marco regulatório 

que permitiu a privatização do Sistema Telebrás, o CBT foi 

revogado para os demais serviços de telecomunicações, mas até 

hoje é a “lei mãe” para a radiodifusão. Ainda assim, o novo marco 

regulatório para telecomunicações, a lei nº 9.472/97, inspirou uma 

mudança importante para a lógica dos instrumentos de outorga 

de radiodifusão: “autorização” passou a ser usado, no caso de 

novos serviços ou serviços cuja regulamentação foi revisada, para 

caracterizar as outorgas mais precárias do segmento de 

radiodifusão, prestadas em regime privado. Esse é o caso das 

retransmissoras de TV, outorgadas sem prazo definido – porém 

também é o caso de rádios comunitárias, que, mesmo sendo objeto 

de autorizações, têm prazo definido em lei (10 anos). 

 Todas as outorgas – concessões, permissões, autorizações – 

de serviços principais (grosso modo, aqueles aplicáveis a 

emissoras que podem transmitir programação própria e local 

livremente) são objeto de um rito complexo ainda que tenham 

sido praticadas de forma discricionária pelo Poder Público por 

décadas. Atualmente são, como já explicado anteriormente, 
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sujeitas à licitação ou outro processo seletivo e devem ser 

aprovadas pelo Congresso Nacional. 

 Assim, por um lado, a Constituição Federal parece ter sido 

clara ao reconhecer a radiodifusão como serviço público, o que é 

aceito por parte dos doutrinadores. Por outro, mesmo eles 

questionam a extensão desse reconhecimento e a análise da 

legislação demonstra o quão atípico, no mínimo, seria esse serviço 

público. Em outras palavras, como se buscou resumir em trabalho 

anterior:  

 

 “(...) o incomum tratamento 

dado ao conceito de serviço público pela 

legislação no que concerne aos serviços 

de radiodifusão. Ao longo das décadas, 

esse termo permeou textos jurídicos e 

debates, porém, no que tange à 

radiodifusão, jamais foi bem 

fundamentado, nem a ele foram 

associadas características tradicional e 

legalmente associadas aos serviços 

públicos. O maior suporte ao 

reconhecimento da radiodifusão como 

serviço público é o texto constitucional, 

que, a julgar por uma ampla corrente de 

autores, garante explicitamente essa 

condição, ao afirmar que a prestação da 

radiodifusão é competência da União, 

mesmo que por delegação a entes 

privados. O uso do instrumento jurídico 

da concessão (no caso da televisão e das 

emissoras de rádio em ondas médias e 

curtas), historicamente aplicado aos 

serviços públicos, corrobora essa 
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condição (...). Assim, na prática, 

estabelece-se um cenário que pode ser 

explicado de pelo menos três formas. 

Uma é o reconhecimento da 

radiodifusão como serviço público em 

sua totalidade, tomando por base o texto 

constitucional, que carece, entretanto, de 

uma regulamentação apropriada. Outra 

é a interpretação de alguns autores de 

que alguns serviços de radiodifusão são 

públicos e outros não, mesmo que 

abarcados pelo artigo 21 da Constituição 

Federal. Uma terceira é o entendimento 

de que a legislação se opõe tanto ao 

conceito de serviço público, que a lógica 

supostamente pretendida pelo texto 

constitucional sofreu uma derrota” 

(WIMMER; PIERANTI, 2009). 

 

 Não fosse suficiente, a discussão sobre a natureza desse 

serviço – se público ou não – e a aplicação dos institutos 

tradicionais de outorga ganham complexidade quando se encara a 

realidade fática de operação de emissoras por parte de uma 

empresa pública. Esse é o caso analisado neste trabalho e, para 

tratá-lo, foi concebida a figura das consignações.  

 

 4.3 O quarto elemento 

 

 No princípio, existiam apenas a concessão, a permissão e a 

autorização. 
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 Esses são institutos bem consolidados no Direito 

Administrativo, ainda que sua aplicação à radiodifusão ocorra por 

via – por assim dizer – bastante heterodoxa. Os três foram citados 

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações e regulamentados em 

atos posteriores, com as divergências e dúvidas doutrinárias 

relatadas nas seções anteriores.  

 A mesma lei nº 4.117/62 estabeleceu, em seu artigo 34, §2º, 

a preferência de outorgas a entidades públicas. Vários desses atos 

foram efetivados por meio dos instrumentos de outorgas 

tradicionais e a mencionada preferência, quando foi efetivamente 

garantida, materializou-se por meio de outros dispositivos, como 

o reconhecimento de que organizações públicas seriam as 

vencedoras de processos seletivos, caso concorressem com 

entidades privadas. Isso ocorreu, por exemplo, no caso de novas 

outorgas de radiodifusão educativa a partir de 2011, quando 

sucessivos regulamentos disciplinaram o rito de disputa por 

novas outorgas. 

 Essa dinâmica, porém, não foi adotada para Radiobrás e, 

depois, EBC, as empresas representantes do Poder Executivo 

federal na execução de serviços de radiodifusão. Sem ser explícito, 

o Estado criou para elas, desde sua gênese, um rito específico, ao 

reconhecê-las como sua longa manus no setor. Em outras palavras, 

essas empresas deveriam ser encaradas como o próprio Poder 

Executivo, quando optavam por operar emissoras, à semelhança 

de uma exploração direta do serviço. Esse reconhecimento, no 

entanto, foi tácito: ora uma insinuação, ora uma sugestão, quem 

sabe uma referência fora de contexto. Nunca era afirmado, de 

forma inequívoca, em um instrumento normativo – onde, afinal, 

seria de se esperar. As entrelinhas duraram até 2014, quando o 

governo federal decidiu, então, esclarecer a situação. Esse 

entendimento está amparado em diversos indícios, expostos a 

seguir. 
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 Do ponto de vista doutrinário, a discussão sobre a relação 

havida entre a União e empresas públicas sofreu inflexões. Ao 

observar que o instituto da licitação só deveria se aplicar a 

concessões e permissões outorgadas a entidades privadas, Grau 

(2004) reconheceu que estava mudando de posição. Passara a 

entender, então, que empresas públicas prestadoras de um serviço 

público – e vale lembrar que assim, como serviço público, ele 

caracterizou a radiodifusão – eram delegadas do Estado, como 

reflexo de descentralização administrativa. Mais que isso, “é o 

próprio Estado, então, quem através de uma sua extensão, dotada 

de personalidade jurídica privada, presta os serviços” (GRAU, 

2004, p. 129). Ou seja: processa-se uma relação distinta, nesses 

casos, da observada entre União e entidades privadas - diferença 

que se estende à prestação de serviços. 

 O primeiro indício formal desse entendimento data, pelo 

menos, de 1975. O decreto nº 76.297, de 18 de setembro daquele 

ano, tratava da vinculação da empresa Rádio Nacional ao 

Ministério das Comunicações, ainda antes da constituição da 

Radiobrás. O art. 1º do referido decreto torna sem efeito seis 

“outorgas”, que, na prática, eram as emissoras operadas sob o 

nome de “Nacional” no Rio de Janeiro e em Brasília-DF.  

 Não se tratava, porém, do fim dessas emissoras: os art. 3º e 

4º do mesmo decreto determinaram que a empresa Rádio 

Nacional, do Rio de Janeiro, ficava “autorizada a executar” os 

mesmos serviços, nos mesmos municípios, que haviam sido objeto 

do art. 1º. Ou seja: a extinção de outorgas, seguida de uma 

autorização de execução, no mesmo instrumento normativo, 

somente poderia significar um novo tratamento jurídico dessa 

questão, visto que não implicava, na prática, em mudança na 

operação das emissoras. Essa tentativa, porém, carecia de 

precisão, não sendo formalmente criado nenhum novo instituto. 
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 A legislação conferiu à Radiobrás e EBC tratamento 

específico no tocante à operação de emissoras vinculadas ao Poder 

Executivo. O art. 1º, I da lei nº 6.301/75 estabeleceu, como um dos 

objetivos da primeira, “implantar e operar as emissoras, e explorar 

os serviços de radiodifusão do Governo Federal”. Essa mesma 

previsão consta do art. 8º, I da lei nº 11.652/08 como uma das 

competências da segunda. Da redação depreende-se que os 

serviços são do governo federal, porém a legislação não fixa, de 

forma clara, quais são as condições jurídicas para o vínculo entre o 

Poder Executivo e as empresas, no que se refere à exploração das 

emissoras. 

 O art. 2º da lei nº 6.301/75 determina que a Radiobrás 

“operará e explorará sempre diretamente os serviços de 

radiodifusão”. O advérbio diretamente, porém, não deve ser lido 

da mesma forma que o constante do art. 21, XII da Constituição 

Federal, que prevê a possibilidade de operação de emissoras 

diretamente pela União. No caso da lei de criação da Radiobrás, 

“diretamente” se contrapõe à possibilidade de estabelecimento de 

parcerias. Esse entendimento, aliás, passou a ser flexibilizado no 

estatuto da empresa. O art. 4º, §1º do decreto nº 84.048, de 3 de 

outubro de 1979, previu que a Radiobrás podia celebrar contratos 

de locação de serviços com prestadoras de serviços de 

telecomunicações. O art. 4º, §1º do decreto nº 96.400, de 22 de 

julho de 1988, e o art. 5º do decreto nº 2.958, de 8 de fevereiro de 

1999, alargaram as possibilidades ao admitir que a Radiobrás 

poderia “celebrar contratos, convênios, ajustes ou acordos com 

outras entidades públicas e privadas”. 

 Outro indício do caráter atípico dos serviços explorados 

pela Radiobrás e pela EBC consta das portarias que reconhecem as 

novas emissoras. Um exemplo é a Portaria MC nº 1.287/77, que 

trata de “autorizar a Radiobrás a implantar” 16 emissoras, 

formulação bem distinta do verbo “outorgar”, tradicionalmente 
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usado em atos similares. Já se apontou neste livro, inclusive, que a 

legalidade da portaria seria passível de questionamento, caso o 

documento estivesse se referindo a outorgas – afinal, a outorga de 

emissoras em OT e OM (nacionais e regionais), à época, eram 

competência do Presidente da República, e não do ministro das 

Comunicações. Entre 2008 e 2010, atos do ministério relativos a 

novas emissoras a serem operadas pela EBC utilizavam o termo 

“consignações”. Esse foi o caso, por exemplo, da Portaria nº 664, 

publicada no DOU de 27 de outubro de 2008, e relacionada a uma 

estação de TV em Cuiabá. Mais uma vez, ela seria ilegal, caso 

estivesse tratando de uma outorga; afinal, novas emissoras de TV 

são frutos de concessão do Presidente da República. 

 Interpretações incomuns – se comparadas ao aplicável a 

outras entidades executantes de serviços de radiodifusão – 

também foram feitas por meio de pareceres da administração 

pública. O Parecer nº CS-41 da Consultoria-Geral da República, 

publicado em 23 de dezembro de 1991, constatou que a 

transferência de emissora de rádio da Radiobrás em Cruzeiro do 

Sul à entidade privada deveria ser submetida à apreciação do 

Congresso Nacional. Resumidamente, partiu do pressuposto de 

que a Radiobrás era a extensão do Poder Executivo na prestação 

do serviço de radiodifusão. A entidade deteria essa característica 

por previsão legal, não sendo possível, portanto, que lhe tivesse 

sido concedida uma outorga administrativa para a operação do 

serviço. Como inexistia essa outorga, ela não poderia ser 

transferida à entidade privada. Na verdade, de acordo com o 

parecer, a suposta transferência seria, em si, a outorga até então 

inexistente. Assim, tornava-se aplicável o rito descrito no art. 223 

da Constituição Federal à emissora, ora entendida como nova 

outorga. 

 A partir da tramitação desse tipo de processo no 

Congresso Nacional, aliás, é possível aprofundar o argumento. Já 
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se apontou que novas emissoras da Radiobrás e da EBC não são 

submetidas à apreciação do Poder Legislativo, ao contrário do que 

ocorre em relação, por exemplo, a estações de entidades privadas. 

Não haveria qualquer óbice jurídico a essa avaliação, porém, caso 

as empresas públicas citadas operassem os serviços segundo os 

mesmos parâmetros de outras empresas. No entanto, seria 

passível de questionamento a aplicação desse rito, caso o próprio 

Poder Executivo – por meio de longa manus – explorasse 

diretamente serviços de radiodifusão. Afinal, se hipoteticamente o 

Poder Legislativo rejeitasse, por exemplo, a instalação pelo Poder 

Executivo de uma emissora de FM em uma dada cidade por 

acreditar que esse município não necessita da estação, estaria ele 

violando o princípio constitucional e cláusula pétrea da separação 

de poderes, nos termos do art. 60, §4º, III? Poder-se-ia argumentar 

que sim e, nesse sentido, a não aplicação do rito do art. 223 

observa o princípio constitucional em tela. 

 Um último indício de que a prestação dos serviços de 

radiodifusão por Radiobrás e EBC distingue-se do praticado por 

outras entidades do setor é a interpretação de profissionais que 

atuaram em uma ou nas duas empresas. Cite-se, por exemplo, a 

declaração de Vichi: 

 

 “Quando o Poder Público cria 

uma empresa de radiodifusão como a 

Radiobrás, ela passa a explorar 

diretamente aquele serviço. A Radiobrás 

não era uma empresa concessionária. A 

gente brigava sobre isso. Quando eu 

batia na porta do MC como explorador 

direto do serviço e dizia que [a empresa] 

queria uma outorga para um município, 

o ministério não dava. A Radiobrás foi 
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criada com o propósito de operar 

diretamente o serviço. A Radiobrás 

comunicava, não estava pedindo nada. É 

natural, porque é ela quem 

implementava a política de comunicação 

pública (...). Não cabia ao ministério a 

definição da política pública e definir 

onde é ou não é pertinente a Radiobrás 

explorar o serviço. Havia uma empresa, 

criada por lei para fazer isso” (VICHI, 

2019). 

 

 O tema foi, enfim, pacificado em 2014. A Portaria nº 4 do 

Ministério das Comunicações, de 17 de janeiro daquele ano, 

consagrou essas teses jurídicas para novas “outorgas” - na 

verdade, essas, quando detidas pela União, passariam a se chamar 

“consignações”, nome que já vinha sendo utilizado em atos 

anteriores, com base apenas em pareceres jurídicos, como 

apontado. A EBC foi equiparada à própria União, para efeitos de 

exploração de serviços radiodifusão, e a seus pleitos passaram a se 

aplicar regras válidas, por exemplo, para emissoras da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal.  

 Todos esses entes e entidade contam com um rito 

acelerado, preferência na obtenção de novas emissoras (sem 

processo seletivo), as consignações são conferidas por prazo 

indeterminado e não passam por apreciação do Congresso 

Nacional – afinal, trata-se da exploração do serviço pela própria 

União, no cumprimento de comando constitucional originário. 

Esse rito é resumido da seguinte forma: (a) recebido o pedido, 

Ministério e Anatel, guardadas as competências de cada um, 

verificam a viabilidade técnica e incluem canal no plano básico, se 
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necessário; (b) é solicitado ao demandante o projeto técnico da 

estação; e, (c) aprovado esse projeto, é expedida a consignação. 

 Como o rito de consignação é bem mais ágil que o de uma 

outorga, antes mesmo da Portaria MC nº 4/14, já era comum que a 

Câmara dos Deputados e a EBC pleiteassem a criação de novas 

estações a serem operadas em parceria com outros entes e 

entidades públicas, como, por exemplo, assembleias legislativas e 

câmaras de vereadores, no primeiro caso, e universidades 

federais, no segundo. Para isso, ou os detentores das consignações 

franqueavam espaços na programação aos parceiros ou, no caso 

da TV digital, permitiam que esses fizessem uso de uma faixa 

inteira de programação por meio do recurso da 

multiprogramação. 

 Assim, a portaria MC nº 4/14 dedicou-se também a 

regulamentar o estabelecimento de parcerias entre a EBC e outras 

entidades públicas para a exploração de serviços de radiodifusão. 

Estabeleceu, por exemplo, que esses parceiros deveriam manter 

uma estrutura de acompanhamento e controle social semelhante à 

prevista em lei, à época, para a EBC, o que incluía um conselho 

curador e uma ouvidoria. A lista de parceiros também deveria ser 

informada periodicamente pela EBC ao ministério, bem como 

disponibilizada de forma pública. 

 A portaria MC nº 4/14 rompeu com a tendência, que durou 

décadas, de reconhecer, apenas de forma tácita, as diferenças entre 

as outorgas de entidades privadas e as consignações de Radiobrás 

e EBC. Mesmo o termo “consignações”, aliás, não era de aplicação 

corrente para situações envolvendo a Radiobrás, passando a ser 

adotado com frequência depois da criação da EBC. A prática de 

deixar subentendida a percepção do Estado sobre essa questão 

gerou insegurança jurídica, dúvidas e entraves burocráticos, a 

bem da verdade, desnecessários. Nesse sentido, entende-se que a 
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edição dessa portaria contribuiu não apenas para firmar o 

entendimento de que, sim, essas estações de radiodifusão 

sujeitam-se a regras distintas, como também para conferir 

transparência a uma relação jurídica atípica entre Estado, empresa 

pública e os parceiros desta. 

 É certo que o rito para a aprovação de novas estações 

tornou-se mais claro, porém a portaria não trata de outras 

questões importantes, como, por exemplo, a transferência e a 

extinção dessas consignações. A celeridade perseguida seria 

colocada à prova em casos como o abordado neste livro. 

 

 4.4 Em busca de uma solução 

 

Uma nova gestão iniciou-se no Ministério das 

Comunicações (e no governo federal como um todo) em 2011. Isos 

ocorreu, portanto três anos antes da edição da portaria MC nº 

4/14; depois de uma emenda constitucional que introduziu o 

princípio da eficiência na Constituição Federal; de diversas trocas 

de ofícios sobre emissoras da Radiobrás; e de duas rodadas de 

fiscalizações que confirmaram o que já constava dos autos 

processuais há anos.  

Ainda em março de 2011, a área técnica do ministério dava 

mostras, na Nota Técnica nº 122, de que o caminho tortuoso das 

outorgas da Radiobrás e, desde 2008, da EBC já ultrapassara todos 

os limites da razoabilidade e do bom senso: 

 

“A intenção do presente feito é, 

sem dúvida, encerrar o indesejado 

descompasso existente entre a realidade 
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dos fatos e a formalização jurídica 

referente às outorgas em tela. As 

pendências tratadas nos presentes autos 

já se estendem por mais de 20 (vinte) 

anos, havendo necessidade premente de 

regularização de tais outorgas, por 

razões de segurança jurídica e interesse 

público”30. 

 

 Seguiam-se, na Nota Técnica, um amplo relato do ocorrido, 

um resumo dos débitos registrados nos sistemas em relação a 

algumas estações (que superavam, por vezes, R$30 mil em valores 

da época), um questionamento sobre a aplicabilidade do Parecer 

nº CS-41, já mencionado, e a proposta da elaboração de contrato 

de concessão referente à estação de Cruzeiro do Sul. 

 No Parecer nº 948, de 21 de maio de 2012, a Consultoria 

Jurídica instruiu a Secretaria de Serviços de Comunicação 

Eletrônica da necessidade de realizar alguns procedimentos, 

como, por exemplo, checar se a EBC não queria mesmo operar as 

outorgas, bem como apreciar cada uma delas nos autos 

específicos. Além disso, confirmou que as transferências, na 

verdade, eram novas outorgas, à luz do Parecer nº CS-41, devendo 

ser submetidas, como tais, à apreciação do Congresso Nacional. 

Determinou, ainda, que a Anatel deveria se manifestar sobre a 

constituição dos débitos.31 

 O Ofício nº 6, de 2 de abril de 2013, encaminhou o Parecer 

nº 348, por meio do qual a Procuradoria Federal Especializada da 

Anatel posicionou-se sobre a dúvida suscitada. Resumidamente, 

entendia que havia fato gerador para recolhimento de TFF e da 

 
30 Processo nº 53000.003163/01, v. 4, p. 75 
31 Processo nº 53000.003163/01, v. 4, p. 78 a 82 
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Contribuição ao Fomento da Radiodifusão Pública (criada pela lei 

nº 11.652/08 e devida por todas as prestadoras de serviços de 

telecomunicações, aí incluídas as estações de radiodifusão) e pela 

possibilidade de transferência dos débitos para as entidades que 

viessem a suceder a EBC na operação das emissoras.32 Ato 

contínuo, o Despacho nº 1439, de 11 de abril de 2013, da 

Consultoria Jurídica do ministério acolhia o teor de uma nova 

nota, de nº 145, e reconhecia a EBC como responsável pelo 

pagamento dos débitos registrados33. Assim, a Consultoria 

Jurídica revia seu posicionamento histórico sobre esse ponto, já 

que passava a adotar a tese de que a EBC, como entidade ainda 

detentora das estações, era, sim, responsável por seus débitos. 

Ainda que a tese não fosse presumivelmente a mais desejada pela 

empresa, ao menos ministério e agência finalmente concordavam 

e, enfim, sinalizavam uma solução para essa parte do problema. 

 Superada a discussão, pelo menos no âmbito 

administrativo, sobre qual entidade era a real devedora, restava o 

debate sobre a extinção e a transferência das outorgas. Nova 

iniciativa sobre o tema, contudo, tardou um ano: em abril de 2014, 

a área técnica do ministério, seguindo orientação da Consultoria 

Jurídica, questionou a EBC sobre o real interesse da empresa em 

operar as estações, bem como deu conhecimento a ela sobre a 

posição de consenso envolvendo os débitos34. A essa altura, outras 

consignações também compunham a lista de dúvidas, como será 

resumido adiante. 

 Em março de 2015, por meio da Nota Técnica nº 3037, a 

área técnica do ministério informou à Consultoria Jurídica que a 

EBC confirmou não querer operar as estações, mas gostaria de 

 
32 Processo nº 53000.003163/01, v. 4, p. 86 a 106 
33 Processo nº 53000.003163/01, v. 4, p. 107 a 110 
34 Processo nº 53000.003163/01, v. 4, p. 217 a 239 
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migrar sua OM em Manaus para a faixa de FM35. Pedia, então, 

novo posicionamento da consultoria sobre o caso36, que sugeriu a 

edição de portaria de cancelamento das consignações, bem como a 

tramitação regular do pedido de migração37. A portaria não 

chegou a ser editada e o problema era maior que o tratado, já que 

as análises mais recentes da área técnica e da Consultoria Jurídica 

não englobavam as transferências de consignações.  

Meses depois foi emitida a Nota Técnica nº 2628, de 

fevereiro de 201638. Mais uma vez a manifestação da área técnica 

tecia um amplo arrazoado das tratativas até então e frisava, com 

espanto, alguns aspectos do problema: 

 

“Convém ressaltar que não se 

encontra concluído, do ponto de vista 

burocrático, um processo iniciado em 

1988, há quase trinta anos. Até o 

presente, as outorgas ainda constam do 

Sistema de Controle da Radiodifusão 

(SRD) em nome da Radiobrás. A 

situação reveste-se de contornos ainda 

mais surpreendentes, se levarmos em 

consideração que (a) a Radiobrás não 

existe mais desde 2009, tendo sido 

incorporada pela Empresa Brasil de 

Comunicação – EBC, nos termos da lei nº 

11.652, de 7 de abril de 2008; (b) a EBC 

não detém mais “outorgas”, e sim 

 
35 Como já exposto, o decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013, permitiu a 

migração das emissoras OM para a faixa de FM, observada a existência de 

viabilidade técnica para esse procedimento em cada localidade. 
36 Processo nº 53000.003163/01, v. 5, p. 2-3 
37 Processo nº 53000.003163/01, v. 5, p. 4 a 8 
38 Processo nº 53000.003163/01, v. 5, p. 13 a 19 
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“consignações”, obtidas por meio de um 

processo simplificado e válido para entes 

da União, conforme a Portaria MC º 4, de 

17 de janeiro de 2014, e outras normas; 

(c) as faixas de ondas tropicais e curtas, 

na qual operava grande parte das 

emissoras ‘alienadas’ (termo usado nos 

decretos citados, nas manifestações da 

Radiobrás e referenciado nesta NT, 

ainda que impreciso), caíram em desuso, 

não havendo, por exemplo, há anos 

manifestações de interessados em novas 

outorgas; e (d) o procedimento de 

‘alienação’ foi amparado por decretos 

assinados pelo então Presidente da 

República, mas não gerou efeitos plenos, 

do ponto de vista burocrático, a despeito 

de qualquer discussão que se venha a 

fazer sobre os entendimentos emanados 

e os termos utilizados”39. 

 

 A partir dessas constatações, a Nota Técnica visava 

apresentar uma proposta de solução para o imbróglio, de tal 

forma que se buscassem respeitar princípios constitucionais 

explicitamente mencionados, como o da razoabilidade, da 

celeridade e da eficiência. O documento ressaltava, ainda, a 

situação fática de que, há cerca de três décadas, a Radiobrás não 

mais operava as emissoras. A solução proposta partia de duas 

premissas: (a) o encaminhamento adotado não deveria incluir 

novas fiscalizações, já que dispendiosas, protelatórias e 

ineficientes; e (b) não deveria reabrir a discussão sobre os débitos, 

cujos pagamentos deveriam ser alvo de procedimento específico 

 
39 Processo nº 53000.003163/01, v. 5, p. 13 
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pela Anatel. Além disso, a solução deveria ser buscada para todo 

o conjunto de 23 consignações – várias das quais constantes das 

listas de 1988 e 1989 -, cujos destinos encontravam-se em aberto.  

A proposta de solução separava as consignações em quatro 

grupos. Um primeiro reunia sete delas, que, segundo a EBC, não 

haviam sido instaladas, nem havia qualquer interesse em iniciar 

as operações. Nesse caso, a proposta da área técnica era a extinção 

das consignações, conforme listagem a seguir: 

 

Tabela 7: Consignações devolvidas pela EBC (NT nº 2628) 

Serviço UF Município 

FM AM São Paulo de Olivença 

FM PA Marabá (Carajás) 

OM AM Eirunepé 

OM AM Tefé 

OM ES Santa Teresa 

OM MS Corumbá 

OM RO Porto Velho 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Um segundo grupo reunia 14 estações que, segundo a 

EBC, já haviam sido, na prática, transferidas ou doadas. A área 

técnica do ministério sugeria que fosse oportunizado prazo de 30 

dias para a entidade beneficiada se manifestar quanto ao interesse 

em manter a outorga, informando-se a ela também os débitos 
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existentes e que seriam por ela assumidos. Caso houvesse 

interesse, deveriam ser realizados os procedimentos necessários à 

celebração do contrato. Se a entidade não tivesse interesse ou não 

se manifestasse, deveria ser instruído processo de extinção da 

consignação. A lista dessas estações consta da tabela a seguir: 

 

Tabela 8: Consignações transferidas ou doadas (NT nº 2628) 

Serviço UF Município Entidade beneficiada 

FM PE Fernando de 

Noronha 

Distrito de Fernando de 

Noronha 

OM AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração 

OM AM São Gabriel da 

Cachoeira 

Município 

OM AP Macapá Estado do Amapá 

OM RR Boa Vista Estado de Roraima 

OT AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração 

OT AM Manaus Estado do Amazonas 

OT AM São Gabriel da 

Cachoeira 

Município 

OT AM Tabatinga Município 

OT AP Macapá Estado do Amapá 

OT RO Porto Velho Estado de Rondônia 
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OT RR Boa Vista Estado de Roraima 

RTV AM Tefé Marketing Eletrônico 

RTV MT Alta Floresta Gaspar Radiodifusão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O terceiro grupo era composto apenas pela OM de 

Manaus, que, tendo em vista a manifestação de interesse da EBC, 

deveria migrar para a faixa de FM, conforme regras e cronograma 

válidos para esse fim. Por fim, havia um caso omisso, referente a 

uma RTV em Fernando de Noronha. Nesse caso, a área técnica 

propôs consultar a EBC e, a depender da sua resposta, deveria ser 

realizada tramitação semelhante à planejada para as estações 

transferidas. Por meio do Parecer nº 304, de 27 de abril de 2016, a 

Consultoria Jurídica concordou com a proposta de solução feita 

pela Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica40. 

Assim foi aberto mais um capítulo – desta vez, promissor – 

da história escrita durante (à época) quase trinta anos. Nos meses 

seguintes, foram extintas as sete consignações reunidas no 

primeiro grupo listado anteriormente. Das 14 doações e 

transferências, oito processos foram concluídos. Em um desses 

(FM de Fernando de Noronha), a consignação foi transferida. Em 

outros sete (OM e OT de Cruzeiro do Sul; OT de Macapá; OT de 

Porto Velho; RTV de Tefé; OT de Manaus; OT de São Gabriel da 

Cachoeira) as consignações foram extintas. Em 17 de abril de 2018, 

contudo, o governo do Amapá solicitou que o ministério 

revogasse a portaria que extinguiu a consignação da emissora em 

OT de Macapá, já que havia interesse na sua manutenção. 

 
40 Processo nº 53000.003163/01, v. 5, p. 20 a 27 
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A migração da OM de Manaus para a faixa de FM, listada 

como o terceiro grupo, ainda não havia sido concluída. A 

consignação da RTV de Fernando de Noronha, integrante do 

quarto grupo, foi extinta. 

Cada outorga passou a ser tratada em processos 

específicos (listados na Tabela 1 deste livro), o que permitiu 

estabelecer um fluxo com princípio, meio e – em alguns casos – 

fim.  

Como coordenador-geral da área responsável pela análise, 

tive a (discutível) “honra” de assinar o despacho de arquivamento 

do Processo nº 53000.003163/01 em 27 de junho de 2016, quinze 

anos depois de seu início e 28 desde a publicação dos primeiros 

decretos que embasaram a transferência das outorgas da 

Radiobrás. 

Esse ato foi o fim do “processo-mãe”, que guiou a 

narrativa exposta neste livro. Em setembro de 2020, mês de 

conclusão desta publicação, no entanto, o Sistema Mosaico da 

Anatel registrava que a RTV de Alta Floresta e as emissoras em 

OM em São Gabriel da Cachoeira/AM, Macapá e Boa Vista 

continuavam no nome da Radiobrás, sequer tendo sido 

incorporadas pela EBC. Já o Sistema SRD da Anatel ainda 

apontava esse mesmo cenário para as estações em OT em 

Tabatinga/AM e Boa Vista.  

Como esses sistemas são as bases de dados oficiais das 

emissoras em operação no Brasil, a história das emissoras 

“alienadas” pela Radiobrás, passados mais de trinta anos, ainda 

não tinha terminado. 
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5. Conclusão 

 

“Observado do exterior, parece às vezes que tudo 

ficou esquecido há muito tempo, os autos, perdidos, 

e que a absolvição é total. Os iniciados sabem bem 

que não. Nenhuns autos se perdem; a justiça não 

esquece. Um dia... sem que ninguém o espere... um 

juiz qualquer deita a mão ao auto de acusação, 

descobre que naquele caso preciso a acusação 

continua em vigor e ordena a detenção imediata 

 (KAFKA, O Processo, p. 89)”. 

 

 O bancário Josef K., personagem principal de Franz Kafka 

em O Processo, surpreendia-se com frequência. Não sabia por que 

estava sendo processado. Não imaginava que processos poderiam 

retroceder, após vários anos de tramitação, ao seu ponto inicial. 

Desconhecia as razões para a tomada de decisões específicas. 

Ignorava quais interlocutores poderiam ajudá-lo. Quando os 

encontrava, nunca tinha certeza de que, de fato, iriam ajudá-lo.  

 Talvez, porém, uma surpresa fosse ainda mais definitiva e 

insofismável: existem processos que nunca terminam. Arrastam-se 

no tempo. Percorrem os escaninhos da burocracia. Espraiam-se, 

incólumes, em repartições públicas. Quando elas se transformam, 

são fundidas e divididas, eles permanecem. Quando elas são 

extintas, eles sobrevivem. Pairam como fantasmas, lembranças de 

como mesmo a boa gestão não consegue vencer o imponderável. 

Às vezes, um despacho de arquivamento é até assinado. O 

problema, no entanto, já cresceu, avançou e se reproduziu. 

 Tudo isso ocorreu também no caso analisado nos capítulos 

anteriores. Vale resumir, neste início do fim (um fim que não 



 

124 
 

encerra), do que se tratou: um conjunto de frequências e 

emissoras, objeto de pouca ou nenhuma atratividade comercial ou 

demanda, que duas entidades públicas teimaram em devolver à 

União ou transferir a terceiros. Por mais de trinta anos. 

 Desde que as primeiras frequências foram atribuídas à 

Radiobrás, no fim da década de 1970, o mundo mudou. O Brasil, 

idem. Até a radiodifusão, tão pouco sujeita a transformações, 

enfrenta-as. A Radiobrás foi uma empresa pública, subordinada 

inicialmente ao Ministério das Comunicações e com foco principal 

na transmissão para regiões onde o Estado brasileiro pouco se 

fazia presente, notadamente a Amazônia. Esse objetivo passou a 

ser relativizado, na prática, com a devolução das frequências que 

foi analisada neste trabalho, ainda que a Radiobrás tenha mantido 

emissoras dedicadas a essa região. A empresa reposicionou-se no 

setor público, ao tornar-se a responsável, por exemplo, pela 

comunicação de governo de uma forma mais ampla. Deixou, 

ainda, de estar vinculada ao MC e vagou no organograma da 

administração pública federal, sendo empurrada de um lado a 

outro sem uma necessária observância à afinidade temática. 

Perdeu seu foco central, perdeu seu vínculo com o ministério 

temático, perdeu relevância na redemocratização. 

 Tornou-se mais presente no cenário público apenas por 

volta de 2007, às vésperas de sua incorporação – o que, vale 

lembrar, equivaleria a um atestado de óbito, se a empresa fosse 

um indivíduo. Naquele ano nasceu a EBC, que deu novo ímpeto 

ao sonho de criação de um sistema público de radiodifusão, em 

consonância com as referências internacionais e com aspirações 

democráticas de maior envolvimento da sociedade civil no âmbito 

da comunicação de massa. Para isso seriam necessários 

investimentos – e eles existiram. Seria necessária expansão da 

cobertura – e ela ocorreu. Seria necessário garantir mecanismos de 

controle social – e eles foram assegurados. Seria necessário, no 
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mínimo, relegar a comunicação de governo a um plano 

secundário, em prol da valorização do sistema público – e isso foi 

feito. Naquele momento. 

 Os golpes contra a EBC não tardaram. Em vários 

momentos a mídia confundia propositalmente os novos canais 

com emissoras “do governo”, sem conferir qualquer importância 

aos mecanismos de controle social previstos em lei e 

implementados. Também eram repisadas críticas à baixa 

audiência, que supostamente não justificaria os altos 

investimentos. Esses últimos diminuíram com o passar dos anos. 

Em 2016, sob os auspícios de um novo governo, uma medida 

provisória, depois convertida em lei, extinguiu o conselho curador 

e o mandato-fixo do diretor-presidente, elementos importantes 

para o cumprimento da missão institucional de emissoras 

públicas. Novamente abatia-se, sobre uma empresa pública do 

setor de radiodifusão, a perda da relevância. Em 2019, o governo 

federal promoveu a unificação das programações da TV Brasil e 

da NBr, sepultando a existência de uma grade específica atrelada 

aos princípios da radiodifusão pública. Passou, ainda, a sugerir a 

privatização da empresa. 

 Seria superficial enxergar esse conjunto de críticas e 

medidas como uma oposição à EBC em específico. Acredito que o 

ataque a elementos estruturantes como esses deveria ser 

entendido como uma investida contra a própria existência de um 

sistema de radiodifusão pública, nos parâmetros consagrados no 

plano internacional. Vale lembrar que as inovações promovidas 

pela criação da EBC inspiraram o início do desenho de uma rede 

pública, assim como medidas regulatórias para o setor. Um 

exemplo disso é a Portaria nº 4/14 que, ao prever a possibilidade 

de parcerias, determina que as entidades parceiras adotem 

mecanismos de controle social similares aos da EBC. Além disso, 

um maior controle social das entidades executantes de serviços de 
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radiodifusão poderia inspirar mudanças significativas no setor 

como um todo – muito além do próprio sistema público. Poderia. 

 Mudanças existiram, mas a imagem de engessamento 

ainda está colada ao setor da radiodifusão. Há inegáveis 

fundamentos para isso. O primeiro e mais evidente: a legislação 

que o rege está ultrapassada. O Código Brasileiro de 

Telecomunicações de 1962 e o decreto-lei nº 236 de 1967 são de 

uma época em que sequer havia TV a cores ou redes nacionais de 

televisão, dada a falta de estrutura e tecnologia necessárias para a 

transmissão para todo o território. Tratam de problemas daquele 

momento histórico, conseguem antecipar-se a algumas 

necessidades dos anos seguintes, mas seria impossível imaginar e 

injusto exigir que fossem capazes de enfrentar os desafios de um 

mundo tão diferente como o das décadas subsequentes. A 

Constituição Federal, mais atual, em grande parte não foi 

regulamentada, logo vários de seus comandos – a despeito de 

qualquer análise de mérito sobre a sua qualidade – simplesmente 

não foram colocados em prática. 

 No escopo desta pesquisa, outro ponto que sofreu pouca 

alteração foi a dificuldade para resolver o problema de devolução 

de frequências e transferência de emissoras da Radiobrás e da 

EBC. Já foi dito que mais de trinta anos se passaram sem uma 

solução definitiva – e, a cada vez que reafirmo este ponto, penso 

em quão absurda é a situação. Mais relevante que essa constatação 

é tentar resumir, agora, por que não se chegou a uma solução 

definitiva e como os aspectos jurídicos e institucionais 

influenciaram esse cenário. 

 Não existe apenas uma razão, mas sim um conjunto delas. 

Sem qualquer hierarquia ou ordem de importância, a primeira é a 

desorganização, que também pode ser confundida com um 

aparente desinteresse na solução do problema em determinados 
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momentos. No Ministério das Comunicações, o processo 

tramitava aos soluços: a medidas céleres seguiam-se outras 

demoradas, precedidas por longos hiatos e silêncios das partes. 

Radiobrás e EBC não mudavam sua linha de defesa, por exemplo, 

para reiterar uma possível legalidade dos seus atos, visto que 

embasados em decretos. Em regra, preferia-se apelar, por vezes, 

nos autos, a ilações e a argumentos emocionais. Tampouco parece 

ter gerado efeitos práticos a tentativa da Radiobrás de, via 

ministério, exercer algum tipo de pressão sobre a Anatel. Por sua 

vez, as entidades supostamente beneficiadas pelas transferências 

das outorgas não se manifestavam e perdiam prazos. 

 Uma segunda razão é a perda de janelas de oportunidade. 

Diversos autores já encaixaram o rito de decisões na esfera pública 

como fruto menos de uma estratégia planejada e racional, e mais 

como reflexo de um conjunto de acontecimentos, por vezes, 

inesperado. Não cabe, neste momento do livro, abordar essa 

discussão no plano teórico, nem percorrer um vasto rol de 

exemplos. Mas eles existem, inclusive no campo das 

comunicações. Um evidente foi a aprovação do Marco Civil da 

Internet, que, a despeito de longos anos de tramitação, só foi 

objeto de consenso quando vieram a público as denúncias de que 

o governo brasileiro – assim como os de vários outros países – 

vinha sendo objeto de espionagem. 

 No contexto do caso analisado neste trabalho, uma janela 

de oportunidade desperdiçada foi a incorporação, à Constituição 

Federal e à legislação, do princípio da eficiência. A despeito do 

clima de ruptura com a administração pública burocrática que se 

criou, no plano teórico, na década de 1990, não há qualquer 

registro, no processo, de que o princípio da eficiência tenha sido 

evocado como uma tentativa de sensibilizar os órgãos 

responsáveis a resolver o problema. 
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 Outra razão foi a instrução do processo ou o que poderia 

ser chamado de sua “arquitetura”. Todas as outorgas foram 

tratadas ao mesmo tempo, nos mesmos autos, impedindo a 

solução dos casos mais simples. Esses aguardavam, plácidos, à 

espera de algum caminho para os mais complexos. Além disso, há 

um lapso temporal de mais de uma década, entre 1990 e 2001, no 

principal processo sobre o caso. Existe, também, uma assimetria 

de procedimentos, talvez relacionada às diferentes gestões do 

Ministério das Comunicações e da Radiobrás/EBC nesse período, 

talvez fruto simplesmente de desorganização. Um exemplo diz 

respeito à constante devolução de boletos relacionados a taxas e 

multas. Em alguns momentos, esses documentos de cobrança 

eram anexados ao processo principal; em outros, eram autuados 

em separado, sem uma lógica evidente que explique a 

diferenciação de procedimentos. 

 Assim, discussões processuais sobre o pagamento de 

multas e taxas misturaram-se a análises sobre titularidades de 

outorgas. E essas últimas questões foram tratadas, até 2016, em 

conjunto. Cabe refletir sobre essa decisão: ou ela foi fruto de 

desorganização e de falta de planejamento – e, nesse caso, haveria 

poucos comentários construtivos a se fazer a respeito -, ou foi uma 

opção racional e planejada, que forçosamente estaria embasada 

em uma presunção de que seria possível padronizar as soluções.  

Uma análise rápida dos autos permite concluir que, nesse 

caso, o planejamento teria sido bastante equivocado. Como 

exposto nos capítulos anteriores, entidades para as quais as 

consignações seriam transferidas alternavam-se entre a pressa e o 

silêncio quando demandadas pela administração pública. Nem 

sempre esses polos tão distantes de conduta sucediam-se segundo 

alguma lógica. Entidades que demonstravam urgência, de 

repente, eram tomadas por inércia repentina. Outras, calmas, de 

súbito agitavam-se. E a confusa sucessão de ofícios, aglutinados e 
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acumulados, não permitia uma gestão efetiva de cada caso e de 

suas particularidades. 

Verificou-se, ainda, um pudor quase reverencial à 

possibilidade de indeferimento, bem como ao controle de prazos. 

Se esses não eram controlados e eventualmente sequer 

estabelecidos, há de se considerar que dificilmente seria cabível 

uma decisão definitiva nos momentos de silêncio. No entanto, o 

indeferimento de um pleito, quando não cumpridas as regras 

legais, é solução natural. Sem ele, o processo não se finda nessas 

condições. Por outro lado, é verdade que, nos casos estudados, o 

indeferimento até poderia encerrar a relação processual, mas não 

resolveria a situação fática existente – as emissoras estavam em 

funcionamento, e assim continuariam; a seguir, várias pararam de 

funcionar, também sem anuência da administração pública 

federal. 

Esse ponto leva a outro: as regras. Que regras? Como se 

procurou demonstrar, nem a relação da Radiobrás e, depois, da 

EBC com suas próprias emissoras foi pautada segundo regras 

claras. Havia indícios de que essas empresas não detinham 

outorgas, como tantas outras: tratava-se de empresa pública; em 

atos a ela relacionados não costumava ser empregado o termo 

“outorga”; o rito de reconhecimento de novas emissoras pela 

União era diferenciado; a Constituição Federal não previa a 

atuação do Congresso Nacional nesse âmbito; pareceres da 

Consultoria Jurídica do ministério responsável usavam o termo 

“consignação”, incomum neste setor.  

No entanto, até 2014, nem a Constituição Federal, nem leis, 

nem decretos, nem portarias ou atos similares afirmavam, de 

forma categórica, qual era o instrumento jurídico por meio do 

qual essas emissoras e retransmissoras tornavam-se regulares. Em 

outras palavras, eram estações submetidas a um grau de 



 

130 
 

considerável insegurança jurídica, que, por sua vez, só não era 

maior por que, afinal, tratava-se da relação da União com uma 

empresa pública, envolvendo frequências que não geravam 

interesse comercial de terceiros que fosse suficiente para motivar 

uma batalha judicial. 

Em 2014, como se viu, a regulamentação passou a 

explicitar a situação das consignações. Foi um avanço; no entanto, 

a esta altura, já não mais suficiente. Não bastou reconhecer a 

existência de consignações e a natureza jurídica da relação que as 

envolviam. O problema tratado neste livro havia crescido e 

envolvia desistências, transferências, responsabilidades, 

perspectiva de potencial execução de dívida, dentre outros 

aspectos. Essas regras já existiam para outorgas de radiodifusão e 

eram aplicadas, mesmo sujeitas a críticas quanto à excessiva 

burocratização. Ainda assim, não existiam – e não existem – em 

relação às consignações, logo a alternativa de buscar soluções 

análogas nem sempre era factível. 

A relação entre empresas públicas e a União deveria ser 

mais simples que a existente entre essa e concessionárias ou 

permissionárias privadas. Verificou-se, entretanto, uma relação 

processual truncada e complexa, fruto, em parte, de 

regulamentação imprecisa e de inobservância de princípios 

constitucionais, como o da eficiência. 

Por fim, não se observou, ao longo de grande parte do 

processo, uma abordagem clara, consistente e integrada para 

resolver o problema. Em 2001, ano de instauração do processo 

principal, já estava evidente a situação de direito e a de fato, em 

parte discrepantes. É verdade que, nessa mesma década, diversos 

técnicos e autoridades do Ministério das Comunicações fizeram 

constar dos autos manifestações que reconheciam a necessidade 

de se resolver um problema já prolongado em demasia. No 
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entanto, não foi, à época, empreendida qualquer estratégia para 

efetivamente solucioná-lo, o que poderia ter sido feito, por 

exemplo, a partir da elaboração de uma tese jurídica consistente, 

do tratamento isolado dos casos, do controle de prazos e de 

decisões de indeferimento de pleitos. Isso só começou a ser feito a 

partir de 2011 e, de forma mais incisiva, em 2016.  

Todos esses fatores contribuíram para um processo sem 

fim, cuja história até poderia ter sido contada, de forma bem mais 

talentosa, por Franz Kafka. 
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