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MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO 
 
 

GABINETE DO MINISTRO 
 
 
 

PORTARIA Nº 355, DE 12 DE JULHO DE 2012 
 
 

Dispõe sobre o procedimento para outorga 
dos serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, com fins exclusivamente 
educativos. 
 

 
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 87, incisos II e IV, da Constituição, e observado o disposto no Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, resolve: 

Art. 1º As outorgas de concessão, permissão e autorização para a execução 
dos serviços de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa serão 
precedidas de procedimento administrativo seletivo e terão início com a publicação 
de aviso de habilitação. 

Parágrafo único. O procedimento administrativo seletivo obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, 
isonomia, celeridade, vinculação ao aviso de habilitação, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

Art. 2º Poderão participar do procedimento seletivo de que trata esta 
Portaria: 

I - as pessoas jurídicas de direito público interno, nos termos do art. 41 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa 
privada, com sede no Brasil e credenciadas pelo Ministério da Educação, na forma do 
art. 12 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006; e 

III - as fundações de direito privado a que se refere o inciso III do art. 44 da 
Lei nº 10.406, de 2002, cujos estatutos não contrariem o Código Brasileiro de 
Telecomunicações e legislação correlata. 



Art. 3º O Ministério das Comunicações dará publicidade ao procedimento 
seletivo por meio de publicação de aviso de habilitação no Diário Oficial da União e 
de divulgação na Internet, observado o disposto no art. 14. 

§ 1º O aviso de habilitação deverá conter, entre outros, os seguintes 
elementos e requisitos: 

I - objeto do procedimento seletivo; 
II - tipo e características técnicas da emissora; 
III - município de execução do serviço; 
IV - horário de funcionamento; 
V - prazo da outorga; 
VI - referência à regulamentação pertinente; 
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