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ASPECTOS LEGAIS DA TRANSMISSÃO DAS
SESSÕES DAS CÂMARAS DE VEREADORES POR
EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Elizabeth Machado Veloso

INTRODUÇÃO

Este artigo analisa a possibilidade legal de divulgação das atividades do
Poder Legislativo local por entidades de radiodifusão comunitária. A discussão visa oferecer uma
reflexão sobre a fundamentação legal de contratos que vem sendo assinados entre entidades
associativas e Câmaras de Vereadores em vários municípios brasileiros, mediante remuneração.
Dessa forma, pretende-se avaliar a legislação específica e os princípios do Direito Administrativo,
de modo a encontrar solução adequada no âmbito da comunicação comunitária. 

O Serviço de Radiodifusão Comunitária é regulado pela Lei nº 9.612, de
17 de fevereiro de 1998. A lei traz princípios e regras, como:

• a cobertura deve ser restrita (art. 1º);

• a entidade não pode ter fins lucrativos (art. 1º);

• a finalidade é o atendimento à comunidade beneficiada (art. 3º);

• a programação deve dar preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade (art. 4º);

• é vedado o proselitismo (art. 4º, parágrafo 1º);

• a entidade não poderá ter vínculos que a subordinem ou a sujeitem
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a outra entidade, mediante compromissos ou relações financeiras,
religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais (art. 11);

• admite-se patrocínio, sob a forma de apoio cultural, mas é vedada
a publicidade comercial (art. 18).

À luz dos dispositivos citados acima, observamos que nenhum deles é
obstáculo à transmissão de sessão legislativa por emissora comunitária, posto que as sessões são
de natureza pública e sua divulgação é de interesse da sociedade, que deseja ser informada sobre
os atos e decisões de seus representantes.

Não se pode considerar que a mera transmissão da sessão legislativa seja
ato de vinculação político-partidária ou de proselitismo, uma vez que está caracterizado o
interesse público; o debate plural e democrático e a exposição de todas as correntes político-
ideológicas. 

Não obstante, a emissora deve observar o princípio da pluralidade nas
transmissões, em atendimento ao art. § 2º do art. 4º da Lei n.º 9.612, de 1998, , cuja redação é: “as
programações opinativa e informativa observarão os princípios da pluralidade de opinião e de versão simultâneas em
matérias polêmicas, divulgando, sempre, as diferentes interpretações relativas aos fatos noticiados”. 

Caso haja uma edição dos debates, de modo a favorecer determinando
grupo ou corrente política, a legalidade da transmissão pode ser questionada perante os órgãos
competentes, como o Ministério das Comunicações, responsável pela concessão da outorga e pela
fiscalização do conteúdo.

LEGALIDADE DA REMUNERAÇÃO

Tendo em vista o interesse da comunidade na divulgação dos atos dos
vereadores, e, por outro lado, o dever dos mesmos em tornar públicas e transparentes suas
decisões, a transmissão de sessão legislativa por rádio comunitária é não apenas legal, como
desejável do ponto de vista da transparência dos atos do Poder Legislativo local. 

Este princípio está expresso no caput do art. 37 da Constituição Federal: 

“Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).”

Assim, a transmissão das sessões legislativas, nas quais são discutidos
temas de interesse da comunidade e tomadas decisões que interferem na vida das pessoas que ali
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habitam, insere-se no rol das informações que contribuem para o desenvolvimento da
comunidade. Dessa forma, do ponto de vista da conveniência, da oportunidade e da legitimidade,
a transmissão das atividades políticas nos municípios insere-se perfeitamente no escopo previsto
na legislação específica e deve ser incentivada. 

O que merece análise mais detalhada é o aspecto de remuneração da
entidade comunitária por ente federado, em razão dessa atividade. Expressamente, nem a Lei n.º
9.612, de 1998, nem o regulamento1 ou a norma específica2 vedam a assinatura de contrato entre
as emissoras de natureza comunitária, entes de natureza privada, e o poder público. Entretanto,
do ponto de vista do Direito Administrativo, o contrato não parece ser o instrumento mais
adequado para a consecução destes objetivos, pelas razões expostas a seguir, entre outras:

• o contrato comercial prevê, como regra, a remuneração, com vistas à
obtenção de lucro, o que é vedado às emissoras comunitárias, que
são entidades sem fins lucrativos.

• do ponto de vista da Lei de Radiodifusão Comunitária, o contrato
não pode prever a transferência de recursos como sendo publicidade,
que também é vedada pela referida lei.

• os contratos deveriam ser celebrados pelos entes públicos mediante
licitação, conforme a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
Entretanto, as rádios comunitárias operam em um único canal,
portanto, não têm concorrentes. 

INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO

A incompatibilidade entre os objetivos do instrumento jurídico de
natureza contratual e os objetivos e princípios de emissora de caráter comunitário não impede
que haja qualquer tipo de associação entre as emissoras e o Poder Público. De acordo com os
princípios do Direito Administrativo, “o convênio é um dos instrumentos de que o Poder Público se utiliza
pra associar-se com outras entidades públicas ou com entidades privadas,” conforme explica Maria Sylvia
Zanella Di Pietro3. 

A autora define convênio como forma de ajuste entre o Poder Púbico e
as entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante
                                                          
1 Decreto 2.615, de 1998.
2 Norma n.º 02, de 1998.
3 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo,2009.  Atlas , 22ª edição, 866 p. Pág. 284
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mútua cooperação. A autora ressalta que: “convênio não constitui modalidade de contrato, entre outras
razões, porque, no contrato, os interesses são opostos e contraditórios, como num contrato de compra e venda,
enquanto no convênio são recíprocos, porque todos os participantes querem a mesma coisa. Ou seja, os entes
conveniados têm objetivos institucionais comuns e se reúnem, por meio de convênio, para alcançá-los, ou seja,
objetivam a obtenção de um resultado comum, com mútua colaboração”.

Entretanto, do ponto de vista jurídico, alguns requisitos devem ser
atendidos para dar maior legalidade ao ato, entre eles:

• o convênio deve deixar bem claro o escopo da parceira que se
estabelece e deve ser tornado público;

• deve-se considerar o princípio da razoabilidade do valor a ser pago
pelo ente público, que deve cobrir somente o custo a ser
despendido para a realização das transmissões;

• deve haver uma rubrica no orçamento público que comporte esse
tipo de despesa;

• em que pese não ser cabível licitação no caso de convênio, deve-se
assegurar o caráter não discriminatório do convênio, de modo que
as mesmas condições devem ser oferecidas pelo Poder Público às
entidades semelhantes que também queiram associar-se com os
mesmos fins;

• a transferência de recursos no âmbito do convênio  não pode ser a
título de publicidade, conforme explicado anteriormente;

• o instrumento deve ser público, em que pese não precise ser
aprovado pelo conjunto de parlamentares, a não ser que isso esteja
previsto no regulamento interno da Câmara;

• o convênio pode ser assinado na forma de patrocínio4, entretanto,
deve-se observar a imposição do art. 18 da Lei 9.612, de 1998, de

                                                          
4 Art. 37,  § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
 Portanto, a veiculação de publicidade institucional não pode ter o intuito de promoção pessoal.
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que os estabelecimentos patrocinadores devem ser situados na área
da comunidade atendida. 

O artigo 1º da referida lei estabelece que o Serviço de Radiodifusão
Comunitária é caracterizado como de baixa potência, limitada a um máximo de 25 watts ERP e
altura do sistema irradiante não superior a trinta metros, devendo atender um bairro ou vila. 

A Norma n.º 02, de 1998, limita o alcance da emissora a um raio de 1 km
da antena. Portanto, a emissora não poderá assinar contrato de patrocínio com entidades que
estejam fora de sua área de cobertura.

A SITUAÇÃO ATUAL

Existem contratos assinados entre os dois entes para a divulgação dos
trabalhos legislativos em vários municípios, entre eles, a prefeitura de Humaitá, no Amazonas; Rui
Barbosa, Baixa Grande e Macajuba, na Bahia.

Em alguns casos, como no município de Itaberaba, na Bahia, as verbas
são repassadas sob a forma de patrocínio. Nessa localidade, a Câmara de Vereadores aprovou lei
que permite a assinatura de contrato, que prevê o pagamento do valor de R$ 500,00 mensais, na
forma de apoio cultural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, consideramos que a associação entre o Poder Legislativo
local e rádio comunitária com o objetivo aqui exposto é possível, desde que atenda aos princípios
da legislação específica, do Direito Administrativo, e ainda da legislação eleitoral, entre eles, o
dispositivo que veda a realização de despesas no ano da eleição, quando não previstas no ano
fiscal anterior. 

Deve-se também avaliar os aspectos legais do ponto de vista ético e
moral, o que só pode ser feito no caso concreto, como a adequação do valor acertado, que deve
ser compatível com os custos das transmissões a serem realizadas.

Outro fator essencial é a questão política: até que ponto o convênio não
suscitará a subordinação de um ente sobre o outro, de modo a resultar em ingerência sobre o
conteúdo da emissora? Não se pode partir do pressuposto que o ato, em tese, compromete a
isenção, a imparcialidade e a pluralidade de conteúdo que as emissoras devem perseguir. 

Porém, há que haver um controle social e do Poder Público sobre a
programação das emissoras, de modo a evitar qualquer tipo de censura ou controle de conteúdo,
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em razão de pressão política, visando o favorecimento de determinados grupos, partidos ou
indivíduos. Este controle deve ser exercido pelo Conselho Comunitário, cuja instalação pelas
entidades outorgadas está prevista em lei5.

Compete ao Ministério das Comunicações a fiscalização das emissoras do
ponto de vista da programação e dos aspectos técnicos, exceto quanto ao uso do espectro, cuja
tarefa é da Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos do art. 211 da LGT6. 

Há ainda que se observar os obstáculos previstos na Lei Eleitoral7. Por
fim, informamos também que, conforme a Lei, os serviços de radiodifusão, exceto de natureza
comunitária, também podem ser prestados pelo Poder Legislativo local, na forma do art. 7º do
Decreto 52.795, de 31 de outubro de 19638.

                                                          
5 “Art. 8º A entidade autorizada a explorar o Serviço deverá instituir um Conselho Comunitário, composto por no
mínimo cinco pessoas representantes de entidades da comunidade local, tais como associações de classe, beneméritas,
religiosas ou de moradores, desde que legalmente instituídas, com o objetivo de acompanhar a programação da
emissora, com vista ao atendimento do interesse exclusivo da comunidade e dos princípios estabelecidos no art. 4º
desta Lei.” (Lei n.º 9.612, de 1998).”
6 “Art. 211. A outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens fica excluída da jurisdição da Agência,
permanecendo no âmbito de competências do Poder Executivo, devendo a Agência elaborar e manter os respectivos
planos de distribuição de canais, levando em conta, inclusive, os aspectos concernentes à evolução tecnológica.”
Parágrafo único. Caberá à Agência a fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das respectivas estações
7 “Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
...
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte
da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.” 
8 Art. 7º São competentes para a execução de serviços de radiodifusão a) a União; b) os Estados e Territórios; c) os
Municípios; d) as Universidades; e) as Sociedades nacionais por ações nominativas ou por cotas de responsabilidade
limitada, desde que ambas, ações ou cotas, sejam subscritas exclusivamente por brasileiros natos; f) as Fundações.
Parágrafo único. Terão preferência para a execução de serviços de radiodifusão as pessoas jurídicas de direito público
interno, inclusive universidades.
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