
Radiodifusor ganha 
novo prazo para  
pagar outorgas  
atrasadas

Multa a emissoras 
de rádio e TV tem teto 
atualizado

O
s radiodifusores ganharam um novo prazo 
para quitar os débitos vencidos de outorgas 
de rádio e TV comerciais. As entidades têm 
até 20 de abril para solicitar ao Ministério das 

Comunicações a emissão de um novo boleto para pa-
gamento da parcela atrasada. Se continuarem inadim-
plentes, as empresas poderão ter a outorga do serviço 
cancelada.
O novo prazo foi estabelecido pela Lei 13.097, pu-

blicada no Diário Oficial da União no dia 20 de ja-
neiro deste ano. O benefício vale somente para as 
outorgas com débitos até essa data. As parcelas em 
atraso serão reemitidas com atualização pelo IGP-M  
e acrescidos de multa moratória de 1% a.m., limita- 
dos a 20% do valor total da outorga. Atualmente,  
cerca de 170 entidades estão inadimplentes com o  
MiniCom.
As entidades que ganham a licitação para operar o 

serviço de TV e rádio comercial fazem o pagamento da 
outorga em duas parcelas. A primeira parcela é quitada 
na assinatura do contrato. A segunda, um ano depois. 
O radiodifusor que deixar de pagar a primeira parce-
la pode ter a outorga cancelada administrativamente 
pelo ministério. Já quem pagou a primeira parcela e 
deixa de pagar a segunda, o cancelamento da outorga 
é pela via judicial. 

O
Ministério das Comunicações atualizou para 
R$ 89.053,71 o valor máximo da multa por 
infração aplicada a radiodifusores. A atuali-
zação periódica desse valor, de três em três 

anos, está prevista no Código Brasileiro de Telecomu-
nicações.
A última correção ocorreu em 2011. O valor anterior 

era de R$ 76.155,21. A multa máxima serve como re-
ferência para o MiniCom aplicar penalidades por infra-
ções cometidas pelas entidades detentoras de outor-
gas de rádio e televisão.
A metodologia com os critérios e parâmetros utili-

zados no cálculo das multas aos veículos de radio-
difusão está prevista no Regulamento de Sanções  
Administrativas. De acordo com a norma, as emissoras 
que cometerem infrações estarão sujeitas a receber 
advertência, multa, suspensão, cassação e revogação 
de autorização.
A advertência será aplicada quando o infrator for pri-

mário e a infração for classificada como leve. A sus-
pensão é a interrupção temporária da execução dos 
serviços. A cassação é a extinção da autorização, da 
concessão ou da permissão dos radiodifusores, que po-
derá ser convertida em outras sanções pelo Ministro das 
Comunicações, em caso de rádios, ou pelo presidente 
da República, no caso das TVs. Já a revogação de auto-
rização cabe apenas para rádios comunitárias. 
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