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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa reúne um conjunto de informações sobre a radiodifusão no Brasil, 

especialmente sobre a aprovação de outorgas e renovações de rádio e TV pelo Senado Federal 

– última instância de regularização dessas matérias. Para regularizar essas propostas, o 

Senado utiliza como instrumento formal o Projeto de Decreto Legislativo (PDS). Desde 2007, 

a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado é responsável pela análise dos 

projetos. Antes, era a Comissão de Educação (CE). Investigamos relatórios das duas 

comissões e da Presidência do Senado no período de 1999 a 2008 para quantificar o total de 

PDSs aprovados, comparar períodos e analisar resultados. Detectamos a aprovação de 5.429 

atos de renovações e outorgas para todos os estados brasileiros, nas seguintes categorias de 

emissoras: rádio comunitária, Frequência Modulada (FM), Ondas Médias (OM), radiodifusão 

de sons e imagens (TV), emissora educativa (EE), Ondas Tropicais (OT) e Ondas Curtas 

(OC). Constatamos os partidos mais beneficiados e a importância da proporcionalidade 

partidária, as regiões e os estados mais contemplados, as categorias de outorgas e renovações 

mais aprovadas, o fluxo dessas matérias em períodos eleitorais e pré-eleitorais, assim como a 

relação entre o estado do senador e a localidade da emissora. Sobre este último aspecto, 

verificamos que quase 80% dos projetos de radiodifusão que tramitaram no Senado no 

período pesquisado tinham como objeto emissoras localizadas no estado de origem do relator. 

Acreditamos que essa procedência institucional favoreça a conexão eleitoral dos 

parlamentares da comissão, tornando mais fácil um processo de reeleição ou de eleição para 

cargos no Executivo.           

 

Palavras chave: Senado Federal; radiodifusão; outorgas; conexão eleitoral.   
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ABSTRACT 

 

 

This research congregates a set of information on broadcasting in Brazil, especially on the 

approval of grants and authorization for operation of radio and TV channels by the Federal 

Senate - last instance of regularization of these processes. To regularize these proposals, the 

Senate uses as formal instrument the Projeto de Decreto Legislativo (PDS). Since 2007, the 

Committee of Science and Tecnology (CCT) of the Senate are responsible for the analysis of 

the projects. Before, it was the Committee of Education (CE). The investigation reports the 

results of reports of the two committees and the Presidency of the Senate in the period of 

1999 the 2008 to quantify the approved total of PDSs, to compare periods and to analyze 

results. We detect the approval of 5.429 acts of renewals and grants for all the Brazilian states, 

in the following categories: communitarian radio, Modulated Frequency (FM), Average 

Waves (MAC), broadcasting of sounds and images (TV), educative sender (EE), Tropical 

Waves (OT) and Ondas Curtas (OC). We found evidence about the way this process benefit 

parties and the importance of the partisan proportionality; the regions and states that were 

benefit; the number of categories of grants and renewals; the flow of these matters in electoral 

and pre-electoral periods, as well as the relation between the state of the senator and the 

locality of the channel. On this last aspect, we verify that almost 80% of the broadcasting 

projects that had been passed in the Senate in the last years were located in the same state – 

the electoral district – of the senator that had reported them. We believe that this institucional 

process favors the electoral connection of parliamentarians of the committee, making easier 

the process of re-election or election for positions in the Executive. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição de 1988 trouxe muitos avanços nas políticas de comunicação no Brasil, 

fazendo o processo de democratização evoluir. Por exemplo, descentralizou o poder de 

regularização das renovações e outorgas de radiodifusão, antes exclusivo do Executivo, e que 

então passou a ser dividido com o Legislativo. Conferiu ainda ao Judiciário o poder de decidir 

sobre processos de cassação das outorgas. Além disso, o novo ordenamento constitucional 

deu plena garantia de liberdade de expressão e baniu qualquer forma de censura. Permitiu 

ainda a livre manifestação do pensamento e tantas outras garantias que estão espalhadas pela 

Constituição.  

No entanto, não houve consenso entre os constituintes em alguns pontos e as políticas 

de comunicação não avançaram. Não ficou definido, por exemplo, regras claras para impedir 

a propriedade cruzada de diferentes veículos de comunicação. Também não conseguiram 

equilibrar os sistemas de comunicação público, privado e estatal, assim como afastar a 

utilização das outorgas de radiodifusão com fins políticos.  

Muitas pesquisas acadêmicas e várias reportagens de revistas e jornais produzidas no 

decorrer dos anos após a redemocratização detectaram diversos casos de políticos no gozo da 

imunidade que constam como dirigentes de empresas permissionárias e concessionárias de 

radiodifusão. Há muito tempo essa discrepância é de conhecimento da sociedade brasileira.  

Alheios a essa realidade, políticos sabem que a radiodifusão tem um papel 

fundamental na disputa pelo poder, assim como o potencial de oferecer visibilidade das suas 

atividades políticas. Nesse sentido, eles dependem da radiodifusão para sua sobrevivência na 

política. A partir desta percepção, buscamos entender como os parlamentares, especificamente 

aqueles do Senado que participam da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), utilizam e se 

valem do processo legislativo para aprovar os pareceres dos projetos de radiodifusão nos seus 

estados, de forma que esse instrumento de comunicação valorize a sua imagem pessoal como 

pessoa pública. Na verdade, o que deveria ser, de certa maneira, uma obrigatoriedade do 

exercício parlamentar, a relatoria de projetos, neste caso extrapola essa função e passa a ser 

também um mecanismo de promoção política nas rádios ou TVs do próprio estado do 

parlamentar, estabelecendo vínculos de conexão eleitoral, aspecto esse que explicaremos 

melhor no decorrer do trabalho.  
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Somam-se também ao conjunto de objetivos da pesquisa, verificar as regiões mais 

contempladas e por que são, o fluxo de projetos de radiodifusão em anos eleitorais e pré-

eleitorais e descobrir se existe uma intensidade legislativa maior ou menor nesses períodos, 

identificar os partidos que mais aprovam projetos de radiodifusão, e examinar a percepção dos 

senadores em relação à mídia regional e compreender a forma como os senadores 

instrumentalizam a comunicação, especialmente a radiofônica, nos seus gabinetes. 

  Primeiramente, organizamos e quantificamos os números referentes à aprovação dos 

Projetos de Decreto Legislativo do Senado (PDS) – instrumento formal de tramitação dos 

projetos de radiodifusão – encontrados nos relatórios anuais da Presidência do Senado e nos 

relatórios da CCT e da Comissão de Educação (CE), que até 2006 era responsável pela análise 

dos projetos de rádio e TV. Este levantamento traz informações de um período de dez anos, 

de 1999 a 2008. Cabe destacar que o ano de 1999 foi “escolhido” para ser o ano base da 

pesquisa porque somente a partir daquela data é que o Senado começou a divulgar os registros 

oficiais de todos os projetos aprovados por aquela casa.      

Dentro de uma elaboração estatística, investigamos os processos de outorgas e 

concessões para comparar as informações dos estados de onde eram solicitadas as 

regularizações das emissoras de radiodifusão com o estado de origem dos senadores que 

relataram os processos. Verificamos ainda a porcentagem dos estados que eram vizinhos ou 

diferentes dos parlamentares responsáveis pela relatoria dos projetos. Também foram 

analisados e quantificados os percentuais referentes aos números totais de PDSs aprovados, o 

desempenho partidário, às regiões e estados mais beneficiados com as renovações e outorgas 

e às frequências mais aprovadas nesses dez anos pesquisados. Como já mencionado, os 

resultados encontrados se baseiam em documentos oficiais da CE, CCT e da Presidência do 

Senado.   

 Para analisarmos os dados, um montante de quase 5,5 mil projetos aprovados na 

última instância para a regularização dos projetos de radiodifusão – o Senado –, utilizamos a 

corrente teórica que trata da Conexão Eleitoral. Em síntese, os autores defendem que o 

objetivo principal dos parlamentares que se encontram na disputa política é buscar a reeleição 

ou então a eleição para cargos ainda maiores no Executivo. Com esse intuito, deputados e 

senadores se valem de todas as formas disponíveis no Congresso Nacional. Sejam elas 

administrativas, econômicas, de comunicação ou no processo legislativo. E para capitalizar 
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com eficiência suas atividades realizadas fora e dentro do parlamento, senadores e deputados 

utilizam os veículos de comunicação nos seus estados com o propósito de ganhar mais 

visibilidade e assim concretizar a conexão eleitoral, ou seja, estabelecer vínculos com os 

eleitores.  

Dessa forma, aqueles cidadãos que lhes confiaram os votos podem continuar 

fidedignos nas urnas; e aqueles que não acreditaram, podem ter a preferência cooptada. Existe 

a disputa política pelos votos no estado porque é na base estadual que as carreiras políticas 

prosperam até chegar ao Congresso Nacional. Seja em eleições majoritárias, no caso dos 

senadores, ou proporcionais, no caso dos deputados federais. E como a decisão sobre as 

outorgas e renovações passa pela competência desses políticos (principalmente no Senado, 

última instância de regularização das emissoras de rádio e TV), somam-se a eles outros 

interessados na radiodifusão: vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores e os 

candidatos derrotados para todos esses cargos.  

Entre esse conjunto de interessados fica estabelecido um acordo (às vezes tácito, às 

vezes não) de cooperação política para dar celeridade às várias fases do processo de 

regularização dos projetos de radiodifusão que se encontram em comum acordo entre os 

grupos políticos no estado. O que reforça esse entendimento são os casos de políticos locais 

(vereadores e prefeitos) que têm vínculos diretos na direção de emissoras comunitárias e de 

Ondas Médias, assim como deputados federais e senadores que têm o mesmo vínculo em 

rádios de Frequência Modulada e TVs.  

Durante a investigação constatamos que quase 80% dos projetos de radiodifusão que 

tramitaram no Senado no período de 1999 a 2008 foram relatados por senadores do mesmo 

estado das emissoras de rádio e TV que foram regularizadas. Portanto, ao que tudo indica, 

existe uma convergência de interesses na mídia regional. Abordaremos com mais 

profundidade esses e outros aspectos do processo de regularização da radiodifusão no Brasil 

ao longo deste trabalho. 

 Na primeira parte desta pesquisa, verificamos como ocorre o processo de 

regularização sob o prisma processual e o marco legal das emissoras comerciais, educativas e 

comunitárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens no Ministério das Comunicações 

(MiniCom). 
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   No capítulo seguinte, discorreremos sobre os instrumentos constitucionais e 

regimentais do processo de regularização da radiodifusão no Congresso Nacional. Nesse 

sentido, foi feita uma análise do processo legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal sob a ótica desses dois instrumentos legais.   

 No quarto capítulo, verificaremos o percentual de projetos de radiodifusão aprovados 

no Senado no período de 1999 a 2008. Examinamos ainda a atividade legislativa nos anos em 

que ocorreram eleições regionais e nacionais, a incidência de casos de extrema raridade – 

rejeição e prejudicialidade – no processo de regularização das outorgas e renovações de rádio 

e TV no Senado, a natureza jurídica dos atos de autorização, permissão e concessão, bem 

como as categorias de outorgas mais aprovadas no período pesquisado.  

 No quinto capítulo, discorreremos sobre a competição parlamentar na disputa política 

pelos projetos de outorgas e renovações de emissoras de rádio e televisão. Constatamos ainda 

o surgimento de uma cultura legislativa que torna natural, para senadores e também para os 

servidores envolvidos, a destinação dos processos de emissoras localizadas no mesmo Estado 

dos parlamentares. Também verificamos neste capítulo os dispositivos regimentais para a 

designação dos relatores, o desempenho partidário na aprovação de projetos de rádio e TV, a 

influência da representatividade política sobre a conquista e o êxito nos projetos de 

radiodifusão, assim como os estados mais contemplados com outorgas e renovações.  

 Por fim, no último capítulo, analisamos a comunicação como ferramenta intrínseca à 

atividade legislativa. A nossa análise se baseou em questionários enviados aos 81 senadores, a 

fim de descobrir qual a percepção que eles têm a respeito de alguns aspectos da mídia 

regional. Além disso, detectamos quais os parlamentares que, pretensamente, teriam interesse 

de atuar nas comissões responsáveis pela análise dos projetos de radiodifusão no decorrer 

desses últimos dez anos. 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

18 

2 PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV  

 

Antes da Constituição de 1988, a renovação e outorga de radiodifusão era de 

competência exclusiva do poder Executivo e não se cogitava a participação dos poderes 

Legislativo e Judiciário nesse processo. Nessa forma de instrumentalização da política de 

comunicação em um estado interventor, cujo poder era praticamente absoluto, ficava inviável 

uma forma democrática no estabelecimento da informação. Por esse caráter centralizador da 

comunicação, Sardinha (2004, p. 29) afirma que antes da Constituição “os sistemas de 

controle eram muito débeis”. 

Com a promulgação do novo ordenamento constitucional brasileiro, parte desse poder 

foi descentralizado, sendo que o Poder Legislativo passou a ter papel importante na 

regularização das emissoras de rádio e televisão no Brasil. O Poder Judiciário também foi 

chamado a participar desse processo, tendo que se manifestar nos casos de abertura de 

processo para cassação de permissão e concessão de radiodifusão. 

Contudo, naquela época, os constituintes acreditaram que dividir a competência sobre 

as renovações e outorgas de radiodifusão seria um grande avanço democrático nas políticas 

públicas de comunicação no Brasil. E foi; se levarmos em conta que até a promulgação da 

Constituição o processo era uma atribuição exclusiva do Poder Executivo. Mas, passados 

mais de 20 anos, percebe-se que é preciso tornar o processo de renovação e outorga de rádio e 

TV mais democrático e transparente, de forma que os membros da comunidade atingidos pelo 

raio de ação das ondas eletromagnéticas emitidas por uma emissora de rádio ou TV possam se 

manifestar a favor ou contra, por exemplo, sobre a renovação desse canal de comunicação.  

A redemocratização colocou as instituições no centro dos debates políticos. E de certa 

forma excluiu a sociedade como membro participante ativo desse processo. Nesse sentido, a 

legitimação de ato administrativo para a regularização de outorga ou renovação de 

radiodifusão cumpre ritos processuais que ficam restritos ao ministério das Comunicações 

(MiniCom), a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRIPR) e, 

por fim, ao Congresso Nacional. Em nenhuma dessas fases a sociedade pode participar de 

forma efetiva, ainda que o Congresso seja o representante oficial dela no sistema político 

brasileiro. 
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Tendo em vista a exigência de cumprimento de rito processual em três instituições 

políticas, nota-se que o processo de regularização de emissora de rádio e televisão é complexo 

e pode ser demorado. O requerente precisa estar disposto a cumprir uma série de exigências. 

Seja nos casos de emissora comercial, educativa ou comunitária. Em todos os casos é 

necessário encaminhar, primeiramente, solicitação ao MiniCom, onde começa todo ato de 

outorga e renovação para executar serviço de radiodifusão por concessão, permissão e 

autorização. Conforme a categoria da emissora, às vezes a requisição dispensa processo 

licitatório, mas em outros casos não, como veremos a seguir.  

 

 

2.1 Emissoras comerciais 

 

 Pode-se dizer que a formalização do processo de transformação do rádio em 

empreendimento comercial começou com o Decreto-Lei Nº 21.111 de março de 1932, 

assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. O Decreto regulamentou a veiculação de 

propaganda comercial nas emissoras de rádio no Brasil. Pimentel (1999) conta que essa 

iniciativa foi fruto de uma grande mudança que o rádio vinha sofrendo, principalmente na 

década de 1930.  

A história da TV no Brasil é mais recente. Começa oficialmente em 18 de setembro de 

1950, quando ocorre a primeira transmissão brasileira. Naquele ano, o jornalista brasileiro 

Assis Chateaubriand importou um equipamento dos Estados Unidos e deu início a uma das 

mais promissoras ferramentas de comunicação no País.  

Passados todos esses anos, tanto o rádio quanto à TV continuam em processo de 

transformação. A tecnologia digital é a mais recente e inovadora. A primeira transmissão 

digital na televisão aberta ocorreu de forma oficial em 2 de dezembro de 2007. No rádio, a 

tecnologia digital ainda está muito incipiente. Os experimentos começaram em 2005 quando o 

MiniCom autorizou a transmissão radiofônica digital em caráter científico. Segundo Teixeira 

(2008), emissoras de rádio em cinco capitais brasileiras estão experimentando há quatro anos 

essa tecnologia que promete transformar a comunicação radiofônica no Brasil.  

Oficialmente, as únicas rádios e TVs no Brasil autorizadas a receber financiamento 

para veicular propagandas pagas são as emissoras comerciais. Sejam elas em Frequência 
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Modulada (FM), Ondas Médias (OM), Radiodifusão em sons e imagens (TV), Ondas 

Tropicais (OT) e Ondas Curtas (OC). Percebe-se que as emissoras educativas e comunitárias 

não estão dentro desse parâmetro. 

Para adquirir uma emissora comercial, seja de rádio ou de televisão, a primeira coisa a 

fazer para obter a outorga de concessão ou permissão para execução de serviço de 

radiodifusão é enviar correspondência ao MiniCom, onde deverá constar pedido de processo 

licitatório para o canal de interesse em determinada região. Este procedimento é necessário 

porque a outorga para emissora comercial se baseia na Lei de Licitações 8.666/93. Todavia, 

caso não haja disputa pelo canal, ou seja, apenas um requerente deseje a solicitação, este 

pagará o valor estipulado pelo poder público.   

 Para os participantes, a licitação começa de fato quando o Ministério das 

Comunicações publica aviso no Diário Oficial da União (DOU). No aviso constará as 

condições nas quais o interessado poderá obter o edital, além de local, data e hora para 

apresentação das propostas de habilitação. Para se habilitar, o interessado deve apresentar 

documentos referentes à habilitação jurídica, comprovantes de remuneração, regularidade 

fiscal, nacionalidade e outras exigências com relação aos sócios e gerentes. 

Depois de habilitados, o MiniCom avalia os aspectos técnicos e de conteúdo de 

programação, considerando índices de pontuação a partir do tempo destinado a programas 

jornalísticos, educativos, culturais e de produção local. Ou seja, analisa especialmente a 

questão de mérito no processo. A classificação final é definida de acordo com a pontuação 

obtida e conforme a proposta de preço oferecida pelo interessado na outorga de concessão ou 

permissão. 

 

 

2.2 Emissoras educativas 

 

A primeira rádio educativa no Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada 

pela Academia Brasileira de Ciências em 20 de abril de 1923. A emissora não tinha finalidade 

comercial. Sua intenção era colocar a radiodifusão a serviço da ciência para que o 

conhecimento pudesse ser disseminado na sociedade.  
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A primeira transmissão da Rádio Sociedade foi feita em caráter experimental após dez 

dias a sua fundação. Ainda sem ter autorização do governo para colocar a rádio no ar, 

Roquette-Pinto, o dono da emissora, discursou sobre a importância do rádio e o seu grande 

potencial para atingir as distâncias mais remotas do país. Pinheiro (1999, p. 24) conta o que 

Roquette fez adquirir a concessão pública.  

 

Uma das formas encontradas por Roquette-Pinto para pressionar o governo 

a liberar a radiodifusão foi a de nomear Francisco Sá, que era o Ministro da 

Viação da época, presidente de honra da Rádio Sociedade. Poucos dias 

depois da primeira transmissão, a lei que restringia a aquisição de 

receptores foi revogada, ficando a cargo do governo criar uma legislação 

específica para a radiodifusão. Assim, a Rádio Sociedade pode se instalar 

oficialmente na Escola Politécnica. 

 

 

A lei a que se refere Pinheiro atribuía ao Ministério da Viação, por meio dos Correios, 

a competência para fornecer a permissão para que as pessoas pudessem adquirir um aparelho 

receptor. A norma inviabilizava o processo de expansão da radiodifusão no Brasil.  

Na televisão, segundo Ferreira (2008), a trajetória educativa já começa na mesma data 

de fundação (1950), com a transmissão, naquele mesmo ano, do primeiro programa educativo, 

chamado “Vídeo Educativo”. Segundo Lopes (2009), a regulamentação das primeiras TVs 

educativas no Brasil começou a partir de decretos assinados na década de 1960 e 1970, 

consolidando o marco legal de funcionamento dessas emissoras no País.  

Hoje, para se adquirir o direito de ter uma emissora educativa é preciso encaminhar 

processo ao MiniCom. Essa categoria de rádio dispensa processo de licitação, uma vez que 

sua função social é informativa, preponderantemente, e sem finalidade lucrativa. A norma que 

estabelece os critérios para outorgas de concessões, permissões e autorizações para execução 

de serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa é a portaria 

interministerial Nº 651 de 15 de abril de 1999, editada pelos ministérios da Educação (MEC) 

e das Comunicações. 

  O pedido de autorização para executar serviço de radiodifusão educativa pode ser 

formulado por pessoa jurídica de direito público interno (autarquias), fundação instituída por 

particulares e universidades. No pedido deve constar a indicação do canal pretendido. 
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Quanto à documentação, as entidades que dispõem de estatuto devem encaminhá-lo, 

devidamente registrado ao MiniCom, onde deverá constar a informação de que o serviço a ser 

executado será exclusivamente educativo e sem finalidade comercial. Também terá que ser 

declarado pelo representante legal que a entidade dispõe de recursos para prover o serviço de 

radiodifusão educativa. No caso da autarquia, deverá enviar cópia da lei que prevê recursos 

para o empreendimento. 

Cada diretor da emissora educativa terá que apresentar o ato de nomeação ou 

comprovante de eleição; provar que é brasileiro; prestar certidões de cartórios cíveis, 

criminais e protesto de títulos onde informará o tipo de atividade econômica exercida nos 

últimos 5 anos; nada consta na Justiça Eleitoral; e declaração de acatamento aos limites 

fixados pelo Decreto-Lei nº 236 de 28 de fevereiro de 1967, norma que modifica a Lei do 

Código Brasileiro de Telecomunicações 4.117/62 e instituiu uma série de restrições para os 

detentores de radiodifusão e multas e sanções penais para quem fosse considerado 

contraventor.   

As emissoras educativas não têm finalidade lucrativa. Contudo, o art. 19 da Lei 9.637 

de 15 de maio de 1998 dispõe que é permitido receber recursos públicos ou privados desde 

que sirvam de apoio aos programas da emissora. No entanto, proíbe a veiculação de 

propagandas remuneradas durante intervalos.  

 

Art. 19 - As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão 

educativa poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de 

entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-

se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação 

remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização 

de seus intervalos.   
 

    

O Decreto presidencial Nº 5.396 de 21 de março de 2005 regulamentou o art. 19 da 

Lei 9.637 sobre o recebimento de recursos e a veiculação de publicidade institucional nas 

emissoras educativas de rádio e TV. O art. 5º do Decreto proíbe a publicidade institucional 

com intuito de promoção pessoal. 

 

Art. 5º - É vedada, nos termos do parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 

4.799, de 4 de agosto de 2003, a publicidade institucional de entidades de 

direito público que, direta ou indiretamente, caracterize promoção pessoal de 
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autoridade, servidor público, empregado público ou ocupante de cargo em 

comissão.  

 

 

2.3 Emissoras comunitárias 

 

Ao que se pode inferir de Guattari, citado por Machado, Magri e Masagão (1986), as 

rádios comunitárias no seu sentido original, chamadas de rádios livres, têm a sua gênese na 

Europa, nos movimentos de contestação dos anos 60. Tinham como finalidade subverter o 

poder dos grandes grupos econômicos que dominavam a mídia. No Brasil, segundo Guattari, 

(p. 11), as primeiras rádios com esse perfil surgiram na década de 1970 e foram acolhidas 

com certa reserva. “Alguns recearam que sua aparição pudesse servir de pretexto para uma 

repressão violenta; outros só conseguiram ver nelas um replay dos movimentos dos anos 60”. 

Desde então, as rádios livres no Brasil vieram se expandindo e tomando corpo. As 

cidades mais desenvolvidas, principalmente as capitais, foram alvos dessa disseminação de 

emissoras, cujas ondas eletromagnéticas permaneceram por quase três décadas as margens de 

um marco legal por parte do estado. A regularização dessa atividade somente chegou em 

1998, quando o Congresso aprovou a Lei 9.612, que institui o serviço de radiodifusão 

comunitária no Brasil. 

A Lei da Radiodifusão Comunitária é de 1998, mas desde a década de 70 existem 

emissoras com esse perfil. As primeiras rádios comunitárias no Brasil começaram a ser 

regularizadas em 2000 pelo Senado Federal – última instância no processo de regularização 

de emissoras de rádio e TV. E até 2008, último ano a que se refere o levantamento desta 

pesquisa, constatamos a aprovação de 2.517 atos de outorga, que autorizaram a exploração do 

serviço de radiodifusão comunitária no País. Mas em função da autorização prévia
1
 concedida 

pelo Congresso Nacional nos casos em que a Câmara e o Senado não se manifestam sobre a 

regularização do processo das rádios comunitárias em até 45 dias, o número de emissoras 

pode ser maior do que três mil. Isso, apenas, nos casos que estariam confortados pelo 

processo convencional de regularização.  

                                                      
1
 O parágrafo único do art. 2º da Lei 9.612/98 permite autorização prévia para emissoras comunitárias se até em 

45 dias a Câmara e o Senado não se manifestarem sobre a proposição. O dispositivo se baseia nos parágrafos 

2º e 4º do art. 64 da Constituição. No entanto, Manual de Orientação do MiniCom (p.68) menciona o prazo de 90 

dias.    
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No entanto, na prática, o número de rádios comunitárias que executam serviço de 

radiodifusão pode ser superior a 20 mil. De acordo com Relatório da Anatel, de 2002 a 2008 

foram interrompidas 15.471 estações, sendo que o documento não especifica, pelo menos até 

2007, a que serviços de telecomunicações as interrupções estavam associados. No entanto, ao 

se referir especificamente ao ano de 2008, o Relatório registra 1.866 casos de estações 

cessadas, sendo que 1.252 ou 67,1% eram de radiodifusão comunitária.  

 

Das 1.252 estações de radiodifusão interrompidas, foi possível medir a 

potência em 1.059, sendo que 564 (53,3%) funcionavam com a 

potência superior a 25W, as demais, em quase sua totalidade, 

praticavam proselitismo político e exploravam comercialmente o 

serviço, descaracterizando, a condição de uma rádio comunitária. 

(ANATEL, 2008, Relatório Gerencial da Superintendência da 

Radiodifusão e Fiscalização, p. 42) 
 

     
Atualmente, para se regularizar uma emissora de rádio comunitária é preciso 

encaminhar solicitação ao MiniCom. Mas apenas as fundações e associações de caráter 

inteiramente democrático e plural (sem a interferência ou vínculos de subordinação com 

qualquer outra entidade, seja ela da administração pública, religiosa, familiar, político-

partidária ou comercial) podem solicitar autorização para executar serviço de radiodifusão 

comunitária. Cartilha do MiniCom O que é uma rádio comunitária (p.7 e 8) explica que a 

entidade interessada pode responder formulário denominado de “Demonstração de Interesse” 

e enviar ao ministério. “Após o cadastro do seu pedido, a entidade deverá aguardar a 

publicação do Aviso de Habilitação no Diário Oficial da União”. De acordo com a cartilha, o 

Aviso significa apenas uma manifestação de interesse, sendo que ele não dá ao interessado 

nenhum tipo de privilégio. “O Aviso não indica as entidades, mas apenas a localidade com 

canal disponível para o serviço, que permite também a participação das entidades que não 

demonstraram prévio interesse”. Se houver mais de uma entidade concorrendo pelo canal, o § 

4º do art. 9 da Lei 9.612 dispõe que “o Poder Concedente promoverá o entendimento entre 

elas, objetivando que se associem”. Caso isso não seja possível, o § 5º prevê que o poder 

concedente, no caso o MiniCom, levará em conta o critério de representatividade, ou seja, 

assinaturas de apoio de membros da comunidade ou manifestações de associações da região. 
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E se mesmo assim houver empate na representatividade, o § 6 determina que a escolha da 

entidade será então por sorteio.   

Depois de publicado o Aviso de Habilitação, as fundações e associações interessadas 

têm 45 dias para apresentar a documentação. Sendo a entidade bem sucedida com a 

documentação, é o MiniCom que assina a Portaria autorizando a execução do serviço. Na 

Portaria, que é divulgada no site do ministério e no Diário Oficial da União (DOU), estará 

indicado o nome da associação ou fundação comunitária, o endereço da sede (que deve ser na 

comunidade onde o serviço será executado), o prazo da autorização (dez anos), coordenadas 

geográficas e frequência da operação. Contudo, a edição da Portaria ainda não confere a 

imediata operação da emissora. Isso porque o projeto e a Portaria devem ser enviados à 

Presidência da República e somente depois é despachado ao Congresso Nacional. 

De acordo com Lopes (2005) citado por Lima e Lopes (2007), é muito difícil obter 

autorização no MiniCom para colocar no ar uma emissora comunitária. Os autores atestam 

que a maioria dos pedidos de outorga vai para arquivo. “Em média, para cada processo 

aprovado, cinco são arquivados”. Lima e Lopes, que investigaram especificamente a 

tramitação das rádios comunitárias no período de 2008 a 2004, explicam os motivos dos 

arquivamentos. 

 

Na maior parte dos casos, a causa desse arquivamento é burocrática, e não 

técnica. De 4.878 processos de outorga de radiodifusão comunitária 

arquivados entre agosto de 1998 e maio de 2004, detectamos que mais de 

80% tiveram como causa do arquivamento o não-cumprimento de alguma 

exigência burocrática. Na maior parte das vezes, a causa foi a não 

apresentação de um dos muitos documentos exigidos no aviso de habilitação 

que abriu a concorrência na qual a entidade concorreu. (LOPES op. cit. apud 

LIMA e LOPES op. cit., p. 26) 

 

 

Em termos da validade jurídica, somente após a deliberação do Congresso Nacional é 

que os atos de concessão, permissão, autorização e renovação produzirão efeitos legais, 

conforme § 3º do art. 223 da Constituição. No entanto, no caso das rádios comunitárias, 

permite-se autorização temporária se após o prazo de 45 dias o projeto permanecer no 

Congresso Nacional sem a devida deliberação.  

A autorização temporária vale até que o Congresso aprove o Projeto de Decreto 

Legislativo (PDC – da Câmara e PDS do Senado). Na hipótese de que a autorização seja 
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rejeitada, a entidade que ganhou a autorização prévia perde a licença e deverá interromper a 

execução do serviço imediatamente, além de desativar a emissora.  

Se na fase do Aviso tiverem sido habilitadas outras entidades (aquelas que 

mencionamos há pouco sobre critérios de desempate) o Manual de Orientação do MiniCom 

“Como instalar uma rádio comunitária” (p.69) destaca que o poder concedente “reanalisará 

os processos das demais concorrentes com a finalidade de autorizar outra entidade”.     

As rádios comunitárias também dispensam processo de licitação, uma vez que elas não 

podem ter como finalidade o lucro, mas sim, a promoção cultural, a exaltação da cidadania, a 

prestação de serviços de utilidade pública, além do estímulo ao bom convívio social entre os 

membros da comunidade. Pelo menos, em tese, é isso que estabelece a Lei 9.612 publicada 

em 19 de fevereiro de 1998.  

Assim como as rádios educativas, as emissoras comunitárias podem receber 

patrocínio, desde que na forma de apoio cultural aos programas a serem transmitidos. No 

entanto, no caso das rádios comunitárias, o patrocinador deve obrigatoriamente estar 

localizado na comunidade atendida pela rádio, como prevê o art. 18 da Lei 9.612. Contudo, 

tramita no Senado o projeto de lei PLS 524/2007 que acrescenta um artigo à lei atual para 

autorizar a publicidade e a propaganda comercial nas rádios comunitárias.  

 A seguir, veremos como se dá a tramitação das outorgas e autorizações das emissoras 

de rádio e TV dentro das comissões no Congresso brasileiro.  
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3 DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 

Fundamentalmente, o processo legislativo está descrito na Constituição. Reservou-se 

nela uma subseção para definir quais as matérias que podem passar pelo rito de tramitação 

natural no parlamento. Uma vez aprovadas, essas proposições entram no ordenamento 

jurídico brasileiro. O art. 59 define que emendas à Constituição, leis complementares, leis 

ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções compõem o 

processo legislativo.  

Durante o processo legislativo, na fase da elaboração das leis, os parlamentares votam 

emendas, pareceres e projetos de lei. E para que cada uma dessas propostas siga adiante 

dependerá única e exclusivamente de consenso entre os parlamentares. Maioria, portanto, é 

fundamental em qualquer parlamento democrático.     

 É preciso destacar que os projetos de outorga e renovação de rádio e TV – Projeto de 

Decreto Legislativo (PDS), objeto de investigação nesta pesquisa –, assim como todos os 

outros projetos considerados terminativos nas comissões do Congresso, necessitam de maioria 

no processo de votação. No entanto, estas propostas nunca suscitam debates e discussões 

acalorados. No geral, são aprovados em blocos de dezenas de PDSs. Um dos motivos que 

facilita a aprovação dessas matérias é que não há divergências entre os parlamentares acerca 

do mérito desses projetos. Também não há cisões partidárias ou ideológicas. Dessa forma, 

uma vez que entram na pauta de votação (e o mais difícil é chegar nessa fase legislativa), são 

convalidados com facilidade. 

 Os Projetos de Decreto Legislativo (PDC na Câmara e PDS no Senado) originam-se a 

partir das seguintes matérias: tratados internacionais, alienação de terras públicas e 

regulamentação dos serviços de radiodifusão. Neste último caso, ao contrário dos demais, são 

sempre numerosos.  

O papel constitucional do Projeto de Decreto Legislativo é regular as matérias de 

competência exclusiva do Congresso Nacional, como prevê o inciso XII do art. 49 da 

Constituição. Sardinha (2004, p. 70) ensina que “as permissões e concessões para exploração 

dos canais de rádio e televisão são consignadas pela União, por isso têm como compromisso 

primordial o respeito pela Constituição Federal”. 
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As deliberações dos Projetos de Decreto Legislativo (PDS) requererem quorum 

qualificado, como prevê o art. 109 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). Mesmo 

assim são aprovados com certo grau de celeridade. Isso porque as votações ocorrem em um 

único turno de votação. Além disso, os PDSs são terminativos nas comissões por onde 

tramitam. Ou seja, não vão a outras comissões. A votação em bloco favorece a rapidez na 

tramitação. Conforme entrevista feita com Linhares (2009), secretário da Comissão de 

Educação desde 1997, já houve sessão do colegiado com mais de 250 matérias aprovadas em 

um único dia. Sobre isso vale a pena abrir um parêntese. Em uma votação colossal como essa 

é impossível avaliar sem ser em “pedido de vista” – retirada de pauta do projeto para ser 

analisado pelo prazo de cinco dias (§ 1º, art. 132 RISF), caso queira algum outro membro da 

comissão, se os projetos cumprem os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa. Em uma sessão com tantos projetos em pauta, resta aos demais senadores 

acreditar que o relator fez corretamente a sua função.        

No Senado, os PDSs de radiodifusão só passam pela Comissão de Ciência e 

Tecnologia (CCT). Na Câmara dos Deputados tramitam em duas, na Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJC). Sempre limitados a essas comissões, respectivamente, de tal forma que 

são denominados conclusivos. Só há uma forma de fugir a essa regra, no caso de interposição 

de recurso ao Plenário.  

  

 

3.1 Na Câmara dos Deputados 

  

Como vimos, antes de chegar ao Congresso Nacional o processo de regularização de 

outorga para concessão, permissão, autorização ou renovação de rádio e televisão precisa 

passar primeiro pelo Ministério das Comunicações (MiniCom) e pela Secretaria de Relações 

Institucionais (SRI) da Presidência da República. Lima e Lopes (2007, p. 6) consideram que 

foi importante o acréscimo de outra instância de avaliação política, no governo Lula, para que 

se fizesse a “análise das outorgas de radiodifusão”. Segundo os autores, esse órgão tem “entre 

outras funções, estabelecer elos entre o Poder Executivo federal e os municípios”.    
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O MiniCom e a SRI, na condição de Poder Executivo, têm o papel constitucional de 

“outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora 

de sons e imagens...”, conforme o art. 223. Uma vez que a Presidência da República por meio 

da SRI se manifesta positivamente, transforma a Portaria do MiniCom em “Mensagem”, 

assinada pelo presidente da República, e despacha à Câmara dos Deputados.  

A Constituição de 1988, em seu art. 49, conferiu ao Congresso Nacional a 

competência exclusiva para “apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de 

emissoras de rádio e televisão”. E como se trata de matéria que vem da Presidência da 

República, no caso a SRI, essa tramitação tem que iniciar pela Câmara dos Deputados, como 

assim determina o art. 64 da Constituição.  

Percebe-se que o legislador constituinte fez questão de que os dois poderes (Executivo 

e Legislativo) se manifestassem de forma positiva para a convalidação da matéria. Por outro 

lado, o legislador deixou a possibilidade de manifestação negativa, ou seja, pela recusa da 

outorga de concessão, permissão ou autorização, assim como a não-renovação – que nunca 

ocorreu após a redemocratização do Brasil. Lima (2009, p 233) considera que o fato de não 

ter havido nenhum caso de não-renovação depois da promulgação da Constituição de 1988 se 

dá em função do papel chave da radiodifusão para a visibilidade da atividade política e sua 

centralidade na disputa do poder.  

 

 
É impossível que o processo de não-renovação de uma concessão chegue a 

ser votado no plenário do Congresso Nacional, sobretudo, em votação 

nominal aberta, e seja aprovada por dois quintos do total de deputados e 

senadores que “dependem” da própria radiodifusão para sobrevivência nas 

disputas eleitorais. 

 

  

O presidente da República pode, conforme § 1º do art. 64, “solicitar urgência para 

apreciação de projetos de sua autoria”. Nesse caso, a Câmara dos Deputados tem o prazo de 

45 dias (não contados no período de recesso do Congresso e computado a partir do 

recebimento da Mensagem) para se manifestar sobre a matéria. Caso a Câmara não se 

manifeste, os projetos com urgência sobrestam a pauta de votações. Todavia, a Presidência da 

República não faz pedido de urgência para esse tipo de matéria. Isso porque os projetos com 

pedido de urgência são obrigados a passar pelo Plenário da Câmara, o que deixa de ser 
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interessante, pois na Comissão eles tramitam de forma conclusiva, o que dá mais celeridade a 

tramitação.  

Ao chegar à Câmara dos Deputados, a Mensagem é destinada à Secretaria Geral da 

Mesa (SGM). Lá ela é datada, recebe um número e é despachada como TVR (Ato de 

Concessão e Renovação de Concessão de Emissora). Depois é remetida às Comissões 

competentes.  

Ainda como TVR, a proposta vai para a Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI), como prevê a alínea “h” do inciso III do art. 32 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). Quando a Comissão recebe o TVR, 

cabe ao presidente da CCTCI designar um entre os 40 deputados da Comissão para ser o 

relator do projeto, conforme inciso VI do art. 41 do RICD. O relator terá que apresentar um 

parecer fundamentado pela aprovação ou pela rejeição da matéria. Uma vez aprovado, o TVR 

é remetido novamente à Mesa, onde é transformado em Projeto de Decreto Legislativo da 

Câmara (PDC). Depois disso a Mesa faz o encaminhamento de despacho de distribuição à 

Coordenação de Comissões Permanentes (CCP) para publicação no Diário da Câmara dos 

Deputados (DCP). Em seguida, a matéria é remetida à Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC), onde será feita a verificação da admissibilidade, constitucionalidade e 

juridicidade da matéria. O presidente desta Comissão escolhe um relator que deverá 

apresentar parecer. Seja pela aprovação ou rejeição. Uma vez admitida, a proposta é destinada 

novamente à CCP para publicação do parecer no DCD. Feita a publicação, a matéria volta à 

Mesa para o cumprimento do prazo de cinco sessões para interposição de recurso. Encerrado 

o prazo sem que haja recurso, a Mesa envia o projeto novamente a CCJC para ser feita a 

redação final, conforme o § 4º do art. 58 e inciso II do art. 24 do RICD. O presidente da 

Comissão escolhe novo relator para fazer a redação final. Assim como o parecer, a redação 

final precisa ser votada. Caso seja aprovada, a Mesa da Câmara remete a matéria à Mesa do 

Senado.   

Para o PDC ser aprovado, é preciso destacar a necessidade de quorum qualificado. O 

art. 50 do RICD destaca que para deliberação de matérias, ou seja, votação, “os trabalhos das 

Comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, metade dos seus membros”. Ou 

seja, praticamente maioria absoluta
2
.  

                                                      
2
 A metade mais um parlamentar de todos os membros da comissão corresponde a maioria absoluta. 
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Os PDCs tramitam na CCTCI em caráter conclusivo. Isso significa que não passarão 

por outras comissões. Esses processos só irão ao Plenário se houver recurso. O prazo para 

recorrer é de cinco sessões, contadas a partir da publicação da matéria no Diário da Câmara 

dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia. O recurso deverá ser subscrito por, pelo menos, 

um décimo dos deputados, ou seja, 51 parlamentares, e deverá ser apresentado durante sessão 

plenária e “provido por decisão do Plenário da Câmara”, como define o § 2º do inciso IV do 

art. 132 do RICD. 

 Acerca do poder conclusivo da CCTIC para apreciar projetos de outorga e renovação 

de emissoras de rádio e televisão, já houve questão de ordem. O inciso II do art. 24 do RICD 

destaca que cabe as comissões, nas matérias de sua competência, a discussão para votar os 

projetos, sendo dispensada a competência do Plenário, ou seja, o debate é finalizado na 

comissão, excetuando os projetos que versarem sobre: 

 

 

a) lei complementar; 

b) de código; 

c) de iniciativa popular; 

d) de comissão;  

e) relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o § 

1º do art. 68 da Constituição Federal; 

f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovado 

pelo Plenário de qualquer das Casas; 

g) que tenham recebido pareceres divergentes; 

h) em regime de urgência; 

 

 

Percebe-se que os Projetos de Decretos Legislativos não se incluem na lista dos 

projetos mencionados no art. 24. Nesse sentido, infere-se que a matéria pode ser conclusiva na 

comissão. Por outro lado, quando o RICD trata dos pareceres, define que eles somente serão 

terminativos quando for: 

 

Art. 54 - da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, quanto à 

constitucionalidade ou juridicidade da matéria; 

- da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou 

orçamentária da proposição; 

- da Comissão Especial referida no art. 34, II, a cerca de ambas as 

preliminares. 
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Nesse sentido, o RICD criou um ponto controverso sobre o poder conclusivo para 

apreciação dos PDCs. Isso porque o art. 24 do RICD contempla a possibilidade de apreciação 

terminativa para PDC. Por outro lado, a CCTIC não estava entre as comissões contempladas 

no art. 54 para fornecer parecer terminativo.  

Para sanar essa questão, o então deputado federal Nelson Jobim relatou o parecer Nº 9-

A/1990 sobre consulta feita pela Mesa à CCJC para uma definição sobre o caso. Aprovado em 

Plenário, o parecer apresentou cinco conclusões: 

   

 

I – O Congresso Nacional apreciará, nesta matéria, os atos positivos de 

outorga exarados pelo Poder Executivo; 

II – os atos do Poder Executivo negativos de renovação deverão ser 

conhecidos pelo Congresso Nacional e sua aprovação reclama a maioria de 

dois quintos em votação nominal; 

III – as decisões da Comissão competente que concluam pela outorga, pela 

não-outorga e pela renovação do serviço somente serão apreciadas pelo 

plenário na hipótese de interposição de recurso do § 2º do art. 132 do 

Regimento Interno. Interposto o recurso, o plenário conhecerá e decidirá da 

forma seguinte: 

a) na hipótese de decisão da Comissão pela outorga ou pela não-renovação 

do serviço, a votação obedecerá à regra geral – simbólica –, salvo o 

pedido de verificação de votação; 

b) na hipótese de decisão da Comissão pela renovação, a votação em 

plenário deverá ser nominal, e a decisão favorável da Comissão somente 

pode ser derrubada pela maioria de dois quintos e em votação nominal; 

IV – as decisões da Comissão competente que concluírem pela não-

renovação serão conhecidas necessariamente pelo plenário, ou seja, 

independentemente do recurso, e somente se terá como aprovada a negativa 

de renovação se tal conclusão obtiver maioria de dois quintos, em votação 

nominal; 

V – fica reconhecida a competência da Comissão para a elaboração de regras 

sobre apreciação da matéria objeto deste parecer. A Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática, na data de 28 de março de 1990, a 

qual se reveste de todos os requisitos constitucionais.    

 

 

O 3º item, portanto, conclui pelo entendimento de que a tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo para renovação e outorga de concessão, permissão e autorização de 

serviços de radiodifusão será conclusivo na Comissão desde que não haja interposição de 

recurso, de acordo com o dispositivo regimental citado pelo deputado. Uma vez que o PDC 

foi aprovado pela Comissão, a matéria vai à Mesa onde cumprirá aquele prazo já citado de 
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cinco sessões em caso de recurso. Superado esse período, a Mesa da Câmara despacha a 

matéria à Mesa do Senado.      

 

 

3.2 No Senado Federal 

 

Quando chega ao Senado, a matéria é lida pela Mesa e remetida à Comissão de 

Ciência e Tecnologia (CCT) já como Projeto de Decreto Legislativo (PDS). O § 1º do art. 223 

da Constituição dispõe que este tipo de matéria deverá tramitar com o prazo determinado de 

45 dias. Ao chegar à comissão abre-se prazo de cinco dias úteis para apresentação de 

emendas, nos termos do art. 122, II, “b”, combinado com o art. 375, I do Regimento Interno 

do Senado Federal (RISF). Passado o prazo, o presidente da Comissão designa um relator. O 

RISF estabelece que o senador tem prazo de 25 dias para apresentar o parecer final (inciso III 

do art. 375). 

Os PDSs para radiodifusão são terminativos na CCT. Dessa forma não passam por 

nenhuma outra comissão. Só vão ao Plenário para cumprir o prazo de cinco dias, caso haja 

interesse recursal por qualquer senador. Se não houver, é promulgado pelo presidente do 

Senado e a divulgação é feita no Diário do Congresso (DC).  

Com relação ao poder conclusivo da Comissão, também já houve questão de ordem no 

Senado, quando o então senador Moreira Mendes questionou as apreciações de PDSs de 

radiodifusão em caráter terminativo. Mendes fez menção ao art. 91 do RISF, que estabelece 

os tipos de matérias que podem ser apreciadas somente por uma comissão. O § 1º desse 

dispositivo destaca que o presidente do Senado pode conferir às comissões competência para 

apreciar terminantemente algumas matérias, desde que ouvidas as lideranças.  

 Em resposta ao senador Moreira Mendes, a CCJ do Senado aprovou o parecer 34 de 

2003, quando concluiu que o RISF não faz menção a proibições quanto à aprovação 

terminativa. O documento aponta que a Comissão de Educação (Comissão que apreciava os 

PDSs) podia apreciar de forma terminativa os projetos de decreto legislativo com o objetivo 

de outorgar ou renovar a concessão para a exploração de serviço de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens. 
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Até o último ano de análise desta pesquisa (2008), vigorou a Resolução 39 de 1992, 

que apresentava 36 dispositivos que deveriam ser observados para aprovação dos atos de 

radiodifusão. Exigia-se o cumprimento de 24 critérios para outorgas e 12 para renovações. 

Entre as exigências constavam laudos, certidões, requerimentos, pareceres e estudos técnicos. 

Quanto aos critérios de renovação, pedia-se, por exemplo, documentos que comprovassem 

que a emissora estava em dia com suas obrigações sociais e contribuições sindicais, quitação 

de tributos, relação de todos os empregados da empresa, comprovação acionária da emissora e 

alterações caso houvesse, além de manifestações de apoio ou contestação da concessão, assim 

como declaração dos diretores e administradores de que não participavam da direção de outra 

permissionária ou concessionária de radiodifusão instalada no mesmo município ou em 

município vizinho.  

Pediam-se também documentos obsoletos nos casos de renovação. Por exemplo, eram 

solicitados laudos com vistoria do Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), 

extinto em 1990 com a aprovação da Lei 8.028/90. A alínea “i” do inciso VIII do art. 19 desta 

lei dispôs que seria competência do ministério as “telecomunicações, inclusive administração, 

controle e fiscalização da utilização do espectro de radiofrequências”. Com a criação da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 5 de novembro de 2007 essa atribuição 

passou a ser da Agência Reguladora. 

Nos casos de outorgas, os documentos eram minuciosos e complexos. Pediam-se, por 

exemplo, cópia de todos os documentos solicitados no edital e que foram apresentados pelos 

concorrentes ao MiniCom. Toda essa documentação tinha que dispor sobre o quadro 

societário atualizado, certidão negativa de tributos, documentos de cada acionista ou cotista, 

apresentação de recursos financeiros, proposta de programação apresentada na fase de 

licitação, indicando o tempo destinado ao jornalismo com temas relativos à região, entre 

outros. Na condição de casa revisora, cabia então ao Senado Federal verificar toda a 

documentação reunida no MiniCom.  

Em 2009, foi aprovado o Projeto de Lei de Resolução 11/2008, que gerou a Resolução 

3/2009. Esta nova Resolução, além de simplificar os critérios de avaliação dos atos, 

acrescentou ao art. 91 do RISF o inciso III, que inclui os PDSs de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens como matérias concernentes a tramitação terminativa. 
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 Na opinião da secretária da CCT do Senado, Moreira (2009), a nova resolução foi um 

adendo e permitiu agilidade na tramitação dos PDSs.  

 

Acho que facilitou demais o trabalho dos consultores, inclusive. O que a 

gente falava... a Câmara já analisa toda a documentação. Então não há 

necessidade de cobrar tudo de novo se a culpa não era do requerente e sim, 

da demora da tramitação nas duas Casas. Com essa nova resolução não é 

mais obrigatório rever essa documentação, só se algum parlamentar quiser. 

(MOREIRA, op. cit., entrevista)  

 

 

Conforme frisou Moreira, não compete mais a CCT verificar todos aqueles critérios 

estabelecidos na antiga Resolução 39. Por outro lado, sua competência foi ampliada com a 

Resolução 3 de 2009 e a comissão ganhou um caráter fiscalizador. Sua competência nos casos 

de renovação da outorga de radiodifusão é verificar se a entidade proponente cumpriu as 

exigências expostas nos artigos 221 e 222 da Constituição. Uma competência praticamente 

impossível de ser cumprida, pois se estima que no Brasil existam mais de 20 mil emissoras de 

rádio. Mesmo desconsiderando esse número, e levando em conta apenas a quantidade de 

processos analisados neste trabalho (1999 a 2008), constatamos que, em média, 388 

emissoras
3
 de rádio e TV são regularizadas anualmente. Como são muitas rádios e TVs 

regularizadas todos os anos, como a comissão poderá fiscalizar diariamente a programação 

dessas emissoras? (Isso sem levar em conta as milhares de emissoras que já operam). Diante 

desse problema, de que maneira a comissão poderá verificar se as rádios e TVs estão 

cumprindo os princípios constitucionais exigidos? 

 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 

atenderão aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

                                                      
3
 De 1999 a 2008 foram aprovados 5.429 atos de renovação e outorga no Senado. Desconsiderando 1.546 

renovações nesse período, o dado revela uma média de 388 emissoras outorgadas a cada ano. 



 

  

 

36 

 Para fiscalizar se as emissoras cumprem esses princípios seria necessário o 

monitoramento diário da programação de cada uma delas. Mas como monitorar tantas 

emissoras de rádio e TV no Brasil inteiro? O poder público é capaz disso? 

Sardinha (2004) sugere que o controle sobre a radiodifusão no Brasil poderia ser feito 

pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), bastando para isso apenas modificar a lei que o 

regulamentou para aumentar suas atribuições e lhe delegar funções no âmbito da fiscalização 

e da punição. No Conselho, segundo a autora, haveria representantes de vários segmentos da 

sociedade. 

 

O controle dos serviços de radiodifusão no Brasil só será efetivo e consoante 

aos princípios da comunicação social, idealizados no Estado Democrático de 

Direito, mediante a participação popular, isto é, a fiscalização deverá ser 

exercida também pela sociedade. Para tanto, necessário se faz transferir parte 

dos poderes – exclusivos do poder concedente – a um órgão público não 

estatal, representativo da sociedade, do Governo e dos setores envolvidos, de 

competência decisória e punitiva para todas as questões relacionadas com a 

matéria. (SARDINHA, op. cit. p. 32) 

 

 

 

Em entrevista, Lima (2009) discordou que o Conselho fosse capaz de realizar essa 

tarefa. Para ele, o ideal seria a participação da população local por meio de audiências 

públicas.     

 

O Conselho de Comunicação Social é um órgão auxiliar do Congresso 

Nacional que não existe. Dia 20 de novembro faz três anos que não funciona. 

Esse órgão foi uma batalha perdida. Na ideia original do Conselho, lá na 

Constituinte, ele seria um órgão regulador a exemplo da FCC Americana. 

Esse era o projeto. Um órgão regulador autônomo, com capacidade de influir 

diretamente na outorga, renovação e legislação das concessões. No que saiu 

o acordo, criou-se um órgão auxiliar que foi regulamentado por lei, aprovado 

pelo Senado e demorou 12 anos para constituir os primeiros membros do 

Conselho, depois funcionou dois anos e parou, não funciona mais. Então 

essa solução é fatalmente inviável. O que tem sido adotado em outros países 

e tem funcionado é fazer audiências públicas. A Argentina, recentemente, 

com a Lei de Audiovisual, os Estados Unidos já fazem isso desde sempre. 

Na renovação das FMs, que são emissoras por excelência locais, faz-se uma 

audiência pública no local. Nos Estados Unidos, há pelo menos três casos 

clássicos de populações de origem negra que se consideravam não 

representadas na programação da emissora. Na hora de renovar as 

concessões desse serviço de interesse público, essa parcela majoritária 

achava que não estava sendo atendida. Então a concessão era dada a outro 

grupo (LIMA, op. cit., entrevista). 
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O coordenador executivo da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 

(Abraco), José Sóter (2009), defende duas formas de controle público, que segundo ele, são 

fundamentais. 

 

 

Para ter o controle público acreditamos que cada entidade associativa que 

venha a exercer a radiodifusão comunitária seja aberta a filiação direta, 

como se filia no sindicato, na associação do morador, para todos os cidadãos 

da área abrangida pela emissora. Então, se tiver 10 mil habitantes, que 

tenham o direito de se filiar e participar do debate da programação, da 

manutenção. Isso seria um direito individual, a participação direta. A outra é 

o Conselho Comunitário, com a participação de, no mínimo, cinco 

segmentos. Quanto mais, melhor. Teria o segmento da saúde, segmento da 

agricultura, segmento da educação, segmento religioso, etc. O Conselho 

Comunitário tem como objetivo principal de fiscalizar o caráter comunitário 

da emissora e não deixar que ela seja segmentada e dominada por uma 

pessoa só, ou um grupo específico (SÓTER, op. cit., entrevista à Rádio 

Senado). 

       

 

De fato, o mais importante seria que a sociedade participasse desse processo. Seja por 

audiências públicas, por meio de um órgão regulador independente ou um Conselho 

Comunitário, que pudesse contar com a participação da população, de modo que, qualquer 

cidadão que se sentisse prejudicado pelo não cumprimento aos princípios estabelecidos no art. 

221 da Constituição, enviasse sua reclamação por escrito e também o conteúdo da 

programação da emissora gravado a qualquer um desses institutos. Assim, as reclamações ao 

longo do prazo para as renovações, 10 anos para rádio e 15 anos para TV, ficariam registradas 

em arquivo para serem analisadas e julgadas em audiências públicas na próxima renovação da 

emissora. Nesse sentido, quando fosse ocorrer a sessão na comissão para renovar a concessão, 

permissão ou autorização, membros da comunidade seriam convocados para participar dessa 

sessão, de modo que poderiam subsidiar o conjunto dos senadores da comissão com mais 

informações sobre a emissora a ser renovada.  

Desta forma, a participação social estaria garantida e os instrumentos de controle do 

estado sobre a prestação de serviço de radiodifusão no Brasil poderiam ser mais eficientes.  

No próximo capítulo, analisaremos os dados sobre as outorgas e renovações dos 

projetos de radiodifusão no Senado nos últimos dez anos. 
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4 OUTORGAS E RENOVAÇÕES DE RÁDIO E TV NO SENADO 

  

Como vimos, após serem aprovados os Projetos de Decreto Legislativo da Câmara 

(PDC), estes são despachados à Mesa do Senado Federal, onde são numerados e recebem a 

denominação de Projeto de Decreto Legislativo do Senado (PDS). Depois disso são remetidos 

à Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), onde tramitam em caráter terminativo. 

Até 2006, era na Comissão de Educação (CE) do Senado que ocorriam os debates e 

votações para projetos de renovação e outorga de concessão, permissão e autorização de 

serviço de rádio e TV. Com a Resolução 1 de 2007 foi criada a CCT, que ganhou a 

competência para analisar esse tipo de proposta. Portanto, a maior parte dos relatórios 

analisados nesta pesquisa é da CE (1999 a 2006), enquanto os relatórios da CCT retrataram 

apenas dois anos (2007 e 2008). 

A investigação dos relatórios das duas comissões e do Relatório anual da Presidência 

do Senado possibilitou a verificação de aspectos como:  

a) evolução anual dos projetos de radiodifusão aprovados;  

b) a atividade legislativa quanto à aprovação de PDSs em períodos eleitorais;  

c) os casos que ensejaram em “rejeição” e “prejudicialidade” e  

d) as frequências mais aprovadas.  

Assuntos esses que serão abordados no título a seguir. 

 

 

4.1 Dez anos de história: os projetos aprovados no Senado de 1999 a 2008 

 

Em dez anos (1999-2008), de acordo com levantamento analisado nesta pesquisa, as 

duas comissões do Senado Federal responsáveis pela análise da regulamentação das emissoras 

aprovaram 5.429 atos de concessões, permissões, autorizações e renovações de radiodifusão 

em todos os estados brasileiros.  

Por um lado, não é seguro afirmar que a Câmara dos Deputados também tenha 

aprovado estes mesmos 5.429 Projetos de Decretos Legislativos de radiodifusão no período 

de 1999 a 2008, assim como também não se pode assegurar que a Casa Civil tenha 

despachado à Câmara esse mesmo montante de projetos. Isso porque a dinâmica de 
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tramitação dos projetos é variável em cada uma dessas fases. Fatores como pendências na 

documentação podem contribuir para o atraso na tramitação. Seja na Câmara ou no Senado. 

Também há casos de projetos que são devolvidos ao MiniCom para solicitação de novas 

informações.  

Para constatar o número de aprovações em cada fase, seria necessário fazer um 

levantamento específico em cada órgão. Mas este não era o objetivo desta pesquisa. O 

interesse era descobrir aspectos sobre os PDSs que foram aprovados nos dez anos no Senado 

Federal, uma das fases mais importantes desse processo. Isso porque é na CCT do Senado que 

ocorre a decisão final e o último passo para se promulgar o ato jurídico da outorga ou 

renovação dos projetos de radiodifusão. 

De 1999 a 2006, a CE do Senado aprovou 4.798 PDSs. Na CCT, criada em 2007, 

foram aprovados 631 PDSs até 2008. No total, a média anual foi de 542 projetos aprovados 

em todo o período. Essa estatística mediana corresponde a quase o dobro em determinados 

períodos e menos da metade em outros. O gráfico a seguir apresentará a evolução histórica da 

aprovação dos projetos nas duas Comissões. 

 

Gráfico 1: Evolução histórica dos projetos de radiodifusão  

 

  

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da CE, CCT e Relatório anual da Presidência do Senado 
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O gráfico demonstra que, de 1999 a 2004, houve grande aumento na quantidade de 

projetos aprovados. Os números crescem progressivamente do primeiro ano analisado até o 

ano com maior índice de admissão de matérias: 2004. Ao comparar o ano de 1999 com 2004, 

verifica-se que houve um aumento de mais de 420%. Uma marca bastante expressiva, com 

média de crescimento de 70% ao ano.   

Outro ponto que chama atenção é a queda brusca de 2005 para 2006. Nesse período 

houve redução de mais de 155% no número de projetos aprovados na comissão do Senado 

responsável pela análise dos processos. Ao ser entrevistado, Linhares (2009), secretário da 

Comissão de Educação do Senado desde 1997, disse que a diminuição se deve em função da 

política do MiniCom em adotar a partir de 2006, mais cautela na verificação dos processos de 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens.  

Ao levar em consideração os três anos com maior índice de aprovação de PDSs (2003, 

2004 e 2005), constata-se que a soma desses três períodos resulta em mais de 54% de todos os 

projetos aprovados de 1999 a 2008. Outra marca bastante expressiva. Conforme Linhares, o 

aumento naqueles três períodos se justifica em função do empenho da CCT do Senado em 

colocar em dia os projetos de Decreto Legislativo vindos da Câmara e que estavam atrasados 

naquela Comissão.  

 

 

4.2 Atividade legislativa em ano eleitoral 

   

Na comparação dos anos em que houve eleições, percebe-se que não há uma relação 

direta de progressão quanto à aprovação de projetos de decreto legislativo de radiodifusão nos 

períodos analisados. Ao fim do levantamento, verificamos a inexistência de tendências de 

aumento da atividade legislativa a curto e médio prazo.  

No caso das eleições regionais – para prefeitos e vereadores – o ano com maior índice 

de aprovação de PDS foi 2004, com 1000 projetos aprovados. Em 2000 e 2008 também houve 

eleições regionais para prefeitos e vereadores, mas nenhum destes dois anos alcançou a média 

anual de 543 projetos. Diante deste resultado, não se pode afirmar que há maior atividade 

legislativa nos anos em que se realizam eleições regionais, pelo menos nos limites deste 

trabalho. Para que fosse possível verificar tendências em longo prazo, seria necessário ampliar 
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para duas décadas o período de análise, a fim de se constatar algum tipo de comparação 

consistente em 20 anos. Todavia, fazer essa verificação em duas décadas no presente 

momento é inviável, uma vez que somente há divulgação dos dados a partir de 1999. Os 

relatórios anuais da Presidência do Senado sobre as atividades das comissões também estão 

disponíveis na página eletrônica do Senado somente a partir daquele ano. 

Se forem comparados os anos que antecederam as eleições regionais com o ano em 

que elas aconteceram, verifica-se que em dois momentos houve aumento no número de 

projetos aprovados. Na comparação entre 1999 e 2000, verifica-se que houve crescimento de 

47% no número de aprovações no ano eleitoral. Ou seja, 90 projetos a mais. Em relação ao 

período que antecedeu a eleição seguinte (2003 e 2004), o aumento foi menor, de apenas 

5,5%. Foram 52 projetos a mais em 2004, ano eleitoral. No entanto, na comparação entre 

2007 e 2008, houve queda de 74,5% na aprovação de projetos. Ou seja, 171 PDSs a menos 

em 2008 – ano eleitoral. 

No caso das eleições gerais – para presidente, governadores, senadores e deputados – 

fica difícil estabelecer um prognóstico razoável quanto à existência de tendências, já que em 

todo o período analisado só estão incluídos dois anos com esse tipo de eleição (2002 e 2006). 

Em todo caso, comparando os dois períodos, os dados mostram que houve redução de 55% na 

apreciação de PDSs. Foram 214 projetos a menos em 2006, comparando com 2002.  

Levando-se em conta os anos que antecederam as eleições gerais com o período em 

que elas ocorreram, constata-se que houve aumento no primeiro período e redução no 

segundo. Na comparação entre 2001 e 2002, verifica-se aumento de mais de 53% no ano 

eleitoral. Foram 211 projetos a mais em 2002. No entanto, no segundo período (2005 e 2006) 

houve grande redução, com queda de 155%. Foram 603 projetos a menos em 2006, em 

relação a 2005.     

Em função de haver dados disponíveis de apenas dois períodos de eleições gerais, é 

praticamente impossível definir categoricamente que existem tendências da atividade 

legislativa sobre a aprovação de PDSs em anos de eleição presidencial, para governadores ou 

mesmo para o Senado. Novos estudos poderão prosseguir na análise dos dados a fim de 

comprovar ou refutar essa hipótese.  

Em todo caso, pode ser verificado em vários períodos de eleições regionais e gerais e 

também nos anos que as antecederam esses pleitos eleitorais que houve uma tendência de 
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queda na atividade legislativa na aprovação de projetos de radiodifusão. Sobre isso podemos 

interpretar que, já nos períodos que antecedem as eleições, os parlamentares tendem a 

diminuir a intensidade da atividade legislativa para se dedicar mais às suas bases, ficando 

mais tempo nos seus estados e estabelecendo conexões eleitorais com seus eleitores, cujo 

objetivo disso é a busca da reeleição ou então de cargos maiores no Executivo, como veremos 

melhor no capítulo 5.    

  

 

4.3 Em 10 anos, uma quase “rejeição” 

 

 Nesse período de dez anos, um fato isolado chama atenção. Entre todos os projetos 

analisados pelas Comissões CE e CCT, apenas um foi rejeitado durante sua análise. Mesmo 

assim, ao final do processo legislativo, a autorização acabou sendo conferida à entidade 

solicitante. O PDS recusado foi o 850/03. A informação consta no relatório de 2004 da CE e 

também na página de tramitação de matérias do Senado.  

De acordo com servidor do Senado Federal, que nos concedeu informação em off, 

havia irregularidades na documentação da proposta. O projeto solicitava autorização para 

executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Buritama, que fica no estado de 

São Paulo. Segundo a informação do servidor, o estatuto da Associação Comunitária não 

estava de acordo com as exigências da Lei de Radiodifusão Comunitária (9.612/98), que exige 

como membros do Conselho Diretor da emissora representantes de pelo menos cinco 

segmentos da comunidade. No caso da Associação, constavam como membros diretores 

apenas pessoas de uma mesma família. Em função disso, o senador João Capiberibe, relator 

do projeto, apresentou em 17 de dezembro de 2003 relatório pela rejeição da matéria. Quando 

a Comissão retomou as atividades no ano seguinte, a CE rejeitou o projeto no dia 17 de 

fevereiro de 2004 por 14 votos. Este é o único caso de rejeição de PDS em todo o período 

analisado. 

Mas no dia 9 de março de 2004 a CE aprovou Requerimento de Informação onde 

solicitava ao MiniCom detalhes sobre a rádio comunitária. No dia 4 de junho de 2004, a Mesa 

do Senado recebeu resposta do ministério e as informações foram anexadas ao processo. A 

matéria retornou à Comissão e voltou a tramitar. O senador João Capiberibe recebeu 
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novamente o projeto no dia 8 de junho e apresentou em 26 de agosto novo relatório pela 

rejeição. O senador Hélio Costa pediu vista do projeto em 5 de outubro, pelo prazo regimental 

de cinco dias, e devolveu a proposta em 22 de dezembro sem se manifestar por escrito. 

Em função do desligamento do senador João Capiberibe, que perdeu o mandato, a 

matéria foi redistribuída em 24 de fevereiro de 2005 ao senador Gerson Camata, novo relator 

do projeto. Em 16 de março daquele ano, Camata apresentou relatório pela aprovação da 

matéria, que só foi aprovada em 5 de abril pelo senador relator “ad hoc” (em substituição) 

Marco Maciel. O projeto foi aprovado e recebeu o mesmo número de votos no quorum da 

rejeição, 14.  

A matéria foi encaminhada em 11 de agosto de 2005 à Mesa para o prazo regimental 

de cinco dias para interposição de recurso. O Recurso nº 5 foi apresentado no dia 22 de agosto 

para que o projeto fosse submetido à votação do Plenário. No dia 4 de outubro daquele ano o 

projeto foi agendado para a sessão ordinária do dia 9 e iria ser votado em turno único. Mas 

nesse mesmo dia transferiram o agendamento do projeto, que ficou aguardando a liberação da 

pauta. No dia 23 de outubro foi incluído novamente na Ordem do Dia para sessão deliberativa 

do dia seguinte, mas foi retransferido para o dia 25 em função de acordo de líderes. Até ser 

aprovado sem debates no Plenário em 5 de dezembro de 2007 (segundo consta na página de 

tramitação de projetos do Senado), a votação foi adiada 18 vezes.   

Em 11 de dezembro de 2007 o PDS 850/2003 foi transformado em norma jurídica, 

quando foi promulgado o Decreto Legislativo 361/2007, Lei que garantiu o serviço de 

radiodifusão comunitária à Associação paulista São Domingos. No entanto, o PDS 850 não 

foi localizado entre os projetos aprovados no relatório da CCT de 2007.          

 

 

4.4 Um único caso de prejudicialidade, nova aprovação 

  

Embora o efeito prático seja quase o mesmo da rejeição, o ato prejudicado torna a 

tramitação do projeto inviável, sendo o projeto encaminhado para o arquivo. Um único 

projeto desta natureza foi encontrado nos relatórios da CE no período analisado. O PDS 

418/2006 visava o ato de outorga de permissão para explorar serviço de radiodifusão na sub-

faixa de frequência FM, na cidade de Foz de Iguaçu, no Paraná.   
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De acordo com a tramitação da matéria, exposta na página do Senado, o senador 

Flávio Arns foi designado em 16 de novembro de 2006 relator do projeto. No dia 27 de 

novembro apresentou relatório pela aprovação. Na reunião seguinte, o próprio relator pediu a 

retirada de pauta do projeto para reexaminar o parecer. 

Como estava no fim da 52ª Legislatura, o projeto teve que ser devolvido à secretaria a 

pedido do presidente da Comissão, conforme o § 2º do art. 89, combinado com o art. 332 do 

RISF. Com base no mesmo art. 332 e no Ato da Mesa do Senado nº 97, de 2002, a matéria 

voltou a tramitar na Legislatura seguinte, 53ª. Só que desta vez na recém criada Comissão de 

Ciência e Tecnologia (CCT), em função da aprovação do Projeto de Resolução do Senado 

(PRS) 2/2007, que se transformou na Resolução 1/2007. 

O senador Flávio Arns foi novamente designado relator do PDS 418, em 16 de 

fevereiro de 2007. Quase um mês depois (27 dias) o relator apresentou seu relatório atestando 

a prejudicialidade do projeto. Na reunião seguinte, 21 de fevereiro, a comissão aprovou por 12 

votos a declaração do relator com base no art. 334 do RISF. Conforme afirmação do consultor 

do Senado, Amorese (2009), feita em entrevista, casos assim são raros. A secretária da 

Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado, Moreira (2009), disse durante entrevista 

que a prejudicialidade ocorreu em função de pedido de desistência do requerente. “Foi um 

pedido do próprio dono da rádio. Foi um problema dele, particular”, disse a secretária se 

referindo ao diretor da Associação Comunitária e Cultural de Porto Alegre do Tocantins.  

Conforme o § 1º do art. 334 RISF, a declaração de prejudicialidade, “em qualquer 

caso”, tem que ser feita em Plenário e deve ser incluída na Ordem do Dia. A matéria foi 

incluída extrapauta na Ordem do Dia, em 9 de setembro de 2008, conforme acordo de líderes 

partidários. Quando a matéria foi anunciada em Plenário, o senador Flávio Arns apresentou o 

Recurso nº 6. De acordo com Amorese (2009), o senador subscreveu o recurso porque o 

requerente voltou atrás e desistiu da desistência.   

O projeto não foi votado em Plenário e foi encaminhado à CCJ. Nesta Comissão teve 

como relator o senador Wellington Salgado, que apresentou em 21 de novembro daquele ano 

relatório favorável ao recurso de Arns. No dia 3 de novembro, a CCJ aprovou o relatório de 

Salgado com o Parecer nº 1.233 de 2008. No ano seguinte, em 7 de julho de 2009, o Plenário 

decidiu que o PDS 418 deveria ser reexaminado pela CCT. 
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Novamente relator do projeto, o senador Flávio Arns apresentou em 16 de julho de 

2009 relatório pela aprovação da matéria. Por nove votos, o projeto foi aprovado em 5 de 

agosto de 2009.  

 

 

4.5 Natureza jurídica dos atos de outorga 

 

Os Projetos de Decreto Legislativo (PDS) para radiodifusão se dividem em atos de 

autorização, permissão, concessão e renovação de rádio e TV. Para uma maior compreensão 

da natureza desses atos, se faz necessário explicar as diferenças jurídicas entre eles.  

O conteúdo legal desses institutos (excetuadas as renovações) se diferencia quanto à 

precariedade jurídica. No caso das autorizações e permissões, a precariedade significa que o 

poder concedente pode flexibilizar o ato, propondo alterações ou até mesmo encerrar o ato a 

qualquer momento, sem a necessidade da intervenção judiciária e ainda sem precisar 

indenizar o proponente. Desde que as razões para isso sejam fundamentadas e acolhidas pela 

falta de compatibilidade com o interesse público. Nesse sentido, verifica-se que o poder 

concedente tem grande controle sobre as autorizações e permissões. Nas concessões o 

requerente tem mais garantias, como por exemplo, a assinatura de contrato de adesão.  

Na doutrina do Direito Administrativo, segundo Pietro (2003, p. 219), em uma das 

acepções do ato autorizado pelo poder público entende-se que a “autorização é o ato unilateral 

e discricionário pelo qual o Poder Público faculta ao particular o uso privativo de bem 

público, a título precário”. Para citar alguns exemplos, o poder público pode oferecer 

autorização para fiscalizar a produção de armamentos bélicos, porte de armas e os serviços de 

radiodifusão. No caso do PDS de radiodifusão é a forma legal que um dos poderes da União, 

o Legislativo, usa para autorizar a terceiros (de direito público ou privado) a utilização do 

espectro, meio este por onde trafegam as ondas eletromagnéticas que levam as informações 

sonoras e de sons e imagens. O bem público neste caso é o ar, elemento natural encontrado 

em toda a atmosfera e acessível a qualquer ser humano. 

O ordenamento Constitucional brasileiro, em seu art. 175, instituiu que “incumbe ao 

poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos”. Nota-se que o legislador previu que a 



 

  

 

46 

permissão, assim como a concessão, devem ocorrer por meio de licitação. Sendo assim, fica 

implícito que deverá existir um acordo contratual baseado na Lei de Licitações (8.666/93), 

nos dois casos, entre o ente público ou privado interessado na prestação do serviço, com o 

poder concedente.  

Mas a Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, que regula as permissões do serviço 

público (alterada pela Lei 9.648/98), estabeleceu que a natureza da permissão continua com 

traço de precariedade, porque deverá ser estabelecida pelo poder público de forma unilateral. 

Dessa forma, por ser considerado ato precário, Sardinha (2004) destaca que a transferência da 

permissão ou autorização pelo Estado será feita por meio de ato da administração pública. 

Citando Pompeu (1988), Sardinha acrescenta:  

 

A expressão ato administrativo discricionário basta para elucidar a natureza 

jurídica do instituto, eis que, por se tratar de ato administrativo, está 

implícito a condição de ato unilateral. Se bilateral, não seria denominado ato, 

e sim contrato, acordo, convênio ou tratado. (POMPEU op. cit., p.173, 

apud SARDINHA p.87 e 89. Grifo da autora) 

 

 

No entanto, ainda assim Sardinha (2004) contesta a precariedade e a possibilidade do 

cancelamento a qualquer momento da permissão pelo poder concedente. Para isso, a autora 

cita o art. 223 da Constituição que define o prazo de dez anos para as emissoras de rádio, na 

hipótese da permissão para prestação de serviço de radiodifusão. 

 

Além de estabelecido o prazo certo, revela-se que o Ministério das 

Comunicações tem transferido as outorgas de permissão, por meio de 

procedimento licitatório, edital do tipo técnica e preço, significando que não 

poderá a Administração, a seu talante, revogar a outorga por ato unilateral, o 

que também não se afina com o conceito tradicional de permissão acolhido 

pela doutrina. Ademais, na exploração dos serviços de radiodifusão, além do 

preço ofertado pela outorga, o permissionário precisa adquirir equipamentos 

caros, de alta tecnologia, ou seja, os investimentos são de considerável 

monta, não se enquadrando, também, no conceito tradicional da permissão, 

que prevê situação efêmera ou transitória. (SARDINHA op. cit., p.86) 

 

 

No caso da concessão, esta é adquirida por contrato de adesão. Dessa forma, deixa de 

ser um ato exclusivamente unilateral do poder concedente. Nessa situação, fica a impressão de 
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que o requerente tem mais garantias na concessão do que na permissão e na autorização. Mas 

há de considerar que as cláusulas são sempre estabelecidas unilateralmente pelo poder 

público, o que limita a condição de igualdade. Embora, ainda assim, a concessão seja melhor 

do que nos outros dois institutos. 

Pietro (2003, p. 273) ensina que em uma conceituação mais restrita, se admitem pelos 

doutrinadores três tipos de concessões: “a de serviço público, a de obra pública e a de uso de 

bem público”. Nota-se que a 3ª opção é a que melhor compreende os serviços de radiodifusão. 

A autora explica que a concessão sempre deverá ocorrer por via contratual. Sendo assim, se 

valerá da Lei 8.666/93. Mas conforme Pietro (p. 278), mesmo a concessão “vem, pois, 

acompanhada de cláusulas exorbitantes que conferem ao concedente os poderes de alterar e 

rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar a sua execução, aplicar penalidades”. 

Segundo Melo, citado por Sardinha, 

 

Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o 

exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome 

próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis 

unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um 

equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do 

serviço. (MELO apud SARDINHA 2004, p. 80) 

 

 

O lucro, no caso dos concessionários e permissionários de radiodifusão, é oriundo dos 

anunciantes. Portanto, a diferença básica entre a permissão e a concessão, é que esta última se 

dá por um acordo de vontades, no caso contrato de adesão, enquanto a permissão ocorre por 

ato unilateral do poder concedente e também pela precariedade jurídica do ato.  

Conforme Sardinha (p. 79), há outras diferenças entre as concessões e permissões para 

os atos de radiodifusão. Uma delas é quanto à competência. A concessão compete ao 

presidente da República por meio de Decreto. Já a permissão compete ao ministro de Estado 

por meio de Portaria.  

Ainda segundo a autora, outro aspecto que diferencia os dois atos é o prazo. Nas 

concessões, o limite de tempo para utilização do serviço pode ser de 10 e 15 anos. Nas 

permissões, fica limitado em no máximo 10 anos. A continuidade da prestação desse serviço 

somente poderá ocorrer por renovação do ato. Nova diferença se dá em função do alcance da 

transmissão. A concessão é oferecida para OM (Ondas Médias) com mais de 1 quilômetro, 
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OT (Ondas Tropicais), OC (Ondas Curtas) e Geradora de TV. A permissão é oferecida para 

FM (Frequência Modulada) e OM com até 1 KW de potência. No entanto, durante a fase de 

levantamento dos dados para esta pesquisa, verificamos a presença de vários casos de 

concessões para emissoras em FM.   

Como vimos, na concessão não há precariedade, ou seja, a entidade proponente do 

serviço público tem mais garantias para manter o seu ofício. As autorizações, por outro lado, 

mesmo sendo os atos jurídicos mais precários, foram as mais requisitadas nos últimos 9 anos 

para a prestação de serviço de radiodifusão, conforme podemos verificar no gráfico 2.    

 

Gráfico 2: progressão anual dos atos jurídicos de radiodifusão 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CE, CCT e Relatório da Presidência do Senado 
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No total, 5.430 atos de autorização, renovação, permissão, concessão e perempção
4
 

passaram pelas duas comissões do Senado (CE e CCT) de 1999 a 2008. Nota-se que houve 

uma pequena diferença de um ponto percentual entre o total geral de 5.429 atos aprovados, 

com o número encontrado sobre a natureza jurídica dos atos. Houve essa diferença porque no 

PDS 164/99 constavam duas renovações.  

A partir dos dados levantados nos relatórios das comissões, verificou-se que quase 

47% dos PDSs foram para autorizações, o que representou em números reais 2.543 atos. 

Mesmo que as primeiras rádios comunitárias começaram a ser regularizadas somente a partir 

de 2000. As renovações alcançaram o índice de 28,5% dos interessados. Foram 1.546 atos 

dessa natureza. As permissões tiveram 18,7%, ou seja, 1.014 interessados. Apenas 6% dos 

atos foram para concessões e 2 atos de perempções foram encontrados nos relatórios da 

Comissão de Educação (CE). Um em 1999 e outro em 2000.  

Na radiodifusão, o ato autorizativo é oferecido para explorar serviço de rádio 

comunitária. Contudo, mesmo sendo os atos mais precários, as autorizações tiveram mais 

interessados nestes 10 anos pesquisados. O que podemos inferir disso é que, como a 

autorização dispensa o processo de licitação, o proponente do serviço público não precisa 

pagar para utilizar esse bem (paga-se apenas uma pequena taxa no MiniCom). Esse aspecto 

pode deixar a utilização da autorização mais interessante se for levado em consideração o 

ônus de um processo licitatório. Por outro lado, a Lei 9.612/98, que instituiu as rádios 

comunitárias no Brasil, proíbe que elas tenham como finalidade o lucro, embora haja a 

previsibilidade para recebimento de patrocínio na forma de apoio aos programas a serem 

transmitidos. Isso se o patrocinador for da mesma localidade da emissora, consoante já 

explicitado neste trabalho na parte específica que trata somente das emissoras comunitárias.  

Chamou atenção o fato de haver uma autorização em 1999. O PDS 211/1999 autoriza 

a prefeitura municipal de Cariacica (ES) a executar serviço de radiodifusão em Frequência 

Modulada (FM). Aprovado pela CE em 19 de outubro de 1999, o PDS foi transformado em 

norma jurídica em 11 de novembro daquele ano. No entanto, como vimos há pouco, conforme 

Sardinha (2004, p. 79), o natural é que para exploração de serviço de radiodifusão em FM seja 

oferecida “permissão”.  

                                                      
4
 Perempção significa que o interessado desistiu, por algum motivo, de querer utilizar o bem público durante o 

processo de regularização da emissora. 
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Por se tratar de autorização e ser emissora educativa, a prefeitura de Cariacica não 

precisou de licitação para colocar no ar a Rádio Municipal FM Educativa, que transmite na 

frequência de 107,9 MHz e que pelo endereço fornecido localiza-se no Trevo Alto Alegre, na 

altura do Km 2,5 da BR 262, como consta no Sistema de Controle de Radiodifusão, na página 

da Anatel. Outro fato que chama atenção nessa rádio é que não há no Sistema o nome, 

endereço ou nenhum registro do técnico responsável pela emissora.   

Embora a Lei das Rádios Comunitárias tenha sido promulgada em 1998, as primeiras 

aprovações no Congresso Nacional para esse tipo de emissora ocorreram somente em 2000, 

quando 41 emissoras comunitárias no Brasil foram regularizadas por atos de autorização, 

conforme tabela a seguir.   

 

Tabela 1: Quantitativo anual dos atos jurídicos dos projetos de radiodifusão 

 

Autorização Renovação Permissão Concessão Perempta 
1999 1 1999 167 1999 13 1999 11 1999 1 

2000 41 2000 147 2000 70 2000 23 2000 1 

2001 228 2001 79 2001 58 2001 27 2001  

2002 315 2002 97 2002 113 2002 78 2002  

2003 448 2003 197 2003 233 2003 70 2003  

2004 465 2004 306 2004 183 2004 46 2004  

2005 429 2005 416 2005 128 2005 19 2005  

2006 255 2006 20 2006 88 2006 26 2006  

2007 222 2007 88 2007 73 2007 18 2007  

2008 139 2008 29 2008 55 2008 7 2008  

Fonte: elaboração própria a partir dos relatórios da CE e CCT do Senado 

 

Sobre a aprovação de tantas emissoras comunitárias no Brasil, cabe a seguinte 

indagação: se não têm como objetivo o lucro, quais são os motivos reais que estão por trás 

desse grande interesse por elas? Seria a democratização da informação ou interesses escusos? 

Tentaremos encontrar a resposta para essa pergunta no sub-título a seguir.  
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4.6 Categorias de outorgas mais aprovadas 

 

Para melhor compreender esta parte da pesquisa, é preciso explicar alguns princípios 

básicos sobre radiodifusão. Conforme Teixeira (2008), as informações eletromagnéticas de 

rádio e TV se movem no ar em forma de ondas que vão para cima e para baixo, percorrendo 

as distâncias de acordo com a sua potência de transmissão.  

 

 

A distância entre a parte mais alta positiva da onda (pico) e a mais alta 

negativa (vale) chama-se amplitude. A expressão “modulado” quer dizer 

variação. Na transmissão em Frequência Modulada (FM), a frequência da 

onda é variada. Portanto, nas transmissões em Amplitude Modulada (AM), o 

que varia é o tamanho das ondas (TEIXEIRA, op. cit., p. 16). 

 

 

Pelo ar, as ondas eletromagnéticas percorrem caminhos que são denominados faixas e 

sub-faixas de frequência. A radiodifusão e as telecomunicações estão distribuídas na faixa de 

frequência VHF. Dentro desta operam vários serviços como: rádio, TV, rádio amador, 

radiotaxi, radionavegação, etc. 

 

 

A faixa VHF – (Very Hight Frequency – Frequência Muito Alta) vai de 30 a 

300 MHz. A radiodifusão de sons e imagens e retransmissão de televisão 

operam nas faixas de 54 a 72 MHz; 76 a 87,4 MHz; e 87,4 a 87,8 MHz. Os 

serviços de telecomunicações operam nas faixas que vão de 72 a 76 MHz. 

Assim como a radiodifusão comunitária, a radiodifusão em FM, radiotáxi 

privado e especializado, radioamador, radioastronomia, radionavegação 

aeronáutica, transmissões móveis por satélite, telefone público rodoviário, 

etc., (TEIXEIRA, op. cit. p. 19). 

 

 

Como vimos, a sub-faixa FM está dentro da faixa VHF, sendo que as rádios 

comunitárias operam em uma frequência exclusiva dentro da FM. É preciso destacar que as 

emissoras educativas não têm uma frequência específica. Trata-se de uma denominação 

conceitual e que tem como finalidade veicular uma programação educativa, como vimos no 

capitulo 2. Nesse sentido, tanto as comunitárias como as educativas são emissoras com 

características mais conceituais do que de ordem técnica. As emissoras educativas podem 

transmitir na faixa VHS – em frequências de sons e imagens (TV) – e nas sub-faixas de 

frequência FM, Ondas Médias (OM), Ondas Tropicais (OT) e Ondas Curtas (OC).      
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É preciso mencionar que existem outras faixas de frequência, como podemos verificar 

na tabela 2.  

 

Tabela 2: Faixas de frequência 

 

FAIXAS DENOMINAÇÃO TRADUÇÃO 

VLF Very Low Frequency Frequência Muito Baixa 

LF Low Frequency Frequência Baixa 

MF Medium Frequency Frequência Média 

HF High Frequency Alta Frequência 

UHF Ultra Hight Frequency Frequência Ultra Alta 

SHF Super Hight Frequency Frequência Super Alta 

EHF Extra Hight Frequency Frequência Extra Alta 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa: A Rádio Senado diante do desafio da transmissão digital. TEIXEIRA, 

2008. 

 

Segundo Teixeira, dentro da faixa de MF estão as sub-faixas de frequência OM, OT e 

OC. Estas se encontram na modulação AM, como veremos na tabela 3.  

 

Tabela 3: Faixas e sub-faixas com as respectivas frequências, designações e modulações 

 

 

Fonte: A Rádio Senado diante do desafio da transmissão digital. TEIXEIRA, 2008. 
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São regularizadas pelo Congresso Nacional as emissoras de radiodifusão que operam 

em FM, OM, OT, OC, radiodifusão comunitária e TV. Nos dez anos analisados (1999 a 

2008), investigamos os atos de outorgas mais aprovados pelo Senado Federal.  

As emissoras comunitárias lideraram o ranking e foram as mais requisitadas, com 

46,4% de todos os atos aprovados no período pesquisado. As rádios FM alcançaram o índice 

de 27,8%, enquanto as emissoras em OM tiveram 19,3%, as emissoras de TV responderam 

por 5,5%, e as emissoras educativas 3,7% dos atos aprovados. Apenas 0,6% e 0,4% foram 

destinados para OT e OC, respectivamente, como podemos verificar a seguir na tabela 2. 

 

Tabela 4: Total de atos aprovados para outorga e renovação nas respectivas categorias 

 

Comunitária5 FM OM TV EDUCATIVA OT OC 

2.517 1.512 1.049 300 202 32 20 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da CE e CCT do Senado 

 

 

a) Emissoras comunitárias 

 

LIMA e LOPES (p. 16) asseguram que a aprovação da Lei 9.612 de 1998, que regula a 

radiodifusão comunitária no Brasil, foi uma “reação do estado a uma realidade factual: a 

existência de um grande número de rádios não-outorgadas, boa parte delas em baixa potência, 

que já operavam no país”. E que não foi uma “resposta ideal” para que a comunicação fosse 

democratizada. “Trata-se de uma legislação restritiva, que dificulta – ao contrário de facilitar 

– o acesso às outorgas e o funcionamento das rádios comunitárias, algo que atendia 

perfeitamente aos interesses dos empresários de radiodifusão”. Segundo os autores, 

estatísticas no ano de promulgação da Lei 9.612 aludiam a números que podiam variar 

bastante. Acreditava-se que poderia haver de 2 mil a 20 mil emissoras operando sem licença.  

Há mais de 10 anos antes da promulgação da Lei de Radiodifusão Comunitária (1998), 

conforme Guattari, citado por Machado, Magri e Masagão (1986), as “rádios livres”, 

                                                      
5
 Desde o início das primeiras outorgas para rádios comunitárias em 2000, nenhuma delas foi renovada ainda. A 

validade das primeiras emissoras comunitárias expira em 2010. Portanto, o número somente se refere às 

outorgas. 
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conceituação que evoluiu para rádios comunitárias, eram uma “utopia concreta, suscetível de 

ajudar os movimentos de emancipação a se reinventarem”. Guattari previa que as rádios livres 

seriam instrumentos que permitiriam o surgimento de novas democracias, encorajando a 

expressão dos indivíduos e da sociedade. Mas alertava que se fossem utilizadas com outros 

interesses, a ideia de democratização da comunicação não passaria de sonho utópico. 

 

 

As rádios livres, e amanhã as televisões livres, são apenas uma pequena 

parte do iceberg das revoluções midiáticas que as novas tecnologias da 

informática nos preparam. Amanhã, os bancos de dados e a cibernética 

colocarão em nossas mãos meios de expressão e de concertação por 

enquanto inimagináveis. Basta que esses meios não sejam sistematicamente 

recuperados pelos produtores de subjetividade capitalista, ou seja, as mídias 

“globais”, os manipuladores de opinião, os detentores do star system 

político. (GUATTARI, apud MACHADO, MAGRI e MASAGÃO, op. cit., 

p. 12) 

 

  

A não ser em termos quantitativos, a revolução ainda não chegou às antigas rádios 

livres, atuais emissoras comunitárias. De certo porque a ressalva de cunho otimista 

manifestada por Guattari não vingou, uma vez que os “detentores do star system político” 

vieram criando vínculos cada vez mais fortes com esse tipo de emissoras. Essa também é uma 

tese de Lima e Lopes (2007), que investigaram as autorizações para regularização de rádios 

comunitárias na Câmara dos Deputados no período de 1999 a 2004. Em uma amostra de 

2.205 atos de autorização para rádios comunitárias, os autores identificaram vínculos políticos 

e religiosos em 50,2% dessas emissoras. 

 

As rádios comunitárias, na sua maioria, são controladas, direta ou 

indiretamente, por políticos locais – vereadores, prefeitos, candidatos 

derrotados a esses cargos, líderes partidários – vindo num distante segundo 

lugar o vínculo religioso, predominantemente da Igreja Católica (LIMA e 

LOPES, op. cit., p. 6 e 7). 
 

Lima (2009) lembra que a Lei 4.117/62, mais conhecida como Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CTB), determina que parlamentares no exercício do mandato não podem 

exercer funções de direção e gerência de empresas concessionárias de rádio e TV. Por outro 

lado, o entendimento que se tem tido é que o CTB não faz restrições quanto à propriedade. 

Paradoxalmente a esse juízo, o Decreto 52.795/63, que regulamentou os serviços de 
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radiodifusão, no seu art. 15, § 5º, alínea d, exige que um dos requisitos necessários para 

habilitação no processo de licitação de emissora de rádio e TV é que os dirigentes não estejam 

“no exercício do mandato”. Além disso, a Constituição no seu art. 54 recepcionou o parágrafo 

único do art. 38 do CBT, que proíbe parlamentares de manter contratos ou exercer cargos, 

função ou emprego remunerado em empresas concessionárias de serviço público. Contudo, na 

prática, a realidade parece ser outra. 

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em 

Comunicação (Epcom), citado por Marini (2008), as rádios comunitárias estão na preferência 

de políticos locais como prefeitos. Como são emissoras que devem ter uma área de ação bem 

restrita, um quilômetro de raio, permitem uma maior aproximação com as comunidades. 

Segundo o pesquisador James Görgen, mencionado por Marini (2008), é dessa forma que os 

políticos “garantem suas bases eleitorais”.  

No levantamento ficou constatado que 271 políticos tinham vínculo direto e oficial 

com empresas de radiodifusão. No entanto, a jornalista alerta que na realidade esse número 

poderia ser bem maior. “Não estão contabilizadas as relações informais e indiretas (por meio 

de parentes e laranjas), que caracterizam boa parte das ligações entre os políticos e os meios 

de comunicação no País”. Desses 271 políticos, a maioria era de prefeitos. Verificou-se a 

incidência de 54,2% deles, ou 147 administradores municipais, que também controlavam 

emissoras, especialmente rádios comunitárias. 

O coordenador executivo da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitárias 

(Abraco), José Sóter (2009), explica como parlamentares contribuem para essa lógica de 

disseminação quanto à liberação de emissoras comunitárias e como eles fazem para conseguir 

agilizar no MiniCom os processos de radiodifusão.  

 

Até certo ponto a coisa andou livremente. Mas em determinado momento 

começou a ter interferência política. Como havia uma incapacidade do 

estado de atender essa demanda, começou a ter apadrinhamento e a demanda 

vinha toda aqui para o Congresso Nacional. Era aquele negócio de ministro 

receber deputado e senador com listinha de rádio debaixo do braço para 

poder agilizar processo no ministério. Esse foi um dos fatores que levou as 

rádios realmente comunitárias a serem preteridas do processo (SÓTER, 

2009, entrevista ao programa Estação da Mídia da Rádio Senado). 
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Lima e Lopes (2007) constataram na Câmara dos Deputados que 70% dos projetos de 

radiodifusão aprovados no período de 1999 a 2004 eram destinados a rádios comunitárias. No 

Senado, no mesmo período, conforme investigação dos relatórios das comissões e da 

Presidência, o índice foi diferente. Dos 3.224 PDSs convalidados de 1999 a 2004, 45,7% ou 

1.473 eram para radiodifusão comunitária. Ainda assim, as autorizações para rádios 

comunitárias foram superiores as demais categorias de frequências no Senado. É preciso 

lembrar que o Senado é última instância para regularização de qualquer emissora de 

radiodifusão. Por esse motivo, pode haver contenções de projetos que estejam submetidos a 

algum tipo de barganha política ou coisas do gênero. 

Também, como já mencionado em outro momento deste trabalho, o tempo de 

tramitação do processo no MiniCom, Casa Civil, Câmara dos Deputados e Senado não segue 

um ciclo linear que flui em uma mesma proporção. Dessa forma, o processo pode ser mais 

célere em determinadas instituições ou mais moroso em outras. Por esse motivo, muito 

provavelmente os índices constatados por Lima e Lopes não estão de acordo com o 

levantamento de dados realizado nesta investigação, específica sobre o processo do Senado. 

Outro caso similar também nos orienta nesse sentido.  

Durante reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional em 1º de 

agosto de 2005, o superintendente da Anatel, Ara Apkar Minassian, informou que no período 

de seis meses (dezembro de 2004 a junho de 2005) houve aumento de 131 novas emissoras de 

rádio comunitária no Brasil. O número passou de 2.207 para 2.338, segundo Minassian. Com 

isso, conforme o superintendente, a quantidade de rádios comunitárias superou a de rádios 

comerciais e educativas naquele período. Em 2008, segundo apuramos no levantamento de 

dados para esta pesquisa, eram 2.517 rádios comunitárias regularizadas no Brasil. 

De acordo com o nosso levantamento, de 2000 (ano em que o Senado começou a 

aprovar atos de outorga para autorização de rádios comunitárias) até 2004, ano este 

mencionado pelo superintendente da Anatel, a Comissão de Educação do Senado aprovou 

1.473 autorizações para rádios comunitárias, e não 2.207 como Minassian ressaltou na 

ocasião. Contudo, ele havia falado sobre a possibilidade de autorizações temporárias e chegou 

a comentar que “em 72 horas a Anatel emite a outorga da radiofrequência”. Neste caso, somos 
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levados a inferir que 734 emissoras
6
 fizeram essa solicitação para transmissão temporária, já 

que o regulamento permite essa modalidade caso o Congresso não aprove a matéria em 45 

dias, como já demonstrado no Capítulo 2º. 

Nos últimos dez anos no Brasil, de 1999 a 2008, foram aprovados no Senado 2.517 

atos de autorização para rádios comunitárias. Todos de outorga e nenhuma renovação. Isso 

porque as primeiras 41 emissoras regularizadas em 2000 somente serão renovadas em 2010, 

quando completarão dez anos.  

Até o início de dezembro de 2002, o prazo para renovação das rádios comunitárias era 

de três anos. Mas com a aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) 105 de 2001, que 

propunha a alteração do art. 6º da Lei de radiodifusão comunitário (9.612/98), entrou em 

vigor a Lei 10.597 de 11 de dezembro de 2002, que elevou para dez anos a validade de 

outorga para rádios comunitárias, mesmo prazo das demais emissoras. 

Dos 5.430 atos verificados e aprovados pelas comissões do Senado nos dez anos 

investigados neste estudo, constatamos que a maior parte deles foi para regularizar emissoras 

comunitárias. Mesmo que as primeiras rádios comunitárias tenham começado a ser 

regularizadas somente a partir de 2000.  

As rádios comunitárias tiveram o maior percentual entre as demais sub-faixas de 

frequência, ao alcançar o índice de 46,4%. Se forem desconsiderados todos os atos aprovados 

em 1999 e consideram os atos aprovados a partir de 2000, o percentual de rádios comunitárias 

sobe para 48,1%.  

Levando em conta os parâmetros políticos destacados por Sóter, Lima, Lopes e Marini 

em relação às rádios comunitárias, chegamos a uma conclusão sobre os motivos reais por trás 

da aprovação de tantas emissoras deste tipo. Com base no dado apurado por Lima e Lopes 

(2007), que investigaram os atos aprovados na Câmara dos Deputados de 1999 a 2004 e 

constataram vínculos políticos e religiosos em 50,2% dos atos aprovados por aquela Casa, 

assim como os dados levantados pelo Instituto Epcom e citados por Marini (2008), 

concluímos que a maioria das emissoras comunitárias no Brasil tem por objetivo principal a 

difusão de manifestações ideológicas e políticas. E, por terem área de ação bem delimitada, de 

apenas um quilômetro, as rádios comunitárias são interessantes para grupos políticos locais.  

                                                      
6
 Diferença entre o número informado pelo superintendente da Anatel Minassian (2.207) e o número encontrado 

nesta pesquisa (1.473), que teve como base os relatórios da Comissão de Educação do Senado. 
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Por outro lado, temos praticamente a metade
7
 das emissoras comunitárias que podem 

estar operando com base em um verdadeiro sentimento de democratização dos meios de 

comunicação no País. Dessa forma, mesmo com índices tão altos de interesses políticos 

nessas emissoras, não seria correto generalizar. Pois, de fato, sempre haverá pessoas imbuídas 

de um verdadeiro sentimento democrático e – por que não? – idealista, que tentam produzir 

uma comunicação que se contraponha ao emaranhado de interesses comerciais e políticos. 

Tais iniciativas combatem o monopólio da informação, a propriedade cruzada dos veículos de 

comunicação, fazem do Jornalismo uma atividade verdadeiramente nobre e também 

estimulam a regionalização da informação. 

 

  

b) Emissoras em Frequência Modulada (FM) 

 

As primeiras transmissões em FM ocorreram em 1939, sendo que a FM estéreo (tal 

como conhecemos hoje) começou a ser transmitida em 1961. Conforme Teixeira (2008), a 

qualidade sonora em FM é melhor porque a banda passante
8
 tem 15kHz. Esse tipo de sub-

faixa de frequência opera na faixa de 88 MHz até 108
9
 MHz, onde cabem até 100 emissoras.   

Por excelência, as rádios em FM possuem uma boa cobertura regional. Como já vimos 

no capítulo 2 desta pesquisa, seu marco legal define que elas sejam emissoras comerciais e 

que as concessões e permissões sejam oferecidas por meio de licitação. Por terem como 

finalidade o lucro, no geral esse tipo de emissora se instala no centro de cidades de médio e 

grande porte, onde geralmente existe uma maior concentração econômica. 

De acordo com levantamento da Epcom, citado por Marini (2008), senadores e 

deputados federais preferem ter vínculos diretos com emissoras FM. Sobre essa preferência 

política nas FMs, podemos entender de duas maneiras: a falta de restrições quanto à 

                                                      
7
 Metade essa que os autores Lima e Lopes (2007) não conseguiram identificar vínculos políticos e religiosos; e 

que nem por isso essas ligações políticas e religiosas estejam isentas em boa parte dessas 49,8% emissoras 

comunitárias restantes. 

8 A banda passante é como se fosse um tubo. Quanto mais largo, mais informações trafegam e por isso a 

qualidade sonora é melhor. 

9
 Essa faixa é destinada à FM porque sua frequência tem amplitude pequena, que oscila entre 88 e 108 milhões 

de ciclos por segundo. Ou seja, o movimento da onda em FM oscila do ponto mais alto (pico) ao ponto mais 

baixo (vale) entre 88 a 108 milhões de vezes em apenas um segundo. 
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publicidade e a abrangência dessa frequência, que atinge uma área de ação bem superior a 

comunitária, podendo cobrir uma grande capital, por exemplo, sobretudo com som estéreo e 

boa qualidade de transmissão. Esta característica de abrangência permite aos parlamentares 

realizar a conexão eleitoral com mais facilidade; e também permite que se dirijam aos 

cidadãos que não são seus eleitores, já que esse tipo de onda eletromagnética atinge grandes 

proporções em estados cujo território não seja muito grande.  

Apesar das diferenças dos processos eleitorais para o Senado e para a Câmara – a 

eleição para senador é majoritária, enquanto e a eleição de deputados é proporcional –, nos 

dois casos a eleição é concebida em âmbito estadual. Dessa forma, emissoras com boa 

cobertura regional permitem aos candidatos uma maior visibilidade e, com isso, a 

possibilidade de conquistar mais votos.  

No Senado, de acordo com o levantamento para esta pesquisa, a sub-faixa de 

Frequência Modulada (FM) foi a segunda mais aprovada. Obteve o percentual de 27,8% dos 

atos aprovados e renovados de 1999 a 2008. Em números reais foram 1.512 emissoras 

outorgadas e renovadas. 

 

  

c) Emissoras em Ondas Médias (OM)  

 

As rádios OM também têm abrangência regional, o que permite uma maior cobertura 

de transmissão nas cidades. São emissoras comerciais e, portanto, precisam passar por 

processo de licitação. 

Segundo o levantamento da Epcom, citado por Marini (2008), as emissoras em OM 

também estão na preferência dos prefeitos. Isso porque, conforme justifica a jornalista, são 

nas rádios em OM que os debates políticos ocorrem constantemente. Nesse sentido, promover 

periodicamente as políticas da administração municipal a uma boa parcela da população do 

município deixa o prefeito em vantagem em relação aos seus adversários políticos. Manter o 

foco das discussões nos veículos de rádio a seu favor, direcionando a informação para que ela 

seja sempre positiva, dá ao prefeito mais chances de manter a opinião pública favorável. 
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 As OM no Senado ficaram na 3ª colocação quanto à aprovação de projetos de 

radiodifusão no período de 1999 a 2008.  Foram 19,3% de todos os atos de outorga e 

renovação. Em números reais, foram 1.049 rádios outorgadas e renovadas.  

 

 

d) Emissoras de sons e imagens 

 

Conforme levantamento da Epcom, citado por Marini (2008), deputados federais e 

senadores também demonstram grande interesse pelas TVs. A hipótese para essa afinidade 

pode estar relacionada com o fato de que as emissoras de televisão têm um potencial de 

abrangência muito grande, ao permitir a cobertura de todo o estado ou de uma região inteira. 

Por isso, este veículo de comunicação pode ser fundamental para a divulgação do 

parlamentar. Até porque além do som, a TV transmite imagens. Nesse sentido, a realização de 

conexão eleitoral torna-se mais fácil e “didática”, uma vez que a imagem facilita o processo 

de cognição e de memorização dos eleitores. Além disso, conforme Ferrés (1998), as imagens 

possibilitam novas formas de linguagens, criando afinidades por meios objetivos – dentro de 

uma lógica argumentativa – e subjetivos – que trabalha no campo das emoções – o que 

permite um apelo maior à atenção dos telespectadores.        

Por serem essencialmente comerciais, o processo de outorga para concessão ou 

permissão de emissores de TVs ocorre por meio de licitação, salvo as educativas.  

No Senado, a aprovação de projetos de radiodifusão de sons e imagens representou o 

percentual de 5,5% dos atos aprovados, dos quais foram outorgadas e renovadas exatamente 

300 emissoras no período de 1999 a 2008.      

 Dentro desse baixo percentual de atos aprovados em relação às rádios comunitárias e 

FMs, mesmo que o processo político de comunicação na TV ocorra de forma mais facilitada e 

traga mais benefícios para a conexão eleitoral, acreditamos que o custo para a viabilização de 

uma estrutura de radiodifusão de sons e imagens é muito superior aos custos de um estúdio de 

rádio. Por isso, o fator econômico pode ser um entrave para a disseminação de emissoras de 

TV no Brasil.  

Inserida nesse contexto, não poderíamos deixar de mencionar a verticalização da 

comunicação no país. Nesse sentido, temos nos estados as retransmissoras, que apenas 
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retransmitem a programação original, geralmente oriunda dos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Esse fator da retransmissão pouco colabora para a produção de conteúdo regional, o 

que, por consequência, não favorece o desenvolvimento da comunicação em determinadas 

regiões, nem o desenvolvimento social, uma vez que o número de profissionais contratados 

para trabalhar nessas retransmissoras é muito inferior ao número de trabalhadores existentes 

nas emissoras geradoras.   

 

 

e) Emissoras em Ondas Tropicais (OT) 

 

Esse tipo de rádio possui essa denominação por serem emissoras cujas ondas 

eletromagnéticas são emitidas entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio. Por esse motivo são 

chamadas de tropicais. O processo de aquisição no ministério das Comunicações para esta 

frequência ocorre também por meio de processo de licitação.  

A abrangência da OT é superior à comunitária e também à FM. Suas ondas 

eletromagnéticas podem atravessar fronteiras entre países, com potencialidade de cobertura 

continental. Por esse motivo, acreditamos que esta sub-faixa de frequência não está dentro da 

lógica de conexão eleitoral que move o conjunto de anseios políticos para a regularização de 

uma emissora. Os números podem comprovar esse entendimento.  

O índice percentual dos processos de radiodifusão que tramitaram no Senado para esta 

sub-faixa de frequência foi muito baixo. De 1999 a 2008, dos 5.430 atos aprovados no 

período pesquisado, apenas 0,6% ou 32 eram de OT. Nesse sentido, percebe-se o pequeno 

interesse nessa sub-faixa de frequência, que não se enquadra dentro da lógica política para a 

realização dos parâmetros de conexão eleitoral.  

    

 

f) Emissoras em Ondas Curtas (OC) 

 

Foi em 1927 que ocorreram as primeiras transmissões em Amplitude Modulada por OC. 

O experimento aconteceu na Holanda e as ondas atravessaram os oceanos. Embora receba 

essa denominação, suas ondas não são curtas, pelo contrário, são bem superiores às demais 
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sub-faixas de frequência. O tamanho da onda em FM pode variar entre um e dois centímetros. 

Em OC o tamanho da onda é muito superior. Conforme Teixeira (2008), esse tipo de 

frequência possui pelo menos 14 tipos de ondas. A menor onda tem 11 metros, sendo que o 

comprimento da maior pode chegar a 62 metros entre a altura máxima da onda (pico) e 

mínina (vale). Além disso, a cobertura das OC abrange distâncias intercontinentais, podendo 

chegar a 3 mil quilômetros de distância. Essa é a principal característica desse tipo de sub-

faixa de frequência. Por outro lado, a qualidade sonora é muito baixa em relação a FM. A 

banda passante das OC é de apenas 5 kHz.  

A exemplo das OT, as OC tiveram índices muito baixo de aprovação pelo Senado. De 

1999 a 2008 foram aprovadas apenas 20 ou 0,4% emissoras em OC. A potencialidade de 

comunicação a longa distância, ao que tudo indica, não serve à lógica da disputa política. Isso 

porque a conexão eleitoral é fundamentalmente estadual. Em apenas um caso esse tipo de 

frequência poderia ser interessante: na eleição para Presidência da República. Mas nas 

eleições para governador, senador, deputado federal e deputado estadual as OC de pouco 

valeriam. Isso porque a eleição para esses postulantes se dá em nível estadual. Portanto, a 

conexão eleitoral deve ser construída no Estado. No pleito eleitoral para os cargos de prefeito 

e vereador, por sua vez, os interesses ficam ainda mais restritos e se dá em âmbito municipal, 

isto é, nas cidades específicas onde o político é candidato. Por esse motivo, acreditamos que a 

procura pelas sub-faixas de frequência em OT e OC foi tão baixas.  

 

 

g) Emissoras educativas 

  

Inseridas nesse contexto de 5.430 atos aprovados em 10 anos, temos as emissoras 

educativas. São rádios ou TVs cujas programações desses canais se destinam, pelo menos em 

tese, a fins exclusivamente educativos. Portanto, trata-se de uma denominação conceitual e 

que não está relacionado a um ordenamento técnico de faixas e sub-faixas como as demais
10

. 

São associações e fundações que manifestaram ao MiniCom interesse de realizar radiodifusão 

                                                      
10

 Excetuando as comunitárias, que também são emissoras com características mais conceituais do que de 

ordem técnica. 
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sonora e de sons e imagens. Em via de regra, as autorizações são destinadas para associações, 

sendo que as fundações recebem permissões e concessões. 

Dentro do total geral de 5.430 atos aprovados pelo Senado para todas aquelas 

frequências, apenas 3,7% ou 202 daquele montante foram aprovadas para associações e 

fundações com a finalidade de transmissões educativas. Destas 202, a maior parte (43,6% ou 

88 casos) foi aprovada para fundações que desejavam transmitir na sub-faixa de frequência 

FM.  

Em 2º lugar vieram os atos aprovados para associações educativas para transmitir em 

radiodifusão comunitária. Foram 30,6% ou 62 atos aprovados. Na 3ª colocação ficaram as 

fundações educativas para realização de transmissão de sons e imagens, cujo índice alcançou 

a marca de 23,3% ou 47 atos aprovados. As solicitações de fundações educativas para realizar 

transmissão em OM e OC foram muito baixas. Respectivamente, 2% ou 4 casos e 0,5% ou 

apenas 1 ato de aprovação. 

 

Tabela 5: Total de atos aprovados especificamente para emissoras educativas 

 

FM 
EDUCATIVA 

COMUNITÁRIA 
EDUCATIVA 

TV 
EDUCATIVA 

OM  
EDUCATIVA 

OC  
EDUCATIVA 

88 62 47 4 1 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da CE e CCT do Senado 

 

Segundo Lopes (2009, p. 2), a regulamentação das primeiras TVs educativas no Brasil 

começou com decretos assinados na década de 1960 e 1970, cujas autorizações permitiram o 

funcionamento dessas emissoras no País. Lopes explica porque o interesse por emissoras 

educativas aumentou nas décadas seguintes.  

 

 

A inserção de conteúdo local foi autorizada por meio do decreto 1.720/1995, 

que permitiu a inclusão de até 15% de programas próprios. Os 85% restantes 

da programação eram retransmissões das TV Cultura de São Paulo e TV 

Educativa do Rio de Janeiro. No final da década de 1990, entretanto, foram 

feitas novas mudanças na legislação que regula a radiodifusão brasileira. O 

decreto 3.541/1998 permitiu que as retransmissoras da TV Cultura de São 

Paulo e TV Educativa do Rio de Janeiro pudessem gerar até 100% de 

programação local. A nova medida aumentou sobremaneira o interesse pelas 

TVs educativas por parte de políticos, religiosos, entre outros grupos sociais. 
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Conforme matéria veiculada em 18 de junho de 2006 pela Folha de São Paulo e citada 

por Lopes (p. 2), o número de emissoras educativas no Brasil aumentou 735% entre 1997 e 

2007. A autora conta que nas três primeiras décadas de televisão educativa, de 1967 até 1997, 

existiam “apenas 20 emissoras em todo o território nacional, no final de 2007 já eram 167”.  

Contudo, segundo investigação feita nesta pesquisa, que se baseou nos relatórios da 

CE, CCT e da Presidência do Senado, as emissoras educativas tiveram um percentual de 

regularização muito baixo no período analisado, quando comparadas às outras categorias de 

emissoras. O que se pode inferir disso é que esse tipo de transmissão é pouco atraente para a 

lógica da conexão eleitoral, cuja competição política pelo voto é muito acirrada.  

A seguir, abordaremos a questão eleitoral sobre o prisma dos teóricos distributivistas 

que abordam a conexão eleitoral como principal motivação para a ação política. 
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5 COMPETIÇÃO PARLAMENTAR E RELAÇÕES POLÍTICAS 

 

Os meios de comunicação no Brasil estão em praticamente todos os lares brasileiros. 

O último Censo do IBGE realizado em 2000 revelou que em 90% das casas no Brasil a TV e 

o rádio eram os aparelhos domésticos mais encontrados. Quase dez anos depois, esse 

percentual muito provavelmente deve chegar bem perto de 100%.  

Nas grandes cidades, sabe-se que muitas pessoas passam mais tempo diante da 

televisão do que fazendo qualquer outra atividade. Mas nem por isso o rádio deixou de ser um 

grande companheiro. No interior do País, em muitas cidades, o rádio ainda é o principal 

veículo de comunicação e cumpre um papel muito importante no processo de informação da 

comunidade.  

Diante desse amplo potencial, assim como a grande capacidade de abrangência na 

sociedade, especialmente em uma sociedade com índices restritos de alfabetização e 

letramento, surgem interesses de ordem social, econômica, política e ideológica.  

No processo de tramitação dos projetos de radiodifusão no Congresso Nacional, 

especialmente no Senado, ao verificarmos a aprovação de 5.429 atos de outorga e renovação 

nos últimos dez anos (1999 – 2008), percebemos a existência de uma ligação importante entre 

alguns parlamentares e a regularização de emissoras de rádio e TV.  

Houve um parlamentar que, em seis anos (2003 a 2008), conseguiu aprovar 302 PDSs, 

dos quais 276 foram para o seu estado. Em outro caso, em sete anos de atuação na CE e na 

CCT (1999 a 2002 e 2005 a 2007), o senador aprovou 292 PDSs, dos quais 287 eram para o 

seu estado. Ou seja, a impressionante marca de 98,3% dos projetos relatados para o próprio 

estado. No caso deste senador, apenas um PDS foi relatado para estado vizinho e quatro para 

estados diferentes. Em um terceiro caso, o índice foi ainda maior, 99,2%. Em quatro anos de 

atuação na CE (1999 a 2002), o parlamentar aprovou 124 projetos, dos quais 123 ele 

conseguiu aprovar para o próprio estado e apenas um para estado diferente. 

Em todos os projetos aprovados pelo Senado nos dez anos (5.429), constatamos que 

mais de 77% deles foram relatados por senadores do mesmo estado onde se solicita a 

implantação da emissora.  



 

  

 

66 

Há parlamentares que até divulgam
11

 na mídia do seu estado a intenção de aprovar os 

pareceres dos projetos de radiodifusão. É o caso de deputado federal que divulgou em um site 

da região Norte que iria aprovar oito emissoras de rádio, cinco delas comunitárias e três 

comerciais em FM. Portanto, fica claro o indicativo da existência de elo político com a 

comunicação no estado. 

Diante desse quadro, acessar os lares brasileiros por meio do rádio e da televisão passa 

a ser uma forma de sobrevivência no meio político. E muitos parlamentares adotam a relatoria 

dos processos de outorga e autorização como estratégia política para levar a conhecimento da 

população as suas realizações, propostas e conquistas. Com isso procuram se aproximar da 

comunidade e estabelecer uma relação de “intimidade” com as famílias, cujo propósito é a 

realização de conexão eleitoral para convencer as pessoas e assim conquistar seus votos para 

obter a reeleição. 

Segundo os teóricos do modelo distributivista (Mayhew 1974, Fiorina 1989 e 

MCCubbins e Cox 1993), a reeleição é o objetivo principal de todo parlamentar. Ou então, 

como destaca Mainwaring (1999, p. 246) citado por Carvalho (2003, p. 19), o propósito de 

todo político é “tentar alcançar postos executivos mais elevados”. Para isso, parlamentares 

agem na busca de concretizar conexões eleitorais que permitam otimizar suas conquistas e 

realizações no Parlamento, fazendo com que o resultado final desses dois parâmetros seja a 

fidelização e a conquista de mais eleitores. Seja para repetir o mandato ou para alçá-los aos 

cargos de prefeito em grandes cidades, governador de estado ou presidente da República, 

onde os recursos da administração pública a serem gerenciados são muito mais volumosos. 

De acordo com Carvalho (2003), há várias formas de se fazer conexão eleitoral. Os 

parlamentares congressistas podem, por exemplo, buscar recursos para as suas bases junto ao 

governo federal, fazer nomeações na burocracia estatal, apresentar projetos de lei que possam 

beneficiar o seu estado, colaborar com os políticos locais, visitar as cidades que lhes renderam 

mais votos, tomar posições ideologicamente bem definidas ao gosto de seu eleitorado, 

aparecer na mídia regional, etc. Na avaliação do autor, todas essas práticas colaboram para a 

construção da reputação pessoal do parlamentar e são capazes de estabelecer vínculos que 

possam render bons resultados na próxima eleição.  

                                                      
11

 Moreira dá parecer favorável à criação de novas rádios comunitárias em Rondônia. Notícia publicada no site O 

Rondoniense, em 16/11/2009.  
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Segundo Carey e Shugart (1995) citados por Carvalho (p. 21), “as perspectivas 

eleitorais de um político melhoram como resultado de ser pessoalmente bem conhecido”. Por 

um lado, tornar-se bastante conhecido e popular nas suas bases é, talvez, o grande desafio dos 

políticos. Os veículos de comunicação são reconhecidamente capazes de potencializar esse 

papel. A mídia é um grande facilitador de encontros entre o público eleitor e a classe política. 

Ela permite que dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas (dependendo da 

abrangência do veículo) de várias classes sociais, possam ter acesso a esses políticos, 

facilitando nesse sentido a conexão eleitoral. 

Carvalho (p. 155) detectou que a presença na mídia estadual está entre as melhores 

formas de se construir conexões eleitorais. Em uma lista com 17 procedimentos, a opção 

aparece em 5º lugar. O autor hierarquizou as atividades legislativas e não-legislativas versus 

retorno eleitoral segundo a concepção dos parlamentares da Câmara dos Deputados. O 

objetivo da consulta era identificar “os elementos mais significativos para o seu sucesso 

eleitoral”. Enquanto na opinião dos deputados a presença na mídia estadual se encontra entre 

as melhores formas de se fazer conexão eleitoral, a presença na mídia nacional na avaliação 

dos mesmos parlamentares ficou mais distante de um possível êxito eleitoral.   

 

Tabela 6: Hierarquização das atividades legislativas e não-legislativa X retorno eleitoral 

 

 
Câmara dos Deputados 

(média) 
ORDEM 

Visita frequente aos municípios em que foi votado 8,33 1º 

Obtenção de recursos orçamentários para os municípios onde foi votado 7,10 2º 

Atuação legislativa, em particular, a maneira como vota 6,95 3º 

Encaminhamento das emendas dos prefeitos ou lideranças locais 6,85 4º 

Presença na mídia estadual 6,67 5º 

Defesa de princípios ideológicos 6,56 6º 

Organização do partido 6,20 7º 

Posições de destaque no Congresso (presidências de comissões 

permanentes, relatoria de comissões especiais etc.) 
6,04 8º 

Prestígio no Congresso 5,92 9º 

Projetos de lei 5,71 10º 

Atendimento aos pedidos dos eleitores 5,30 11º 

Presença na mídia nacional 4,95 12º 
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Apoio do governador do estado 3,99 13º 

Apoio de interesses econômicos 3,34 14º 

Nomeação de correligionários políticos para postos na burocracia estatal 2,39 15º 

Nomeação de correligionários políticos para postos na burocracia municipal 2,13 16º 

Nomeação de correligionários políticos para postos na burocracia federal 2,08 17º 

Fonte: E no início eram as bases: geografia política do voto e comportamento legislativo no Brasil. Nelson Rojas de Carvalho (2003, 
155). 

 

Em pesquisa auxiliar, realizada por meio de questionários aplicados aos senadores 

para realização deste estudo, perguntamos aos parlamentares da atual Legislatura (53ª) se eles 

priorizavam atender jornalistas do próprio estado ou de veículos nacionais. Apenas um 

senador, entre 50 entrevistados, afirmou priorizar jornalistas de veículos nacionais. Essa 

posição dos parlamentares em relação à mídia estadual pode explicar o alto índice de mais de 

77% dos projetos de radiodifusão que tramitam no Senado e são destinados para relatoria dos 

senadores do mesmo estado onde serão implantadas as emissoras. 

Diante desse fenômeno, verifica-se que o foco do parlamentar, seja dos deputados ou 

dos senadores, está no seu estado. Isto é, na sua base eleitoral. Pois é lá que eles precisam 

realizar e fortalecer as conexões eleitorais que os farão chegar aos cargos eletivos que 

planejarem alcançar no decorrer do mandato. Dessa forma, permanecer visível e audível por 

meio das lentes das TVs e dos microfones das rádios do estado é uma das fórmulas de sucesso 

eleitoral dos deputados e senadores.  

O Legislativo, especialmente o Senado Federal, tem um papel decisivo nos projetos de 

radiodifusão. No entanto, é preciso considerar o papel fundamental das outras instituições no 

processo de regularização das emissoras de rádio e TV. Cabe destacar que esses projetos 

originam-se no Poder Executivo. Sendo assim, essas propostas somente chegam ao Congresso 

Nacional e tramitam na forma de Projetos de Decreto Legislativo do Senado (PDSs) se forem 

encaminhadas pelo MiniCom e pela Presidência da República. Essas duas instituições não 

têm o poder de decidir, mas como são as primeiras a verificar, ratificar e encaminhar as 

matérias, acabam tendo o poder de direcionar as políticas de comunicação. Por exemplo, é o 

MiniCom e a Presidência que escolhem primeiramente os estados, as frequências e as 

entidades beneficiadas.  

Nesse sentido, é um papel bastante significativo se levarmos em consideração as fases 

do processo na Câmara dos Deputados e no Senado, órgãos cuja competência é ratificar o 
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encaminhamento do MiniCom e da Presidência e decidir se aprovam ou não a regularização 

dessas emissoras. Todavia, não podemos esquecer que o pedido de solicitação de outorga ou 

renovação é feito por pessoas e entidades que, como vimos em outro momento do trabalho, 

geralmente estão ligadas a vínculos políticos ou religiosos.  

Ao analisar os tipos de proposições que tramitam no Congresso Nacional, Ames 

(2003, p. 200) concluiu que as matérias oriundas do Poder Executivo são exaustivamente 

negociadas com os parlamentares antes de serem colocadas em pauta. “Os projetos do 

governo são submetidos a intensas negociações em torno de interesse paroquiais, patronais e 

benefícios clientelistas”. No que concerne especificamente aos PDSs, ao que tudo indica, os 

interesses mais nítidos dos parlamentares referem-se às conexões eleitorais que as emissoras 

de rádio e TV possibilitam no estado dos deputados e senadores, em função da visibilidade e 

da disseminação de suas propostas, realizações e conquistas.     

Lima e Lopes (2007, p.3) ampliam o papel das mídias locais e defendem que essas 

emissoras não estão isoladas no estado. Segundo os autores, as rádios e TVs locais convivem 

“articuladas com as redes nacionais dominantes” com o intuito de criar consensos políticos na 

região. “São esses consensos que facilitam (mas não garantem) a eleição (e a reeleição) de 

representantes – em nível federal, deputados e senadores”. Podemos inferir desse raciocínio a 

seguinte interpretação: uma vez estabelecida as alianças e coligações políticas em âmbito 

nacional e mantidas na esfera regional, ou vice-versa, as mídias que venham a favorecer 

determinados políticos no estado disseminam informações segundo os interesses das correntes 

políticas alinhadas nacionalmente e regionalmente. Dessa maneira, esse consenso político 

estabelecido entre os partidos aliados acaba por se refletir nos veículos de comunicação como 

um todo, reproduzindo notícias com o mesmo enfoque e ângulo, como se fossem uma coluna 

dorsal, tornando mais fácil uma eventual eleição ou reeleição dos políticos regionais e 

nacionais. 

Na concepção de Mayhew, conforme Carvalho (p. 33), os parlamentares modelam “as 

estruturas institucionais internas do Congresso aos objetivos da reprodução eleitoral”. Para 

Limongi (1994, p.19) citado por Carvalho (p. 33), “congressistas querem se reeleger e, para 

isso, precisam contentar suas clientelas. A organização interna do Congresso propicia o 

atendimento desses interesses”. Na opinião de Carvalho (p. 33), “o principal canal de 
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viabilização desses interesses são as comissões permanentes, dotadas de monopólio de 

jurisdição sobre suas respectivas áreas de política”. 

 A modelagem da instituição de que fala Mayhew poderia ser equiparada, por exemplo, 

à cultura legislativa que existe no Senado há mais de 10 anos, cujo critério de escolha de 

relatores para designação de projetos de radiodifusão é a origem do estado do parlamentar 

com a localidade onde será implantada a emissora. O Regimento Interno do Senado (RISF) 

não proíbe essa praxe. Também não legitima. Trata-se de um acordo tácito entre os senadores.  

Em seu art. 126, o RISF estabelece que o presidente da comissão deve observar os 

critérios de proporcionalidade e de alternância para designar relator. No entanto, a designação 

para a relatoria dos projetos de radiodifusão segue outros critérios, como veremos a seguir. 

    

   

5.1 Disputa pelas outorgas: relação estado do parlamentar e a localidade das emissoras 

  

O marinheiro de primeira viagem que se aventura em acompanhar uma votação dos 

projetos de radiodifusão na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado, muito 

dificilmente perceberá a existência de disputa política. Aparentemente, não existe competição 

entre os parlamentares. Também não há divergências ideológicas acerca dessas matérias. As 

votações parecem mero cumprimento de formalidades. Os PDSs são colocados para serem 

votados em blocos de dezenas de projetos. O presidente da comissão faz a leitura dos itens 

que estão na pauta e os relatores leem de forma sucinta os pareceres. Após a leitura de todos 

os itens e dos pareceres, é feita a votação nominal no fim da sessão. Ou seja, cada senador tem 

que apresentar seu voto pela aprovação ou pela rejeição da matéria. Como não há 

contestações: “pela ordem” – reclamação quanto à observância do regimento (alínea “a”, 

inciso X, art. 14 RISF), nem “questão de ordem” – qualquer dúvida quanto à interpretação ou 

aplicação do RISF (art. 403), assim como “pedido de vista” – retirada de pauta para o projeto 

ser analisado pelo prazo de cinco dias (§ 1º, art. 132 RISF), os projetos são aprovados de 

forma terminativa. Resumidamente, assim procedem as votações de PDSs de radiodifusão nas 

sessões da CCT do Senado. 
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O que não está ao alcance dos olhos dos aventureiros, nem é acessível às pessoas que 

acompanham o processo esporadicamente, é o encaminhamento que se dá aos projetos de 

radiodifusão durante a fase de tramitação. 

Na sessão de 19 de agosto de 2009 da CCT do Senado, em uma espécie de pedido de 

“pela ordem” – quando senador faz uso da palavra para indagar andamentos dos trabalhos 

(alínea “a”, inciso X, art. 14 RISF), o presidente da comissão justifica ao senador cearense, 

efetivado na vaga por motivo de licença da titular, a razão pela qual havia entregado o PDS 

541/2009, projeto oriundo do Ceará, para o senador da Paraíba.  

 

 

A presidência distribui os pareceres das rádios aos senadores que 

representam os estados em que as rádios são outorgadas. No caso dessa do 

Ceará, a senadora tinha solicitado licença e pediu que não fossem mais 

encaminhado processos a ela. Na última sessão que compareceu relatou mais 

de uma dezena de rádios. Então foi encaminhado ao senador Roberto 

Cavalcanti. Os próximos serão encaminhados a Vossa Excelência para que 

possa ser o relator das rádios do estado do Ceará.  

 

 

 Em seguida, o senador paraibano enfatizou: “espero relatar algum da Paraíba”. O 

presidente destacou que o tratamento seria o mesmo. “Aqui a divisão é democrática e 

imparcial em relação aos senadores representantes dos estados”. A espécie de pedido “pela 

ordem” é finalizado quando o senador suplente pelo estado do Ceará conclui: “eu tenho 

perfeita compreensão disso, senhor presidente”. 

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF) assegura ao presidente da comissão o 

papel de designar os relatores dos projetos nas comissões. Contudo, segundo o Regimento, a 

escolha não pode ser aleatória, deve seguir critérios de proporção partidária e de alternância. 

O capítulo X do RISF, que trata especificamente dos relatores, estabelece:  

 

 

Art. 126 - a designação de relator, independente da matéria e de reunião da 

comissão, obedecerá à proporção das representações partidárias ou dos 

blocos parlamentares nela existentes, será alternada entre os seus membros e 

far-se-á em dois dias úteis após recebimento do projeto. 

 

 

 Como vimos de forma manifesta durante sessão da CCT no dia 19 de agosto de 2009, 

existe há anos no Senado Federal uma praxe na comissão quanto à escolha dos relatores de 
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PDS para projetos de rádio e TV. Dentro de um acordo tácito e não-regimental, o que tem 

definido a escolha do senador para assumir uma relatoria de PDS no Senado é que ele seja do 

mesmo estado onde será regularizada a emissora. Essa cultura legislativa sobre os projetos de 

radiodifusão começou na Comissão de Educação (CE) por volta de 1997 e continua até hoje 

na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). 

De acordo com o levantamento realizado nesta pesquisa, 77,9% dos PDSs aprovados 

de 1999 a 2008 no Senado são para o mesmo estado do parlamentar que relata os projetos. Ou 

seja, das 5.429 emissoras de rádio e TV analisadas e aprovadas nas duas comissões naquele 

período, 4.218 se encontravam nesta relação.   

 Em entrevista, Linhares (2009), o secretário da CE desde 1997, assume a autoria desse 

costume legislativo. “Isso é nosso, eu institui aqui”. E justifica a praxe que existe há mais de 

10 anos:  

 

O que nós fizemos, o senador tem um problema político em outro estado. 

Então ele pega e segura o projeto. Definimos que cada projeto iria para o 

mesmo estado do senador, porque os senadores conhecem o estado, tem um 

contato maior com a área de comunicação do estado. Então tem mais 

condições de avaliar e mais dificuldades de ter uma atuação política nesse 

caso. Parece que não, mas é sim. Porque você tem todas as forças políticas 

locais, tem uma divisão mais democrática e que podia ser só um senador. 

Então tinha que ter uma visão mais técnica nessa área. Essa foi a ideia que 

encontramos na época e continua até hoje. Senadores relatam rádios do seu 

estado. Não é regimental, foi uma decisão da comissão na época 

(LINHARES, op. cit., entrevista). 

 

  

Segundo o secretário, só não houve (e continua a não haver) unanimidade quanto à 

totalidade dos projetos de radiodifusão destinados ao mesmo parlamentar porque não há 

senadores de todos os estados brasileiros na comissão.  

Quando chega à comissão um projeto de determinado estado e não há senador daquela 

localidade, a relatoria é destinada a qualquer parlamentar. Levantamento feito para esta 

pesquisa verificou que 18,1% dos PDSs analisados e aprovados de 1999 a 2008, ou seja, 979 

projetos, foram relatados por parlamentares de outro estado onde seriam implantadas as 

emissoras de rádio e TV. Enquanto apenas 4% dos projetos, ou seja, 220 proposições de 

radiodifusão, tiveram como relatores senadores de estados vizinho ao seu. 
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Outro argumento utilizado por Linhares para reforçar essa praxe é que, se fossem de 

estado diferente onde deveriam ser implantadas as emissoras, os senadores não teriam muito 

interesse em relatar esses projetos. Mas sendo do mesmo estado, há mais empenho do 

parlamentar, reforçando o aspecto da celeridade. 

Por outro lado, na Câmara dos Deputados essa praxe é diferente. Um mesmo acordo 

tácito e não-regimental define que deputados do mesmo estado das emissoras não devem 

assumir a relatoria, salvo raras exceções, conforme relatou em entrevista a secretária da 

comissão (Oliveira, 2009). Embora não soubesse responder exatamente quando surgiu essa 

cultura legislativa, a secretária disse que essa praxe também foi estabelecida há anos naquela 

Casa.  

De acordo com assessores que acompanham a Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara, o sentimento existente é que essa tradição é 

boa e impede o favorecimento de interesses pessoais. E mesmo o deputado sendo de estado 

diferente onde será implantada a emissora, o processo tramita com celeridade. Conforme 

Oliveira, o motivo que leva a tramitação dos PDCs a sofrer longos atrasos é a demora na 

apresentação dos pareceres dos relatores. Embora a secretária não tenha explicado os motivos 

pelos quais os deputados atrasam os relatórios, essa prática, segundo ela, não chega a ser uma 

regra.  

É preciso destacar que essa cultura legislativa estabelecida na CCTCI da Câmara dos 

Deputados adapta-se melhor ao artigo constitucional 37 que impõe à administração pública de 

“qualquer dos Poderes da União” a obediência de cinco princípios, entre eles o da 

impessoalidade.   

A destinação de projetos para outorga e renovação de emissoras em estados diferentes 

do relator afasta (mas não elimina) a construção de articulações que possam resultar em 

acúmulos de interesses pessoais que possam favorecer o relator a estabelecer vínculos com o 

radiodifusor do seu estado, em função de ter cumprido uma obrigação legislativa.  
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5.2 Relatoria dos projetos de radiodifusão 

  

Como já mencionado, o RISF em seu art. 126 estabelece que o presidente da 

comissão, observando aspectos da proporcionalidade partidária e da alternância nas relatorias, 

definirá quem serão os relatores dos projetos. 

 Uma vez escolhido o relator, este tem prazo regimental (inciso III do art. 375) de25 

dias para apresentar seu parecer. Prazo esse dificilmente cumprido na prática. 

 Contudo, nem sempre o relator do projeto é aquele que profere o parecer na hora da 

votação. Isso porque se o autor da relatoria estiver ausente na sessão, o presidente designa ali 

mesmo, na hora da votação da matéria, outro senador para relatar em substituição.  

 De acordo com o levantamento feito nesta pesquisa, 28,4% ou 1.544 dos 5.429 

projetos aprovados nos 10 últimos dez anos nas duas comissões foram relatados por senadores 

substitutos (ad hoc). No entanto, para efeito dessa pesquisa, a aprovação mesmo em 

substituição do relator não foi considerada ao substituto, e sim para o relator originário, o 

autor do parecer. Cabe aqui explicação para adoção desse critério. O primeiro relator assumiu 

a execução da relatoria, teve a chance de se articular com os interessados durante a tarefa de 

produzir o relatório e por fim apresentou parecer final. Mediante essas responsabilidades, 

atribuir a um substituto o crédito da aprovação, escolhido a dedo, na hora da votação, não 

seria condizente com a realidade do jogo político das outorgas e renovações. No entanto, para 

efeitos oficiais do Senado, o substituto ganha o crédito desta “autoria”, mesmo apresentando o 

mesmo parecer do relator originário.  

Outro ponto que chama atenção é a relatoria de presidente das comissões. Em todo o 

período pesquisado, cinco presidentes revezaram na presidência das Mesas da Comissão de 

Educação (CE) e da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado.  

O PMDB presidiu por duas vezes, sendo que PFL, PDT e PSDB uma vez cada. Quatro 

foram presidentes na CE e um na CCT. 

O PMDB teve um presidente no biênio 2005 – 2006 e outro no biênio seguinte. 

Quando manteve senador presidindo a comissão, o PMDB aprovou mais PDSs que os demais 

partidos nos períodos em que também mantiveram senadores na presidência.  

Nos dois biênios em que presidiu as comissões, o PMDB aprovou ao todo 403 projetos 

de outorga e renovação de rádio e TV nesses períodos, dos quais 85,8% ou 346 foram 
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aprovados no primeiro biênio e apenas 57 no segundo. Dos 403 PDSs aprovados pelo PMDB, 

enquanto o partido manteve presidentes nas comissões, 74,4% ou 300 projetos foram 

consignados para o mesmo estado dos senadores pmdbistas. Apenas 10 projetos foram 

convalidados para estados vizinhos e 93 para estados diferentes dos senadores do PMDB. 

O PFL foi o 2º colocado no aspecto de projetos aprovados quando manteve senador na 

presidência da comissão. Aprovou 214 projetos no biênio 1999/2000, sendo 84 no primeiro 

ano e 130 no segundo. Dos 214 PDSs convalidados, 69,2% ou 149 foram para o mesmo 

estado dos senadores do PFL, enquanto o partido manteve presidente na comissão. Apenas 2 

projetos foram para estados vizinhos de senadores do PFL e 63 para estados diferentes.   

A exemplo do que fez o PFL, que rompeu as barreiras da proporcionalidade partidária 

e aprovou, em todos os dez anos pesquisados, mais projetos que o PMDB – partido com a 

maior bancada nas três legislaturas pesquisadas (51ª, 52ª e metade da 53ª) – o PDT superou a 

regra da proporção dos partidos e conseguiu aprovar mais PDSs que o PSDB no período em 

que teve senador na presidência da comissão. No biênio 2003/2004 o PDT aprovou 212 

matérias, sendo que 68,9% ou 146 foram para o mesmo estado dos senadores do PDT. Apenas 

19 projetos foram para estados vizinhos e 47 para estados diferentes.  

O PSDB aprovou 185 projetos quando teve presidente na comissão no biênio 

2001/2002. Desse total, 80,5% ou 149 PDSs foram para o mesmo estado dos parlamentares 

do PSDB enquanto mantiveram senador na presidência da comissão. Apenas 8 projetos foram 

para estados vizinhos e 28 para estados diferentes. 

 

Tabela 7: Projetos aprovados quando o partido detinha a presidência da Comissão 

 

PMDB12 PFL PDT PSDB 

403 214 212 185 

85,8% mesmo estado 69,2% mesmo estado 68,9% mesmo estado 80,5% mesmo estado 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CE e CCT 
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 PMDB presidiu as comissões por dois biênios. Os demais partidos apenas um. 
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O RISF não proíbe que os presidentes das comissões sejam relatores de projetos. 

Todavia, o art. 129 destaca que “o presidente poderá, excepcionalmente, funcionar como 

relator”. Nota-se que o legislador ao produzir a norma destacou que o presidente poderia 

assumir relatoria de projetos em casos excepcionais e não em via de regra.  

Apelando aos números, verifica-se que o dispositivo vem, no decorrer dos anos, sendo 

cumprido pelos presidentes das comissões, com destaque no biênio 2003/2004. Nesse 

período, o presidente da comissão assumiu a relatoria de PDSs 91 vezes. Ou seja, relatou 

42,9% dos 212 projetos assumidos por senadores do PDT naqueles dois anos. Número 

bastante expressivo se for comparado aos índices dos demais partidos.  

     No biênio 1999/2000, o presidente da comissão assumiu a relatoria apenas 4 vezes, ou 

seja, relatou 1,87% dos 214 projetos relatados por senadores correligionários do PFL naquele 

período. 

 No biênio 2001/2002, o presidente da comissão assumiu a relatoria 25 vezes, ou seja, 

relatou 13,5% dos 185 projetos relatados por senadores do PSDB naquele período.   

No biênio 2005/2006, o presidente assumiu a relatoria 23 vezes, ou seja, relatou 6,6% 

dos 348 projetos relatados por senadores do PMDB naquele período. No biênio seguinte, com 

a presidência da comissão mantida novamente pelo PMDB, o presidente assumiu a relatoria 6 

vezes, ou seja, relatou 10,5% dos 57 projetos relatados pelos demais senadores pmdebistas no 

período indicado. 

 

Tabela 8: Índice percentual dos presidentes de comissão que relataram projetos 

 

PDT PMDB13 PSDB PFL 

42,9% 17,1% 13,5% 1,87% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CE e CCT 

     

O que pode justificar o alto índice de projetos de radiodifusão relatados pelo 

presidente da CE no biênio 2003/2004 é que somente nesse período foram aprovados 35,9% 

de todos os 5.429 projetos convalidados nos dez anos pesquisados. Se for levada em conta a 

aprovação de todos os 1.948 projetos naquele biênio, por todos os partidos, o percentual de 
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 O PMDB presidiu a comissão em dois períodos: 2005-2006 e 2007-2008. 
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projetos relatados pelo presidente da comissão cai para 4,7%. Embora mesmo assim continue 

com o percentual superior aos períodos dos outros presidentes. 

No biênio 1999/2000, fazendo a mesma relação de projetos relatados e aprovados pelo 

presidente da comissão com o total de 475 projetos relatados e aprovados por todos os 

partidos com representação na CE naquele período, o percentual foi de 0,8%. No biênio 

2001/2002, o percentual correspondente a todos os 995 projetos relatados e aprovados naquele 

período com aqueles relatados e aprovados pelo presidente da comissão foi de 2,5%. No total 

estabelecido no biênio 2005/2006, com aprovação de 1.381 projetos pela comissão, o 

percentual de 1,7% foi do presidente. No biênio 2007/2008, com 631 projetos aprovados pela 

comissão, 0,9% foi do presidente. 

 Dois pontos chamam atenção nesta análise. Um deles é o índice de projetos relatados 

pelo presidente da comissão no biênio 2003/2004. Nesse período o presidente relatou 91 

PDSs, contrariando o caráter excepcional de relatorias por parte dos presidentes, cuja 

definição é mantida no art. 129 do RISF.  

O outro ponto que desperta a atenção é a ruptura do desempenho partidário entre os 

principais partidos na aprovação de projetos de radiodifusão. A proporcionalidade partidária 

em 2003/2004 era a seguinte: PMDB tinha 20 senadores, PFL (atual DEM) 18, PT 14, PSDB 

11 e o PDT 5 parlamentares. No entanto, mesmo estando na 5ª posição em termos de 

representatividade política, o PDT conseguiu ficar na 3ª posição no ranking partidário na 

aprovação de projetos de regularização de rádio e TV. Nota-se, portanto, uma ruptura na 

proporção partidária e a aprovação de propostas entre os partidos com bancadas menores. A 

regra da proporcionalidade somente foi mantida nas duas maiores bancadas. Nas seguintes, 

esse princípio não foi corroborado. 

 

 

5.3 Desempenho partidário 

 

Como já vimos, as duas comissões aprovaram ao todo 5.429 PDSs no período de 1999 

a 2008. Projetos de renovação ou outorga de concessão, permissão e autorização para serviços 

de radiodifusão. No entanto, foram contabilizados aos 15 partidos que tiveram representantes 

na CE e na CCT do Senado 5.406 PDSs. A diferença de 23 ocorreu porque quatro senadores 
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tiveram seus pareceres aprovados no período em que estavam sem partido. O senador Luiz 

Otávio teve sete pareceres aprovados no período de 15/12/1999 a 7/10/2001, momento em 

que estava desligado do PPB para mais tarde ingressar no PMDB. O senador Osmar Dias teve 

cinco pareceres aprovados no período de 27/06/2001 a 23/09/2001, quando se desligou do 

PSDB para em seguida se filiar ao PDT. O senador Gerson Camata teve nove pareceres 

aprovados no período de 15/09/2003 a 10/02/2004, quando saiu e retornou meses depois ao 

PMDB. E a senadora Patrícia Saboya teve dois pareceres aprovados no período de 21/06/2005 

a 30/08/2005, data aquela em que saiu do PPS para compor o PSB. 

No relatório de 2002 não havia informação sobre quem era o relator do PDS aprovado 

194/2002. Mas na página do Senado, na tramitação de projetos, foi possível localizar a 

relatora, senadora Emília Fernandez, filiada ao PT. No relatório de 2003, em nove atos (PDS 

113/95; 671/03; 705/03; 723/03; 733/03; 754/03; 788/03; 806/03 e 818/03) não constavam 

informações sobre os nomes dos relatores, apenas a palavra “Avocado” em cada um deles. 

Conforme entrevista ao presidente da Comissão de Educação, Linhares (2009), o presidente 

da Comissão naquele período, senador Osmar Dias, avocou as relatorias para si e, portanto, os 

projetos foram considerados no percentual correspondente ao PDT.  

 No relatório de 2007 consta que o PDS 418/06 foi “prejudicado”. Como já vimos, a 

matéria acabou sendo aprovada. Nesse sentido, o projeto foi contabilizado para o partido do 

relator, Senador Flávio Arns, na época do PT. 

 No gráfico a seguir pode-se verificar o desempenho de cada partido com relação à 

aprovação de PDSs no período de 1999 a 2008. 
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Gráfico 3: desempenho partidário na aprovação de projetos de radiodifusão 

 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CE, CCT e Relatório da Presidência do Senado 

 

 Percebe-se que dois partidos políticos dominaram a aprovação de PDSs. Juntos, o 

PMDB e o antigo PFL – que em 28 de março de 2007 virou DEM – aprovaram 50% de todos 

os projetos analisados pelas duas comissões no período analisado. Em números reais, o DEM 

foi superior e alcançou a marca de 1.384 projetos aprovados, enquanto que o PMDB obteve o 

índice de 1.284 projetos aprovados. O PSDB, em 3º lugar, aprovou 1.013 projetos.  

 

Tabela 9: Ranking dos partidos que mais aprovaram projetos de radiodifusão 

 

PFL PMDB PSDB PT PDT PTB PL PSB PPS PPB PRB PR PP PSC PSOL S/PARTIDO 

1.384 1.284 1.013 693 284 259 225 108 53 40 17 13 10 10 3 23 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CE e CCT 

 

 Dos três partidos que conseguiram aprovar mais de mil projetos de radiodifusão, se 

observada a relação mesmo estado do parlamentar onde era solicitada a regularização da 

emissora, o PSDB foi o partido mais contemplado nessa condição. Dos 1.013 PDSs aprovados 
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nesses dez anos, 82,7% foram destinados para o mesmo estado dos senadores tucanos. O 

PFL/DEM ficou em segundo lugar. Dos 1.384 projetos aprovados, 82,1% foram para os 

mesmos estados dos parlamentares dessa agremiação. Nessa relação, o PMDB passou para a 

terceira colocação. Dos 1.284 PDSs aprovados, 67,7% dos projetos foram para o mesmo 

estado dos parlamentares pmdbistas. 

 

Tabela 10: Partidos que aprovaram mais de 1000 projetos de radiodifusão 

 

PSDB 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

854 28 131 
82,7% 3,2% 14,1% 

 

DEM 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

1.130 48 206 
82,1% 3,5% 14,4% 

 

PMDB 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

872 65 347 
67,7% 5% 27,3% 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CE, CCT e do Relatório da Presidência do Senado 

 

 
 
Tabela 11: Partidos que aprovaram menos de 1000 projetos de radiodifusão 

 

PT 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

568 31 95 

81,3% 4,5% 14,2% 

PDT 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

195 32 66 
70,8% 9,1% 20,1% 

 

PTB 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

218 4 37 
86,4% 1,5% 12,1% 
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CE, CCT e do Relatório da Presidência do Senado 

 

 

PL 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

215 6 4 
95,5% 2,8% 1,7% 

   

PSB 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

54 1 53 
52,6% 1,0% 46,4% 

 

PPS 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

37 0 16 
74,5%  25,5% 

   

PPB 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

22 3 15 
47,6% 9,5% 42,9% 

   

PRB 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

16 0 1 
94,1%  5,9% 

   

PR 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

7 0 6 
53,8%  46,2% 

   

PP 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

10 0 0 
100%   

   

PSC 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

10 0 0 
100%   

   

PSOL 
MESMO ESTADO ESTADO VIZINHO ESTADO DIFERENTE 

3 0 0 
100%   
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Na relação entre estado do senador versus estado da emissora a ser regularizada, 

novamente a regra da proporcionalidade política foi quebrada, em termos de aprovação de 

projetos para a região de origem do parlamentar. O PSDB, 3º partido a revezar mais senadores 

na CCT e na CE em todos os dez anos pesquisados, foi a legenda que mais aprovou PDSs 

para o mesmo estado dos seus parlamentares. O PFL ficou em 2º e o PMDB em 3º lugar no 

ranking dos partidos que mais aprovaram projetos de radiodifusão para o mesmo estado dos 

seus correligionários. Nesse sentido, podemos inferir que a proporcionalidade partidária é 

muito importante para o êxito na aprovação de matérias, mas não é fundamental. A seguir, 

abordaremos melhor essa questão da representatividade política no Senado Federal.   

 

 

5.4 Representatividade política 

 

 É importante destacar que a composição partidária nas comissões segue uma 

proporção representativa, ou seja, as vagas em cada comissão são distribuídas de acordo com 

o número de parlamentares de cada partido no Senado, eleitos em uma determinada 

legislatura. Portanto, quanto mais parlamentares tem o partido ou o bloco, mais chances tem 

de aprovar ou rejeitar projetos. 

O art. 58 da Constituição, que trata das Comissões, assegurou que tanto na formação 

da Mesa, quanto na constituição das comissões será “assegurada, tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da 

respectiva Casa”. Dessa forma, quanto mais senadores tem o partido no início de uma 

legislatura, mais vagas ele ocupará nas comissões. Os partidos ainda podem se unir e 

constituir blocos, o que lhes permitirá mais vagas nas comissões, como disciplina o art. 78 do 

Regimento Interno do Senado Federal (RISF).  

A composição partidária nas comissões é feita a partir do seguinte cálculo: as frações 

superiores ou idênticas a 0,5, arredondam-se para cima. Frações inferiores a 0,5, para baixo. 

Aqueles resultados finais que forem inferiores a 0,5 ou idênticos dividirão as vagas 

remanescentes. 

A proporcionalidade no início da 51ª legislatura foi estabelecida em 16 de março de 

1999, data esta em que começa o primeiro período desta pesquisa. Segundo o Relatório anual 
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da Presidência do Senado Federal, a representação por partido e a proporção partidária foram 

as mesmas até 2000.  

 

Tabela 12: Proporcionalidade partidária no Senado e na CE em 1999 e 2000 

  

 

Fonte: http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/1999/018-ComissoesSF.PDF  

 

Esta era a composição partidária no Senado e na Comissão de Educação (CE) no início 

da 51ª legislatura. O PMDB era o maior partido no Senado, mas a base governista (PSDB e 

PFL) era maior. O Bloco de Oposição, composto por PSB, PT, PDT e PPS, constituía a 4ª 

maior formação partidária no Senado e consequentemente na CE.  

Nota-se que o partido com a maior representação na CE em 1999 e 2000 era o partido 

com a maior bancada no Senado, o PMDB. No entanto, a presidência da CE nesse período era 

do PFL, que aliado ao PSDB formavam a maior bancada na comissão e no Senado.  

 

Tabela 13: Proporcionalidade partidária no Senado e na CE em 2001 e 2002 

 

 

Fonte: http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/2001/022-Comissoesate19.3.pdf   

 

Em 2001 houve pequena alteração na proporção partidária. O PPB tornou-se 

oficialmente aliado do PSDB, que aumentou a base governista no Senado e conquistou a 

http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/1999/018-ComissoesSF.PDF
http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/2001/022-Comissoesate19.3.pdf
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presidência da CE para o biênio 2001-2002. Além de continuar como aliado (não 

oficialmente) do PFL. 

Com a eleição em outubro de 2002, a configuração partidária se modifica em 2003, 

ano em que começa 52ª Legislatura. Houve alteração também no Executivo, quando a 

oposição conseguiu eleger Luiz Inácio Lula da Silva a presidência da República. É importante 

destacar essa troca partidária no governo federal, uma vez que ela é bastante significativa na 

organização partidária do Congresso. 

 

Tabela 14: Proporcionalidade partidária no Senado e na CE em 2003 e 2005 

 

 

Fonte: http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/2003/019-Comissoes.pdf  

 

Esta era a configuração no início da 52ª Legislatura. Embora o PMDB tenha 

continuado com a maior bancada no Senado após as eleições de 2002, foi o partido que mais 

perdeu representatividade, seis senadores. O PSDB perdeu cinco e o PFL, três senadores. O 

PSB manteve-se com três e os outros partidos aumentaram a sua representatividade, sendo 

que o PL passou a ter representação no Senado. 

A presidência da CE no biênio 2003-2004 ficou com o PDT, partido aliado (não 

oficialmente) do PT, legenda que conquistou a presidência da República em outubro de 2002. 

A configuração partidária em 2003 foi mantida até 2005, quando novamente a 

proporção partidária foi alterada em função da criação de dois blocos, como veremos a seguir: 

 

 

 

http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/2003/019-Comissoes.pdf
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Tabela 15: Proporcionalidade partidária no Senado e na CE em 2005 e 2006 

 

 

Fonte: http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/2005/P1_I_COMISSOES_PERMANENTES.pdf  

 

Dois blocos antagônicos se formaram. Um da situação e outro da oposição. Sem 

manifestar oficialmente apoio a nenhum dos blocos, o PMDB – que apoiava de forma não 

oficial o Governo – conquistou a adesão de dois senadores e a presidência da CE para o biênio 

2005-2006.  

Com a eleição de 2006, a composição partidária foi novamente alterada. Em fevereiro 

de 2007 começa a 53ª Legislatura e também é criada a Comissão de Ciência e Tecnologia 

(CCT).  

 

Tabela 16: Proporcionalidade partidária no Senado e na CCT em 2007 

 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 30 Senadores 7 Senadores 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, 
PSB, PTB, PR, PCdoB, PP e 
PRTB) 

25 Senadores 5 Senadores 

PMDB 20 Senadores 4 Senadores 

PDT 4 Senadores 1 Senador 

PRTB 1 Senador 0 

PSOL 1 Senador 0 

TOTAL 81 Senadores  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Relatórios anuais da Presidência do Senado 

 

Esta era a composição partidária no Senado e na CCT no início de 2007. Com as 

alterações, o Bloco de Apoio ao Governo ganha sustentação de outros quatro partidos 

(PCdoB, PP, PRTB e PR – originário do PL e Prona) e passa de 22 para 25 senadores. O 

http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/RelPresi/2005/P1_I_COMISSOES_PERMANENTES.pdf
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Bloco da Minoria perdeu um parlamentar e passou de 31 para 30 senadores. O PMDB perdeu 

dois senadores e voltou a 20 representantes, mas conquistou a presidência da CCT. 

 

Tabela 17: Proporcionalidade partidária no Senado e na CCT em 2008 

 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 28 Senadores 7 Senadores 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, 
PSB, PR, PCdoB, PP) 

21 Senadores 5 Senadores 

PMDB 19 Senadores 4 Senadores 

PTB 4 Senadores 1 Senador 

PDT 5 Senadores 1 Senador 

PSOL 1 Senador 0 

TOTAL 81 Senadores  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Relatórios anuais da Presidência do Senado 

 

Em 2008 novas alterações modificaram a composição partidária no Senado. No 

entanto, essas alterações não surtiram nenhum efeito na proporcionalidade partidária na CCT.   

Nesses últimos dez anos, conforme levantamento na CE e na CCT do Senado, 

passaram pelos dois órgãos legislativos senadores de 15 partidos. Verificou-se que menos da 

metade desses partidos (sete) conseguiu aprovar mais de 200 projetos de radiodifusão de 1999 

a 2008. O levantamento também revela que 147 parlamentares (entre titulares e suplentes) 

desses 15 partidos tiveram passagem por uma dessas duas comissões, aprovando pelo menos 

um PDS em todo o período pesquisado. 

De todos os 147 senadores que passaram pela CE ou pela CCT, 21 deles trocaram de 

partido. Mudaram uma vez 17 senadores, enquanto três mudaram duas vezes e um mudou três 

vezes de partido. Como o levantamento se refere apenas aos parlamentares que atuaram em 

uma dessas duas comissões no período de 1999 a 2008, o aspecto de troca de partido dos 

demais parlamentares do Senado não foi levado em consideração, contabilidade essa que seria 

bem maior. 

Conforme destacado anteriormente, o DEM aprovou 26% dos PDSs, ou seja, 1.384 

atos e ficou no topo do ranking. O PMDB, 2º colocado, aprovou 24% dos PDSs, com 1.284 

atos. O PSDB, em 3º lugar, aprovou 1.013 projetos. O PT aprovou 693, o PDT, 284; o PTB, 

259; e o PL, 225. O PSB, na 8º colocação, conseguiu aprovar 108 projetos nos dez anos 

analisados.  
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A CCT do Senado dispõe de 17 vagas para senadores titulares e 17 para suplentes. Ao 

analisar ano a ano os relatórios das duas comissões, verificamos quantos senadores (entre 

titulares e suplentes) de cada partido passaram pelas duas comissões.   

 

Tabela 18: quantidade de parlamentares que os partidos revezaram na CE e CCT 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

PMDB 12 14 13 15 14 12 15 14 8 5 122 

DEM 11 12 11 14 13 10 10 8 7 2 98 

PSDB 7 8 10 11 8 9 7 7 6 5 78 

PT 1 2 3 5 7 8 8 7 4 3 48 

PDT 2 3 3 2 4 3 2 2  1 22 

PTB 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 15 

PL     2 1 5 2   10 

PSB     1 1 2 1 1 1 7 

PPS     2 2 1    5 

PPB 1 1 1 1       4 

PRB        2 1 1 4 

PR         2 2 4 

PP         1  1 

PSC          1 1 

PSOL       1    1 

S/partido 1 1 2  1 1 1    7 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Relatórios anuais da Presidência do Senado 

 

Com exceção de um partido (DEM) – sigla com a 2ª maior representatividade nas duas 

comissões e que conseguiu ser a legenda que mais aprovou PDSs de radiodifusão –, os demais 

partidos com maior número de representantes no Senado (1º PMDB, 3º PSDB e 4º PT) 

conseguiram refletir em números a sua proporcionalidade partidária na aprovação de PDS de 

radiodifusão. 

Como vimos, embora o DEM tenha sido o partido que mais aprovou projetos de 1999 

a 2008, o PMDB foi o partido que mais conseguiu manter parlamentares nas duas comissões. 

Foram 41 senadores entre titulares e suplentes nesses dez anos. Ao se verificar na tabela a 

progressão parlamentar em cada ano, percebe-se que o PMDB conseguiu revezar os 41 
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senadores 122 vezes como parlamentares membros das comissões ao longo de todo o período 

pesquisado. 

O PFL/DEM manteve nos dez anos 37 senadores. Quando se verifica ano a ano 

percebe-se que o revezamento desses 37 parlamentares ocorreu 98 vezes ao longo de 1999 a 

2008. O PSDB conseguiu manter 34 senadores e revezá-los 78 vezes nos dez anos. O PT 

manteve 16 senadores, sendo revezados 48 vezes. De acordo com a tabela, verifica-se que no 

decorrer dos anos o PMDB vinha mantendo uma hegemonia sobre as outras legendas; e só em 

2008 o PSDB conseguiu igualar o feito e manter o mesmo número de senadores do PMDB na 

comissão. 

Nesse aspecto da proporcionalidade, pode-se concluir que, salvo raras exceções, os 

partidos com maior representação no Senado conseguem manter uma superioridade na 

comissão que analisa os projetos de radiodifusão e, consequentemente, conseguem refletir em 

números a aprovação de PDSs. 

 

 

5.5 Regiões e estados mais beneficiados: a política do café com leite da mídia eletrônica  

 

Nestes 10 anos pesquisados, todos os estados brasileiros foram beneficiados com a 

regularização ou a renovação de 5.433 atos de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A 

diferença de quatro pontos em relação ao total geral de atos aprovados de 1999 a 2008 (5.429) 

deve-se ao fato de que no PDS 236 de 2001 foram renovadas concessões em cinco estados 

diferentes. Único caso dessa natureza. 

 A seguir, veremos gráfico das regiões brasileiras com o percentual de cada uma no que 

se refere à regularização dos projetos de radiodifusão na Comissão de Educação (CE) e na 

Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado no período de 1999 a 2008.  

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Regularização de emissoras de rádio e TV nas regiões brasileiras 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios da CE, CCT e do Relatório da Presidência do Senado 

 

A região Sudeste, mais populosa do Brasil, segundo o último Censo do IBGE (2000), 

foi a mais beneficiada com a aprovação de atos de radiodifusão. Obteve o índice de 36,3% do 

total geral. Ou seja, 1.973 emissoras foram regularizadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo.  

 

Tabela 19: Ranking dos estados da região Sudeste 

 

SP MG RJ ES 

868 839 156 109 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios da CE e CCT 

 

Os dois estados mais populosos do Brasil – São Paulo e Minas, respectivamente – 

foram os mais premiados com a regularização de emissoras de rádio e TV. Dos 1.973 atos 

aprovados e renovados na região Sudeste, 86,5% eram de São Paulo e Minas. No ranking 

entre os dois estados, os paulistas lideram com 868 PDSs aprovados, contra 839 dos mineiros.  
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Em apenas três anos – 2001, 2003 e 2006 – Minas foi superior a São Paulo na 

aprovação e renovação dos projetos de radiodifusão; e até 2006, nenhum outro estado da 

federação conseguiu superar qualquer um dos dois estados.  

Somente em 2007, dois estados da Região Sul conseguiram regularizar, por meio de 

seus representantes, mais PDSs de radiodifusão do que conseguiram os representantes de São 

Paulo e de Minas. Naquele ano, Paraná obteve a regularização de 59 emissoras, enquanto que 

o Rio Grande do Sul teve 57. No mesmo período, parlamentares paulistas regularizaram 50 

emissoras e senadores mineiros 43. Portanto, 2007 foi o único período em que São Paulo e 

Minas Gerais não foram superiores aos demais estados da federação ao longo dos 10 anos 

pesquisados (1999 – 2008). 

Na opinião da secretária da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado, 

Moreira (2009), expressa em entrevista, a superioridade dos estados de São Paulo e Minas 

Gerais se deve à quantidade de municípios dos dois estados. Conforme o site Município 

Online, Minas conta com 853 entes municipais e São Paulo 645. Praticamente 27% de todos 

os 5.561 municípios encontram-se nesses dois estados. Além disso, Moreira acredita que a 

superioridade econômica desenvolvida na região Sudeste influencia o desenvolvimento de 

vários segmentos da sociedade, inclusive na radiodifusão. 

Lima e Lopes (2007) têm explicação diferente para esse fenômeno. Em pesquisa 

realizada especificamente sobre os atos de autorização para outorga de radiodifusão 

comunitária na Câmara dos Deputados, os autores constataram que a política do MiniCom em 

relação a essas emissoras no período de 1999 a 2002 era voltada basicamente para Minas 

Gerais, período esse em que dois ministros mineiros passaram pela pasta. 

 

Nas gestões dos ministros Pimenta da Veiga e Juarez Quadros, houve uma 

grande concentração na destinação de outorgas de radiodifusão comunitária 

para o estado de Minas Gerais. De fato, entre os jornalistas que cobrem essa 

área de políticas de comunicações e até mesmo entre funcionários do 

MiniCom, havia a jocosa designação de “Minastério das Comunicações”. 

Essa galhofa surgiu em grande parte devido ao grande número de outorgas 

de radiodifusão educativa destinado ao estado de Minas Gerais durante as 

gestões de Pimenta da Veiga e Juarez Quadros. (LIMA e LOPES op. cit., p. 

30) 
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Ao se referir exclusivamente às rádios comunitárias, no período de 1999 a 2004, Lima 

e Lopes (2009, p 29) detectaram que Minas ficou a frente de São Paulo. Conforme os autores, 

o estado mineiro recebeu 425 autorizações, enquanto o estado paulista apenas 289. 

O Nordeste, 2ª região mais populosa do Brasil e primeira em quantidade de estados 

(9), ficou em 2º lugar em termos de regularização de emissoras de rádio e TV. Obteve o 

percentual de 24,8% dos atos aprovados no período pesquisado (1999 a 2008). Em números 

reais, foram 1.348 atos aprovados em todos os nove estados nordestinos.  

 

Tabela 20: Ranking dos estados da região Nordeste 

 

CE BA PE PB MA RN AL PI SE 

291 268 208 151 146 120 72 70 23 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios da CE e CCT 

 

 Segundo o IBGE (2000), a Bahia é o estado mais populoso do Nordeste e o 4º mais 

habitado do Brasil. No entanto, o Ceará, na 8ª colocação dos estados brasileiros mais 

populosos, liderou o ranking dos estados nordestinos em termos de aprovação de projetos de 

radiodifusão.   

O Sul, 3ª região mais populosa, foi a 3ª região mais beneficiada com a regularização 

de rádio e TV, ao obter 22% dos atos aprovados. Ao todo foram regularizadas ou renovadas 

1.192 emissoras na região. Paraná liderou o ranking e Rio Grande do Sul ficou em 2º lugar, 

conforme a tabela 21. 

 

Tabela 21: Ranking dos estados da região Sul 

 

PR RS SC 

483 410 299 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios da CE e CCT 

 

Em 2007 chamou atenção o fato de Paraná e Rio Grande do Sul terem conseguido 

quebrar a hegemonia do “café com leite”. Os dois estados sulistas aprovaram mais projetos de 
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radiodifusão do que São Paulo e Minas, estados mais populosos do Brasil e mais beneficiados 

com a regularização de emissoras de rádio e TV. 

A região menos populosa, foi a 4ª região mais beneficiada com os projetos de 

radiodifusão. O Centro-Oeste conseguiu 10,4% de todos os 5.433 atos aprovados de 1999 a 

2008. Em números reais, foram 563 regularizações e renovações em todo o período 

pesquisado. Goiás liderou o ranking e Mato Grosso do Sul ficou na 2ª colocação, de acordo 

com a tabela 22. 

 

Tabela 22: Ranking dos estados da região Centro-Oeste 

 

GO MS MT DF 

260 118 118 43 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios da CE e CCT 

 

Segundo Censo do IBGE (2000), nenhum estado da região Centro-Oeste está entre os 

dez estados mais populosos do Brasil. 

O Norte foi a região menos beneficiada, com apenas 6,6% das regularizações e 

renovações de emissoras de rádio e TV. Em números reais foram apenas 357 atos aprovados. 

O Pará, 9º estado mais populoso do Brasil, lidera o ranking da região Norte com mais que o 

dobro do segundo colocado, Amazonas. Roraima foi o estado menos beneficiado nesses 10 

anos, conforme a tabela 23. 

 

Tabela 23: Ranking dos estados da região Norte 

 

PA AM TO RO AC AM RR 

125 61 54 51 28 26 12 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios da CE e CCT 

 

 Como vimos, as regiões mais populosas (com exceção do Centro-Oeste e Norte) foram 

as mais foram beneficiadas com a aprovação de atos de outorga e renovação de emissoras de 

rádio e TV.   
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Por outro lado, a desigualdade social e econômica entre as regiões brasileiras se 

mantém no aspecto da distribuição e renovação das emissoras de rádio e TV no Brasil. O 

Sudeste, especialmente São Paulo e Minas Gerais, com todo o seu potencial econômico, 

deslanchou na frente das outras regiões, obtendo o índice percentual de 36% de todos os 

projetos de radiodifusão aprovados no Senado.   

Embora o Nordeste seja a região brasileira com mais estados, nove no total, ficou em 

segundo lugar no ranking das regiões mais contempladas, com 24,8%. Em termos percentuais, 

a diferença com a região Sul, que tem apenas três estados e ficou na 3ª colocação com 22%, 

não foi superior a 3%. 

Outro ponto que chama atenção é a relação do estado nordestino mais contemplado 

com o estado sulista menos beneficiado. Santa Catarina teve mais projetos de radiodifusão 

aprovados e regularizados do que o Ceará. Enquanto isso, a região Norte, que sozinha tem 

mais estados que o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ficou na última colocação entre as regiões 

contempladas com os projetos de radiodifusão.      
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6 A COMUNICAÇÃO COMO COMPONENTE NA VIDA LEGISLATIVA 

 

Em praticamente todas as democracias do século XXI, a mídia exerce grande 

influência na opinião pública. Com intensidade similar, veículos de comunicação exercem 

bastante influência no Parlamento. Em determinados momentos, a mídia chega a pautar os 

debates e discussões entre senadores e deputados. Seja em casos de violência extrema, 

seguida de grande comoção nacional, crise econômica ou corrupção.  

No Brasil, não há dia em que a mídia em geral não veicule alguma notícia sobre 

política. Sejam com agendas negativas ou positivas, diariamente o Congresso Nacional é 

pautado por toda a imprensa brasileira e até mesmo internacional.  

Em âmbito regional, a cobertura política não fica por menos. Muitos sites, rádios, TVs 

e jornais estaduais têm como fonte ou até mesmo veiculam as notícias produzidas pela 

Agência Senado e pela Rádio Senado. Também não dispensam a publicação de releases e 

spots produzidos pelas assessorias de imprensa dos deputados e senadores, materiais estes que 

têm como foco as realizações dos parlamentares.  

Pensando na publicação de suas atividades, alguns parlamentares destinam boa parcela 

dos seus recursos para esses fins. Na página do Senado, no menu “Verba indenizatória”, pode-

se verificar a quantia destinada por cada senador com a sua “divulgação da atividade 

parlamentar”. Há senadores que investem em determinados meses 100% dessa verba 

indenizatória somente com essa atividade de divulgação.  

Certos da eficiência que tem a comunicação, políticos buscam ter acesso a 

programação das emissoras em seu estado inserindo conteúdos que lhes permitam construir 

conexões eleitorais com o público do veículo de comunicação. Ao se confirmar esse elo entre 

o parlamentar e a mídia, fica estabelecido um vínculo cujos objetivos para um são a 

permanência na vida política e para outro uma fonte de renda.  

 

 

6.1 A bancada da “comunicação” 

 

No que diz respeito exclusivamente à assessoria de imprensa do parlamentar, 

praticamente todos os senadores desta atual 53ª legislatura valorizam a contratação de 
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profissional específico para executar tarefas que vão desde intermediar contatos do senador 

com os veículos de comunicação, assim como tornar público as atividades desenvolvidas pelo 

parlamentar. Durante a fase de entrevistas por meio de questionários, constatamos que apenas 

três dos 81 senadores não faziam questão de ter ao menos um assessor específico de imprensa. 

Há parlamentares que possuem mais de dois assessores de imprensa. Portanto, os números 

indicam que essa função é muito valorizada pelos parlamentares.  

No que diz respeito à comunicação, todos os parlamentares possuem páginas 

eletrônicas para se comunicar com o seu eleitorado. E além de site, praticamente todos 

alimentam canais e redes de relacionamento para estabelecer algum tipo de conexão com o 

eleitor. Seja via Internet, rádio, TV ou Correios. 

Composto por muitos atores, o parlamento é formado por parlamentares de diversas 

origens. Na Câmara são 513 deputados e no Senado 81 senadores, todos representando 

alguma categoria de organização sindical, empresarial, associativa, corporativista, étnica, 

ideológica. Dentro dessa lógica de composição, pode-se afirma que o Congresso Nacional é 

multidisciplinar.  

 Sobre essa multidisciplinaridade no parlamento, Sampaio (1996) citado por Vieira 

(2005, p. 7) destaca que é possível “entender a expressão processo legislativo num sentido 

sociológico e jurídico”. No que se refere aos condicionantes jurídicos, o autor entende que o 

processo legislativo seria um ramo do direito processual, cujas “normas regulam a produção – 

criação, modificação ou revogação – de normas gerais”. Quanto ao prisma da sociologia, 

abordagem esta que melhor contempla este capítulo, “interessa saber quais os fatores que 

influenciam os legisladores, sua formação e origem social, os segmentos que representam 

suas motivações e interesses e mesmo como se comportam na convivência das câmaras 

legislativas e dos parlamentos”. Nesse sentido, para melhor compreender o parlamento é 

preciso conhecer melhor os parlamentares. 

 Com base nesse aspecto sociológico sobre a vida dos legisladores, verificamos o perfil 

profissional dos senadores que pretensamente teriam interesse nos projetos que tratam de 

outorga e renovação de rádio e TV. A constatação foi feita com base nas últimas publicações 

da Secretaria de Arquivo do Senado sobre os dados bibliográficos dos parlamentares. Por 

outro lado, é preciso deixar claro que estas são informações oficiais, sendo que, extra-

oficialmente, os números podem ser superiores.    
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Conforme o livro que se refere a esta 53ª legislatura (2007/2011), constatamos que dos 

81 parlamentares, 11 são profissionais da área de comunicação, telecomunicações e 

tecnologia da informação. Desse total, nove já foram da Comissão de Educação (CE) ou estão 

na CCT do Senado, legislando e aprovando projetos de outorga ou renovação de emissoras de 

rádio e TV. 

Segundo a publicação, oito parlamentares são jornalistas, uma empresária do ramo de 

comunicação, outro atuou como diretor de telecomunicações e o último como presidente de 

duas empresas de processamento de dados. 

 

Tabela 24: Senadores com alguma ligação na área de comunicação na legislatura (2007-2011) 

 

PFL PMDB PSDB PTB 

 4 3 2 2 

Fonte: Elaboração própria a partir do livro Senadores: dados bibliográficos (2007-2011) 

 

Na edição referente a legislatura anterior (2003/2007), o número de senadores que são 

profissionais da comunicação ou têm formação nessa área foi maior, 13. Deste total, apenas 

um não teve passagem pela Comissão de Educação, na época, responsável por analisar os 

projetos de radiodifusão. 

De acordo com a publicação, 11 eram jornalistas, uma era empresária do ramo da 

comunicação e outro presidiu duas empresas de processamento de dados. 

 

Tabela 25: Senadores com alguma ligação na área de comunicação na legislatura (2003-2007) 

 

PMDB PFL PSDB PTB 

6 3 3 1 

Fonte: Elaboração própria a partir do livro Senadores: dados bibliográficos (2003-2007) 

 

No livro referente a 51ª legislatura (1999/2003), constatamos que nove senadores eram 

profissionais da comunicação. Desses nove, oito aprovaram projetos de radiodifusão na 

comissão e legislaram nessa área. Segundo a publicação, sete eram jornalistas, um era 

empresário de telecomunicações e outra era empresária do ramo da comunicação. 
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Tabela 26: Senadores com alguma ligação na área de comunicação na legislatura (1999-2003) 

 

PMDB PFL PSDB 

4 3 2 

Fonte: Elaboração própria a partir do livro Senadores: dados bibliográficos (1999-2003) 

 

Não existe, pelo menos de forma oficial, essa bancada da comunicação. É uma 

denominação que encontramos para enquadrar aqueles parlamentares que pretensamente, em 

função da sua formação e carreira profissional, poderiam ter algum interesse mais concreto 

para atuar nas comissões responsáveis na análise dos projetos de radiodifusão. 

Dos 147 parlamentares, entre titulares e suplentes, que passaram e aprovaram projetos 

de radiodifusão ou na Comissão de Educação ou na Comissão de Ciência e Tecnologia do 

Senado no período de 1999 a 2008, verificamos que 19 ou 13% deles tinham essa 

característica de possuir vínculo profissional com a área de comunicação. É preciso destacar 

que nesse total pode haver parlamentares que são donos ou têm ligações direta com emissoras 

de rádio e TV. Mas não temos dados concretos para indicar quantos são. 

Em outro levantamento auxiliar realizado para esta pesquisa, feito por meio de 

ligações telefônicas e conversas com assessores do Senado, constatamos que não só os 

senadores com vínculos profissionais direto com a área da comunicação demonstraram 

interesse nesse campo. Parlamentares das mais diferentes profissões apresentaram interesse 

em estabelecer conexões eleitorais por meio do rádio.  

Verificamos que 23,4% ou 19 dos 81 senadores possuem uma estrutura de rádio 

equipada dentro do gabinete
14

. Nesses estúdios, os senadores fornecem informações para a 

produção de entrevistas, programas de rádio, spots publicitários, participam ao vivo da 

programação de emissoras, etc. Para isso os senadores dispõem de uma equipe ou assessor 

específico para realizar essas tarefas. O material produzido no gabinete é distribuído para 

várias emissoras de rádio no estado do parlamentar.  

 Em sua pesquisa, Lima e Lopes (2007, p. 8) constataram que “o vínculo entre 

radiodifusão e política é, portanto, fenômeno fortemente arraigado na cultura e na prática 

política brasileira que perpassa os tempos de ditadura e os tempos de democracia”. Conforme 

                                                      
14

 Embora tenhamos ouvido de assessores do Senado que em algumas lideranças partidárias e Secretarias do 

Senado têm estúdio de rádio, não contabilizamos esses órgãos legislativos. 
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reportagem mencionada pelos autores, cuja publicação foi feita pelo Jornal do Brasil com o 

título de “No ar, a voz do dono”, 103 políticos em 16 estados brasileiros controlavam direta 

ou indiretamente emissoras de rádio e TV.  

Os autores citam também o caso emblemático do ex-senador Atílio Fontana (PSD-SC) 

que durante a entrevista na Rádio Rural de Concórdia manteve o seguinte diálogo com um 

repórter:   

- Senador, o microfone é todo seu. 

- Não só o microfone, meu rapaz, mas a rádio toda. 

 

Percebe-se que a relação de políticos que criam vínculos com os instrumentos de 

radiodifusão no Brasil não é um fenômeno recente. Vem de um contexto no qual o processo 

de comunicação carecia profundamente de uma política de democratização da informação. Ao 

que tudo indica, este fenômeno transcendeu o regime de exceção e continua se consolidando 

em uma estrutura social que se diz democrática, mas que ainda consiste em um modelo pouco 

democrático e transparente.       

 

 

6.2 Visão parlamentar sobre alguns aspectos da mídia regional 

  

Com o objetivo de descobrir qual a percepção que os senadores têm sobre alguns 

aspectos da mídia regional, realizamos nova pesquisa auxiliar com parlamentares das regiões 

Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em todas as regiões brasileiras, mais da metade 

dos senadores respondeu a pesquisa. 

Questionários foram entregues para assessores de imprensa ou para chefes de gabinete 

de todos os 81 senadores. Em um prazo de quatro semanas, houve resposta de 50 

parlamentares, dos quais correspondem a representação de 26 estados
15

. Cinco estados 

tiveram a participação dos três senadores: Bahia, Piauí, Rondônia, Minas Gerais e Paraná. 

Treze estados tiveram a participação de dois senadores e os demais, um senador.  

Dos 50 senadores que responderam a pesquisa, 36 deles já foram ou são membros da 

Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado. Ou seja, 72% dos parlamentares 

                                                      
15

 Apenas senadores de Alagoas não responderam a pesquisa. 
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pesquisados já tiveram contato com os projetos de renovação ou outorga de concessão, 

permissão ou autorização para serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens. 

 

Tabela 27: Total de senadores por região e quantos responderam a pesquisa 

 

REGIÕES REPRESENTANTES PARTICIPANTES 

Sudeste 12 senadores 8 responderam 

Nordeste 27 senadores 16 responderam 

Sul 9 senadores 6 responderam 

Centro-Oeste 12 senadores 7 responderam 

Norte 21 senadores 13 responderam 

TOTAIS 81 SENADORES 50 PARTICIPARAM 

Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários respondidos 

 

Na primeira questão foi perguntado: “Na sua opinião, qual foi o papel da mídia do seu 

estado para o êxito da sua eleição ao Senado”. Havia quatro opções de resposta: nenhum, 

irrelevante, relevante e decisivo. Na opinião de 68% dos senadores, a mídia teve um papel 

relevante para a eleição deles ao Senado. Ou seja, 34 dos 50 senadores comungam dessa 

afirmação. 

Consideraram o papel da mídia estadual irrelevante 16% dos senadores, ou seja, 8 dos 

50. Apenas 1 respondeu que a mídia estadual foi decisiva. Os demais (7), estavam na vaga 

como suplentes no momento em que a pesquisa foi aplicada. Dessa forma, não fazia sentido 

considerar os votos dos substitutos nessa questão, uma vez que assumiram a vaga em função 

da desistência do titular. No entanto, houve discordância de assessor. A alegação consistiu na 

argumentação de que embora suplente, ele estava na mesma chapa do candidato e também 

participou da campanha. Destacou ainda que o objetivo do partido ou da coalizão partidária 

era eleger os candidatos: titular e suplentes. Mas tendo em vista o aspecto secundário dos 

suplentes, que pouca visibilidade têm na mídia durante a corrida eleitoral (em alguns casos 

nenhuma visibilidade, sendo que na verdade muitos são financiadores de campanha), a 

opinião deles foi desconsiderada nesse item. 

Na questão dois foi perguntado: “Como o Sr. (a) avalia o seu acesso aos meios de 

comunicação do seu estado?”. Quatro eram as opções de resposta: ruim, satisfatório, bom e 

ótimo. Na opinião de 58% dos senadores, o acesso à mídia estadual é bom e ótimo. Ou seja, 
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19 responderam ser bom o acesso e 10, ótimo. Na percepção de 35,4% dos parlamentares o 

acesso a mídia é satisfatório. Opinaram assim 17 senadores. Apenas 4 senadores responderam 

ter acesso ruim. 

Não causa surpresa que quase 60% dos senadores considerem o acesso à mídia 

estadual bom ou ótimo. Isso se for levado em consideração que mais de 77% dos projetos de 

renovação ou outorga de rádio e TV serem relatados na Comissão de Ciência e Tecnologia 

(CCT) do Senado por parlamentares do mesmo estado onde são implantadas as concessões, 

permissões e autorizações de radiodifusão. Diante desse quadro, inferimos que possa existir 

um vínculo de consideração e assim se estabeleça uma relação de cooperação entre o 

radiodifusor que “ganhou” a outorga e o senador que relatou o projeto e ofereceu o parecer 

pela aprovação da emissora. O fato dos dois serem do mesmo estado facilita que as relações 

entre ambos sejam estreitas e o espaço de divulgação a este senador possa vir a se sobrepor 

aos demais senadores do estado e a todos os políticos estaduais que não são da mesma 

agremiação partidária. Pelo menos nas emissoras para as quais o senador oferece relatórios 

aprovando as rádios e TVs no estado. Nesse sentido, os canais de radiodifusão que deveriam 

ser públicos e acessíveis a qualquer cidadão e a qualquer político, seja de que partido for, 

ficam restritos a algumas pessoas e a praticamente uma única visão política. Dessa forma, as 

disputas políticas ficam desiguais e pouco democráticas, acirrando também os conflitos 

sociais entre aqueles que não se veem representados na mídia local.    

Na terceira questão foi perguntado: “O Sr. (a) é procurado por jornalistas do seu 

estado ou por profissionais que trabalham para veículos de abrangência nacional?”. Havia três 

opções: do estado, nacional ou os dois. Responderam que são procurados pelos dois 

jornalistas 88% dos senadores. Apenas 2 parlamentares responderam que são procurados 

somente por repórteres do estado e 4 disseram que só são procurados por jornalistas de 

veículos nacionais. Um senador acrescentou um item de resposta e escreveu que não é 

procurado por nenhum dos dois.  

Na questão quatro foi perguntado: “O Sr. (a) prioriza atender jornalistas do seu estado 

ou de veículos nacionais?”. Havia duas possibilidades de resposta: do estado e nacionais. Na 

prioridade de 90,9% dos senadores estão os jornalistas do estado. Responderam assim 20 

parlamentares. Apenas 1 senador disse priorizar jornalistas nacionais e outro não respondeu 

nada. Um senador acrescentou outro item e escreveu que “não prioriza”.  
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Contudo, 54% dos senadores anularam a questão. Ou seja, 27 parlamentares 

responderam os dois itens e um acrescentou outro item e escreveu “não prioriza nenhum”. 

Muitos assessores disseram que os seus assessorados não fazem qualquer tipo de distinção e 

atendem os dois jornalistas, por ordem de chegada. Houve assessor que destacou a questão do 

tema da entrevista. Se o assunto for de interesse do senador entra também essa questão da 

“prioridade”, disse. “Neste caso, extrapola-se até a ordem de chegada”, destaca o assessor que 

pediu para não ser identificado. 

Muitos senadores estão ao alcance constante da mídia nacional, sejam eles líderes 

partidários ou não. Mas nem por isso desprezam a mídia regional. Isso porque a sua base 

eleitoral é fundamental. No entanto, o objetivo da pergunta era descobrir se a prioridade do 

parlamentar está no estado ou em âmbito nacional. O próprio sentido da palavra “prioriza” 

invoca o entendimento de que entre duas coisas somente pode existir uma prioridade. 

Portanto, os que responderam os dois itens tiveram a questão anulada.     

Na quinta questão foi perguntado: “O Sr. (a) considera que há isenção da imprensa 

regional quando ela se refere a sua pessoa?”. Havia duas possibilidades de resposta: sim ou 

não. Na opinião de 70% dos senadores, a imprensa regional é isenta. Comungam dessa ideia 

35 parlamentares. Mas 26% dos senadores responderam que não há isenção. Pensam assim 13 

senadores. Dois senadores anularam a questão. Um marcou as duas questões e outro 

parlamentar acrescentou outro item e escreveu “nem sempre”.  

No aspecto da isenção da imprensa é possível verificar um fato muito interessante. 

Constatamos que 70% dos parlamentares responderam que a mídia regional é isenta. 

Coincidentemente, esse percentual corresponde quase ao mesmo índice de parlamentares que 

são ou já foram membros da CCT no Senado, 72%. Voltando à questão dos 77,7% dos 

projetos de radiodifusão relatados por senadores do mesmo estado, onde são implantadas as 

emissoras, não haveria de se esperar que a maioria das respostas fosse negativa. Não causa 

surpresa que 70% dos parlamentares considerem a mídia isenta, em função da consideração 

que possa haver entre radiodifusor e o senador que ofereceu relatório pela aprovação da 

emissora. Isso porque aquele fica com uma “dívida” de consideração com este.  

Por outro lado, não se sabe se por medo ou receio à mídia local, verifica-se que nem 

todos os parlamentares foram completamente sinceros. Isso porque há parlamentar que é 

periodicamente noticiado de forma negativa em alguns canais de comunicação no estado e 
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mesmo assim respondeu que há imparcialidade na mídia regional. E esta opinião não está 

entre aquelas 12 dos senadores que responderam que a imprensa do estado não é isenta, mas 

entre aquelas 34 opiniões que responderam sim.   

Na última questão, ao serem indagados sobre qual avaliação faziam nos seguintes 

meios de comunicação para a divulgação das atividades dos seus mandatos, os senadores 

responderam: 

 

Tabela 28: Avaliação dos senadores quanto aos veículos de comunicação 

 

 Muito negativo Algo negativo Sem efeito Algo positivo Muito positivo TOTAL
16

 

TV  2 1 17 12 32 

Rádio Comercial  1 3 15 19 38 

Rádio Comunitária   3 16 13 32 

Jornal impresso  1 1 20 15 37 

Revista 1 1 8 17 6 33 

Internet   2 11 26 39 

Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários respondidos 

 

Os números representam a quantidade de votos dos parlamentares. Nota-se que entre 

os aspectos “algo positivo” e “muito positivo”, 90,2% dos senadores que responderam esta 

questão preferem os veículos de comunicação que necessitam de concessão pública (TV, 

rádio comercial e rádio comunitária) para divulgar as atividades dos seus mandatos.  

Nos veículos que não precisam de concessão (Jornal impresso, revista e Internet) a 

preferência dos senadores foi três pontos percentuais menor, quando alcançou 87,1% entre os 

aspectos “algo positivo” e “muito positivo”.  

Quando se trata apenas dos veículos de comunicação que necessitam de concessão 

pública, a maioria dos senadores preferiu as rádios comunitárias e as TVs para divulgar as 

atividades dos seus mandatos. Entre “algo positivo” e “muito positivo”, os dois veículos 

                                                      
16

 Alguns senadores não responderam itens em TV, rádio comercial, rádio comunitária, jornal impresso, revista e 
internet.  
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alcançaram cada um o índice de 90,6% na preferência dos senadores que responderam esta 

questão. A rádio comercial alcançou a marca de 89,5% da preferência parlamentar.     

Por outro lado, nenhum senador vê aspectos negativos nas rádios comunitárias, ao 

contrário do que aconteceu com a TV e rádio comercial. 
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CONCLUSÃO 

 

Investigamos 5.429 projetos de radiodifusão aprovados de 1999 a 2008 pelo Senado 

Federal. As matérias foram convalidadas pelas comissões de Educação (CE) – revisora dessas 

matérias até 2006 – e pela Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) – atual revisora. Desse 

total de propostas aprovadas, verificamos que o PFL/DEM foi o partido que mais teve êxito 

nos projetos de radiodifusão, tendo aprovado no período 1.384 propostas. O PMDB ficou em 

2º lugar, com 1.284 projetos convalidados, e o PSDB em 3º, com 1.013. Constatamos que a 

proporcionalidade partidária é fundamental para aprovação dos projetos de radiodifusão. 

Nesse sentido, quanto mais senadores são mantidos na comissão, mais chances o partido tem 

de aprovar essas matérias.  

Por outro lado, a proporção partidária não pode ser considerada como único fator para 

o êxito na aprovação de projetos. No período pesquisado, houve pelo menos dois casos em 

que essa lógica de maioria foi contrariada. Dessa forma, nem todos os partidos no Senado 

conseguiram refletir a sua proporcionalidade em números de PDS aprovados. De 15 partidos 

que mantiveram senadores nessas comissões (CE e CCT), dois deles com menos 

representantes conseguiram aprovar mais projetos que outros partidos com número maior de 

parlamentares.  

Entre os três maiores partidos, a ordem de representação política nesses dez anos foi a 

seguinte: 1º PMDB, 2º PFL/DEM e 3º PSDB. Nota-se que a 2ª maior bancada (PFL/DEM), 

que manteve 37 senadores nos dez anos pesquisados e os revezou 98 vezes na CE e CCT, 

aprovou mais projetos que a primeira bancada (PMDB), que contou com a presença de 41 

senadores e os revezou 122 vezes de 1999 a 2008. Constatamos ainda outro caso de ruptura 

dessa lógica de maioria, que geralmente resulta em mais aprovações de projetos de 

radiodifusão. O antigo PL, com cinco representantes, aprovou 225 PDSs, enquanto o PSB, 

com seis senadores, aprovou menos da metade: apenas 108 projetos.  

Nesse sentido, cabe destacar que a representação política é muito importante para a 

aprovação de projetos de radiodifusão, mas não é o único fator que pode influir no processo. 

A presença de um colega de mesmo partido na presidência da comissão e a presença de 

parlamentares das regiões mais beneficiadas são aspectos que também podem colaborar. 
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De todas as categorias de outorgas aprovadas no Senado, verificamos que as emissoras 

comunitárias lideraram o ranking, embora as primeiras 41 emissoras tenham sido 

regularizadas somente em 2000. Das 5.429 regularizações, 46,4% ou 2.517 eram 

comunitárias. As rádios em FM ficaram na 2ª colocação, com 27,8% ou 1.512 emissoras 

regularizadas. As emissoras OM se posicionaram em 3º lugar e as TVs em 4º.  

A preferência pelas rádios comunitárias parece ter dois motivos principais. Um deles 

se refere à ausência de processo de licitação para este tipo de emissora. O outro diz respeito à 

autorização prévia para funcionar. A Lei 9.612/98 determina que, se no prazo de 45 dias, o 

Congresso Nacional não rejeitar ou regularizar o projeto, a emissora comunitária pode operar 

com licença provisória. Acreditamos que esses dois fatores são essenciais para explicar a 

preferência dos radiodifusores pelas emissoras comunitárias. No caso das rádios FM, embora 

estejam inseridas em processo licitatório – o que requer um investimento financeiro prévio –, 

elas possuem um bom raio de abrangência territorial no estado e, sobretudo, boa qualidade 

sonora, além de não haver restrições quanto à veiculação de comerciais pagos. Por esses 

motivos, é fácil explicar o 2º lugar na preferência dos atos aprovados para FMs. 

Ao analisarmos os períodos eleitorais e os pré-eleitorais, não constatamos nenhuma 

tendência nítida de aumento da atividade legislativa nos projetos de radiodifusão. Contudo, 

percebemos que, em determinados períodos eleitorais, houve redução na aprovação de 

projetos de rádio e TV. Nesse sentido, deduzimos que nos anos de eleições e nos anos que as 

antecedem, os senadores estariam menos disponíveis ao trabalho legislativo e, 

consequentemente, a aprovação de PDSs é menor, já que eles estão mais dedicados às suas 

bases no estado em função do processo eleitoral. 

Sobre as regiões brasileiras mais contempladas com os projetos de radiodifusão, as 

mais populosas foram as mais beneficiadas. Nesse sentido, o Sudeste aparece no topo do 

ranking com 36% ou 1.973 emissoras regularizadas. Destaque para os paulistas e mineiros 

que conseguiram 86,5% do total destinado à região. Na 2ª colocação entre as regiões mais 

favorecidas aparece o Nordeste, com 25% dos atos aprovados. O Sul ficou em 3º lugar, com 

22%. Houve uma inversão nessa lógica populacional apenas no caso do Norte e Centro-Oeste. 

Embora o Norte seja mais populoso, conforme o Censo do IBGE (2000), ficou em 5º lugar 

com apenas 7% dos atos aprovados, enquanto o Centro-Oeste, região menos populosa, obteve 

o índice de 10% das aprovações. 
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Sobre o processo legislativo vamos destacar três pontos. O poder terminativo das 

comissões que analisam os projetos de radiodifusão é muito importante para efeito de 

celeridade na tramitação dos PDSs de rádio e TV. Isso porque, no Senado, o projeto tramita 

apenas em uma comissão e ela tem o poder conclusivo de aprovar a matéria sem a 

necessidade de aprovação no plenário, salvo no caso de interposição de recurso à Mesa, com 

assinatura de 1/10 dos parlamentares. Com a Resolução 3/2009, acabaram as dúvidas sobre o 

poder terminativo da CCT em matérias de radiodifusão. Isso porque a norma inseriu o inciso 

III ao art. 91 do RISF, tornando o PDS de rádio e TV como matéria legislativa que pode ser 

apreciada de forma terminativa na comissão. 

Outro ponto a ser destacado é a relatoria de projetos de radiodifusão pelos presidentes 

da comissão responsável por regularizar emissoras de rádio e TV. Nos cinco biênios 

investigados, todos os presidentes relataram projetos. O Regimento da Casa não proíbe, mas 

limita a ação dos presidentes em relatar essas matérias. O art. 129 do RISF destaca que “o 

presidente poderá, excepcionalmente, funcionar como relator”. Nesse sentido, o dispositivo dá 

um caráter de exceção e não de regra a essa prática. No entanto, no biênio 2003/2004, o 

presidente da comissão assumiu a relatoria 91 vezes e aprovou 42,9% de um total de 212 

projetos aprovados por todos os seus colegas de partido. Levando-se em conta os 1.948 

projetos aprovados na comissão naquele período, o índice no mesmo período cai para 4,7%, o 

que mesmo assim representa um percentual maior se comparado aos biênios 1999/2000 – 4 

relatorias (0,8%); 2001/2002 – 25 relatorias (2,5%); 2005/2006 – 23 relatorias (1,65%); e 

2007/2008 – 6 relatorias (0,9%). Portanto, o biênio 2003/2004 foi o único período que 

consideramos arbitrário em relação ao art. 129 do RISF. 

Por fim, o terceiro aspecto que destacamos sobre o processo legislativo é a praxe 

legislativa dos projetos de radiodifusão. É atribuição do presidente da comissão designar os 

relatores. O RISF estabelece em seu art. 126 que os senadores devem ser escolhidos segundo 

critérios de proporcionalidade partidária e alternância de relatorias. No entanto, na prática 

legislativa os critérios são outros. O que define a escolha de um senador para assumir uma 

relatoria de PDS é que ele seja do mesmo estado onde está localizada a emissora de rádio e 

TV. Constatamos que 77,9% dos 5.429 projetos de outorga e renovação aprovados pelo 

Senado estavam nessa relação. Entendemos que essa cultura legislativa prejudica a 

democratização da informação, uma vez que o parlamentar e o radiodifusor, que teve a 
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emissora regularizada, podem estabelecer vínculos que podem prejudicar o acesso à mídia de 

parlamentares de outros partidos e também de cidadãos que não comungam de determinadas 

posições políticas manifestas pelo veículo de comunicação. Além disso, a disseminação de 

apenas uma visão política dos fatos não contribui em nada para o fortalecimento da 

democracia, como também acaba sendo muito perigoso nas relações sociais, especialmente 

para grupos étnicos, negros ou de orientação sexual, que com certa contumácia são vítimas de 

preconceito, discriminação e exclusão social por não terem espaço em muitos veículos de 

comunicação.  

Ainda sobre o aspecto de relatorias de PDSs de rádio e TV para o mesmo estado do 

parlamentar, inferimos que o objetivo dessa cultura legislativa é fortalecer a imagem do 

parlamentar no âmbito estadual, uma vez que é a sua base eleitoral que permite a conquista de 

cargos no Congresso Nacional. Seja em eleições proporcionais (para deputados federais) ou 

em eleições majoritárias (senadores), são os votos adquiridos no estado que fazem essa ponte. 

Portanto, o estabelecimento de conexões eleitorais com os eleitores estaduais por meio do 

rádio e da TV acaba sendo fundamental para a permanência do parlamentar na vida política, 

seja para se reeleger ou para alçar cargos no Executivo.  

Diante do exposto, constatamos que a falta de regras claras no encaminhamento das 

relatorias dos projetos de radiodifusão no Senado atrapalha a completa realização da 

democracia no acesso aos meios de comunicação. Isso porque o modelo institucional da CCT 

do Senado favorece os parlamentares a fazerem conexão eleitoral com os seus eleitores, uma 

vez que a maior parte das relatorias dos projetos de radiodifusão (77,9%) é destinada para o 

mesmo estado do parlamentar. Embora o RISF não restrinja essa praxe recorrente na 

comissão, ao nosso ver, essa cultura legislativa é equivocada e não favorece a democratização 

da comunicação. Sobretudo porque essa forma de disponibilização dos projetos aos relatores 

não respeita a impessoalidade e a imparcialidade, princípios norteadores dos atos da 

administração pública. 
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