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PROPOSiÇÕES QUE TRATAM DA RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cristiano Aguiar Lopes

1. o QUE É A RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

A radiodifusão comunitária surgiu oficialmente no Brasil com a

publicação da Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. Trata-se de uma categoria de serviços de

radiodifusão de rádios locais e de baixa potência (25 watts) e com cobertura restrita (1 km).
Podem prestar o serviço de radiodifusão comunitária apenas associações ou fundações

comunitárias em cujos estatutos esteja expressamente estabelecido entre os objetivos da entidade

a prestação desse serviço.

A radiodifusão comunitária deve ter como características a ausência de

fins lucrativos, a proibição de qualquer tipo de proselitismo religioso, político ou de qualquer

outra espécie, a preferência por conteúdos adequados à comunidade e a pluralidade de

programação. A entidade detentora de uma outorga de rádio comunitária não pode estar

submetida a qualquer tipo de vínculo que a subordine a orientação de outras pessoas ou entidades

mediante compromissos financeiros, religiosos, familiares, político-partidários ou comerciais.

Portanto, estabelece a lei que a entidade prestadora dos serviços de radiodifusão comunitária seja

independente, para assim poder se dedicar exclusivamente ao suprimento das necessidades

comunicacionais da comunidade na qual atua.

Podemos concluir, portanto, que as regras atualmente vigentes visam

promover a auto-orientação das rádios comunitárias, que devem se guiar única e exclusivamente

pela vontade da comunidade. Também deve existir um incentivo à participação de cidadãos

comuns, leigos no mundo das comunicações, na produção e emissão de conteúdos, fazendo com

que a população participe ativamente do sistema de produção e disseminação de informações.

2. A LEGISLAÇÃO VIGENTE - NASCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO

o principal diploma legal que regra a radiodifusão comunitária continua

sendo a Lei 9.612/98, que foi parcialmente alterada pela Medida Provisória n° 2.143-33, de 31 de
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dezembro de 2001, e pela Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002. A regulamentação se deu

pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, que aprovou o Regulamento do Serviço de

Radiodifusão Comunitária. Também faz parte do arcabouço jurídico da radiodifusão comunitária
a Norma Complementar n° 01, de 2004, que complementa as disposições relativas ao serviço de

radiodifusão comunitária.

o marco inicial da regulamentação da radiodifusão comunitária ocorreu

em abril de 1995, quando o então Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, reconheceu

publicamente a existência de milhares de emissoras de baixa potência não outorgadas em todo o

país. Segundo Motta, havia a necessidade urgente de serem criados regulamentos que pudessem

tornar tal fenômeno legalmente reconhecido. E entre abril de 1995 e o final de 1996, sete Projetos

de Lei foram apresentados na Câmara dos Deputados propondo a regulamentação das rádios
comunitárias - eram eles o PL 1521, de 1996 (do Deputado Arnaldo Faria de Sá); PL 1663, de

1996 (do deputado Franco Montoro); PL 1719, de 1996 (do deputado Fernando Gabeira); PL

1776, de 1996 (do Deputado Confucio Moura) I; PL 1778, de 1996 (do Poder Executivo); PL
1797, de 1996 (do Deputado Aldo Arantes) e PL 1895, de 1996 (do deputado Pedro Abrão). Os

projetos foram todos apensados ao PL 1521, de 1996, do Deputado Arnaldo Faria de Sá e, apôs

pouco mais de um ano de discussões na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi

sancionada a Lei 9.612/98, publicada no Diário Oficial da União de 20 de fevereiro de 1998.

3. PROCESSO DE OUTORGA DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

o processo de outorga tem início com a entrega, pela entidade

interessada, do formulário de demonstração de interesse em executar o serviço de radiodifusão

comunitária ao Ministério das Comunicações. Essa entrega deve ser feita por via postal, em

correspondência encaminhada ao Ministério, ou diretamente em seu protocolo. Trata-se de um

formulário bastante simples, no qual devem ser dadas informações como o nome da entidade, seu

endereço e telefone, local pretendido para instalação, nome do representante legal, entre outras.

Uma vez recebido o formulário, e estando ele de acordo com a legislação

vigente, parte-se para a fase de publicação de aviso de habilitação - algo decorrente de
interpretação do parágrafo i' do Art. 9

0

da Lei 9.612/98, que afirma:

"Art. 9' .

§ t' Analisada a pretensão quanto a sua viabilidade técnica, o Poder
Concedente publicará comunicado de habilitação e promoverá sua mais ampla
divulgação para que as entidades interessadas se inscrevam"

Assim, uma vez aceita a demonstração de interesse, cabe à entidade

interessada aguardar a publicação de aviso de habilitação para a localidade em que pretende
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operar. Arualrnente, a escolha de quando haverá a publicação desses avisos é discricionária do

Ministro das Comunicações, embora exista entendimento de que ela deveria ocorrer sempre que

fosse constatada possibilidade técnica para a operação de rádio comunitária em locais em que

existam interessados.

o passo seguinte ao da apresentação de demonstração de interesse é a

publicação do aviso de habilitação - dispositivo por meio do qual o Ministério das Comunicações

infonna a sociedade sobre a disponibilidade de canal para a prestação dos serviços de

radiodifusão comunitária em determinadas localidades. As associações e fundações interessadas

em obter autorização para operação de uma rádio comunitária para as localidades indicadas no

aviso de habilitação são, desse modo, convocadas a apresentarem toda a documentação exigida

em lei para que possam se habilitar à prestação do serviço. Não apenas as entidades que

apresentaram a demonstração de interesse, mas qualquer outra pode apresentar a documentação

requerida e participar do processo seletivo.

Há uma pequena variação na documentação requerida em cada aviso de

habilitação, mas de modo geral os documentos exigidos para a habilitação são os seguintes:

Comprovante de inscrição no CNPJ

Estatuto Social da entidade

Ata de constituição da entidade;

Ata de eleição da diretoria;

Relação com o nome de todos os associados;

Prova de que todos os diretores são brasileiros natos ou naturalizados

há mais de dez anos e maiores de 18 anos ou emancipados;

Manifestação de apoio à iniciativa de instalação de rádio comunitária;

Declaração assinada por todos os diretores comprometendo-se ao

fiel cumprimento das normas estabelecidas para o serviço;

Declarações assinadas pelo representante legal especificando o

endereço completo da sede, que todos os dirigentes residem na área

da comunidade a ser atendida, que não é executante de qualquer

modalidade de serviço de radiodifusão, o nome fantasia da emissora,

que o local pretendido para a instalação do sistema irradiante está de

acordo com as normas legais, e que o Projeto Técnico será elaborado

de acordo com as disposições legais;
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Declaração assinada por profissional habilitado confirmando as

coordenadas geográficas e o endereço proposto para a instalação do

sistema irradiante;

Comprovante de recolhimento da taxa relativa às despesas de

cadastramento;

Uma vez vencida essa fase, passamos para a de habilitação, na qual são

checados todos os documentos enviados pelas entidades e, caso tudo esteja em ordem, há a

habilitação das que atenderam corretamente às exigências legais.

Vencida essa fase, parte-se para a etapa concorrencial do processo de

outorga de radiodifusão comunitária. Caso em determinada área de execução do serviço de

radiodifusão comunitária apenas uma entidade atenda aos requisitos da legislação, ela é declarada

vencedora e a concorrência não ocorre. O processo, nesse caso, segue diretamente para a fase de

aprovação de projeto técnico. Contudo, se na mesma área de execução do serviço mais de uma

entidade atender aos requisitos exigidos na legislação, todas serão consideradas habilitadas, e o

ministério tentará promover o entendimento entre elas, objetivando que se associem. Não

havendo acordo, a escolha da entidade vencedora se dará por meio da análise do critério de

representatividade - recebe a autorização, portanto, aquela que acumular mais pontos no cálculo

das manifestações de apoio enviadas ainda durante a fase de habilitação. Em caso de empate, a

escolha se dá por sorteio.

Após a análise do projeto técnico, elaborado somente pela entidade

vencedora da concorrência, a outorga se concretiza por meio de publicação de portaria de

autorização no Diário Oficial da União. Contudo, após essa publicação, restam ainda algumas

etapas necessárias até a autorização final para operação da entidade. Isso ocorre porque,

conforme estabelece o artigo 223 da Constituição Federal, em seu parágrafo (, combinado com o

art. 54, parágrafos i e 4 0 e com o inciso VII do art. 49, é necessário que o Congresso Nacional

aprove a autorização, por meio da expedição de um Decreto Legislativo.

Uma vez enviados ao Congresso, os processos de outorga de rádios

comunitárias seguem o trâmite ordinário de tramitação. Contudo, a partir da edição da Medida

Provisória 2.143, estabeleceu-se que, caso o ato de autorização expedido pelo Ministério das

Comunicações permaneça por mais de 90 dias aguardando a deliberação do Congresso Nacional

sem que ele emane uma decisão final, o Ministério fica autorizado a expedir uma licença

provisória de funcionamento, que terá validade até a publicação do Decreto Legislativo que

autoriza o funcionamento da entidade e a expedição de licença definitiva. Uma vez vencidas todas

essas etapas, a entidade pode instalar os seus equipamentos e iniciar suas transmissões.
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4. RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA EM NÚMEROS

Desde a publicação do primeiro aviso de habilitação, ocorrida em 05 de

novembro de 1998, até hoje, 2.418 entidades já receberam autorização para executarem os

serviços de radiodifusão comunitária no Brasil. Trata-se de um número bastante significativo - na

verdade, até mesmo ligeiramente superior ao número de emissoras comerciais ou educativas que

hoje operam em Freqüéncia Modulada (FM). Dessas 2.418 entidades, 541 contam com licença

provisória e outras 1.468 já tem licença definitiva, restando 409 entidades que não contam ainda

com licença de funcionamento1
. Tais números demonstram que de fato havia uma grande

demanda reprimida pela prestação de serviços de radiodifusão comunitária, demanda essa que

vem sendo, aos poucos, atendida pela Lei 9.612/98.

5. ALGUMAS CRÍTICAS À POLÍTICA DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

A despeito do considerável número de entidades autorizadas a prestar os

serviços de radiodifusão comunitária, o fato é que a demanda ainda é consideravelmente maior do

que a capacidade operacional do Ministério das Comunicações para a análise dos processos.

Prova disso são as estatísticas referentes ao número de processos de outorga de radiodifusão

comunitária hoje existentes no Ministério das Comunicações - exatos 16.912, sendo que 8.081

ainda aguardam publicação de aviso de habilitação1.

Com a realização de concurso público que irá preencher 120 cargos de

nível médio e superior no Ministério, espera-se um considerável acréscimo de sua capacidade

operacional, o que deverá tornar a análise dos processos de radiodifusão comunitária muito mais

célere. Contudo, parece-nos urgente a simplificação do processo de outorga de radiodifusão

comunitária, uma vez que as muitas exigências burocráticas tornam os processos lentos,

complicados e, por conseqüência, geram um alto índice de arquivamento. Um estudo recente

demonstra que mais de 99% dos processos de radiodifusão comunitária apresentam em seu início

algum vício a ser sanad0
2

, o que torna o processo mais demorado, tendo em vista o grande

número de exigências de correções que são feitas. Esse número elevado de regras, além do pouco

conhecimento que as entidades têm dos requisitos legais a serem cumpridas no processo de

outorga, são o principal fator para explicar o porquê de, para cada processo autorizado, 2,23

serem arquivados'. Os números recentes demonstram ainda que 47,78% dos processos de

radiodifusão comunitária no Ministério das Comunicações estão represados à espera da

publicação de um aviso de habilitação. Levando-se em conta que em maio de 2004 essa

1 Dados de 04 de janeiro de 2006 fornecidos pelo Ministério das Comunicações
2 Os dados fazem parte da dissertação "Política Pública de Radiodifusão Comunitária no Brasil- Exclusão Como
Estratégia de Contra-reforma", que defendi na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília em 30 de
março de 2005. Disponível em http://www.fndc.org.br/arquivos/radcomfinal.pdf
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proporção era de 43,640/ 0
2

, isso demonstra que o acúmulo de processos vem aumentando nos

últimos anos.

Outra crítica a ser feita está no estabelecimento de condições técnicas

bastante restritivas para o funcionamento de emissoras de radiodifusão comunitária. A

determinação de uma potência máxima de 25 watts, de um raio de operação de no máximo 1 km
e de um único canal para operação de rádios comunitárias por localidade faz com que elas tenham

um público ouvinte bastante restrito, muitas vezes consideravelmente menor do que o seu

público potencial. Também não existe a possibilidade de competição entre rádios comunitárias,

uma vez que elas têm de manter uma distância mínima uma da outra, não podendo operar em um

mesmo raio de sintonia devido ao estabelecimento do canal único. Com isso, perde-se a

possibilidade de existirem conteúdos divergentes em rádios comunitárias de uma mesma

comunidade, algo que poderia ser bastante enriquecedor do ponto de vista de debate de idéias. A

proibição de formação de rede de rádios comunitárias é uma outra restrição técnica importante,

que gera um isolamento dessas rádios, que perdem uma preciosa possibilidade de estabelecimento

de sinergias e de troca de informações entre comunidades de diversas localidades.

Finalmente, há que se ressaltar que apesar da existência de uma notável

demanda reprimida relativa à prestação de serviços de televisão comunitária, continua não

havendo qualquer previsão legal desse tipo de serviço de radiodifusão. Parece-nos necessária a

atualização da Lei 9.612/98 com vistas à criação do serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) em baixa potência, nos moldes do hoje já existente para o rádio, de modo a dar uma

resposta à sociedade em relação a esse tema.

6. PROPOSIÇÕES SOBRE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA EM TRAMITAÇÃO

NA CÃMARA DOS DEPUTADOS

As proposições que tratam da radiodifusão comunitária, em sua maioria,

têm como ponto de partida diagnósticos muito próximos aos traçados anteriormente. Assim, é

possível estabelecer uma classificação dessas proposições a partir do problema principal que

pretendem atacar, como na tabela seguinte:

Potência e canalização

Proposição Descrição

PDC 698/1998 Autor: Fernando Ferro (pT - PE)

Ementa: Revoga artigos do Decreto n° 2.615, de 3/6/98, que

regulamenta o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
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PL 4186/1998

PL 2949/2000

PL 4156/2001

Explicação: Exclui a limitação da antena transmissora cobrir apenas um

raio igualou inferior a mil metros, extingue a cobrança de taxas para

operação das rádios e para o cadastramento das emissoras, revoga a

aplicação de penalidades contidas na Lei. 4117, de 1962 (Código Brasileiro

de Telecomunicações).

Situação: CCTCI. Designado relator - Dep. Walter Pinheiro

Autor: Arnaldo Faria de Sá (pPB - SP)

Ementa: Modifica a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que "Institui

o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".

Explicação: Aumenta a potência a um máximo de 50 watts, possibilita ao

executivo indicar mais de um canal de rádio comunitária para cada

localidade, conforme necessidade apontada por estudos técnicos e

demográficos e altera os critérios de penalidades para as infrações

cometidas pelas emissoras.

Situação: CCTCI - pronta para a pauta. Parecer do relator, Dep. Ricardo

Barros pela aprovação do PL, com emendas, e pela rejeição do pela

rejeição do PL 1513/1999, do PL 2949/2000, do PL 4225/1998, do PL

4165/2001, do PL 4156/2001, do PL 5669/2001, do PL 6464/2002, do

PL 6851/2002, do PL 1550/2003, do PL 1594/2003, do PL 1665/2003,

do PL 2105/2003, e do PL 2189/2003, apensados.

Autor: Walter Pinheiro (pT - BA)

Ementa: Altera a Lei n° 90.612, de 19 de fevereiro de 1998, que "institui o

Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".

Explicação: Aumenta para 250 watts a potência máxima de rádios

comunitárias, veda as instituições religiosas e partidos políticos a

executarem os serviços de radiodifusão comunitária e dispõe que tais

emissoras operarão com área de proteção similar às comerciais.

Situação: Apensado ao PL 4.186/1998

Autor: Walter Pinheiro (pT - BA)
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Ementa: Dispõe sobre os canais disponíveis para as rádios comunitárias.

Explicação: Obriga o Executivo a disponibilizar aos serviços de

radiodifusão comunitária somente canais de freqüencia modulada situados

na faixa de 88,1 MHZ a 108 MHZ.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Simplificação e agilização do processo de outorga

Proposição Descrição

PEC 305/2000 Autor: DL Evilásio (pSB - SP)

Ementa: Dá nova redação ao inciso XII do art. 49 e acrescenta parágrafo

ao art. 223 da Constituição Federal.

Explicação: Dispensa da apreciação do Congresso Nacional os atos de

outorga e renovação para o serviço de radiodifusão comunitária.

Situação: CCJC. Pronta para a pauta. Parecer do relator, Dep. Luiz Couto,

pela admissibilidade.

PEC 411/2005 Autor: Marcelo Guimarães Filho (pL - BA)

Ementa: Torna obrigatório ao Poder Executivo o envio no prazo de 90

dias da mensagem de que trata o parágrafo i' do art. 223 da Constituição

Federal.

Explicação: Fixa um prazo para que o poder executivo envie ao

Congresso Nacional mensagem de outorga de concessão, permissão e

autorização para serviço de radiodifusão.

Situação: CCJc. Pronta para a pauta. Parecer do Relator, Dep. Ney Lopes

(pFL - RN), pela admissibilidade.

PL 6350/2005 Autor: Carlos Alberto Leréia (pSDB - GO)

Ementa: Modifica a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, estendendo

a autorização de serviços de radiodifusão comunitária a órgãos do poder

legislativo municipal.
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Situação: CCTCI - aguardando designação de relator.

Televisão comunitária

Proposição Descrição

PL 2701/1997 Autor: Fernando Ferro (pT - PE)

Ementa: Dispõe sobre o Serviço de Televisão Comunitária.

Explicação: Cria o Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens (televisão)

de baixa potência, destinado à instalação de emissoras de televisão

comunitárias.

Situação: CCTCI - Devolvido ao relator, Dep. Jorge Bittar (pT - RJ) e

aguardando parecer.

PL 3459/2004 Autor: Edson Duarte (pV - BA)

Ementa: Dispõe sobre a transmissão em canal de VHF ou UHF da

programação das entidades sem fins lucrativos que se utilizam do canal

comunitário da televisão a cabo e dá outras providências.

Explicação: Autoriza a transmissão de programação em televisão

comunitária de sinal aberto, na categoria "Classe C".

Situação: Apensado ao PL 2701/1997

Conteúdo e programação

Proposição Descrição

PL 4225/1998 Autor: Aldir Cabral (pFL - RJ)

Ementa: Altera a redação do Art. 4
0

da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de

1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Explicação: Permite o proselitismo de qualquer natureza na programação

das emissoras de radiodifusão comunitária.

Situação: Apensado ao PL 4186/98.

PL 1513/1999 Autor: Luiz Bittencourt (pMDB - GO)
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PL 4165/2001

PL 5669/2001

PL 6464/2002

PL 6851/2000

Ementa: Modifica a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, permitindo

a inserção de peças publicitárias na programação das emissoras de

radiodifusão comunitária.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Hélio Costa (pMDB - MG)

Ementa: Modifica o Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e a

Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, obrigando as emissoras dos

serviços de rádio e televisão educativas e comunitárias a reservar um

espaço para programação local e regional destinada às entidades

representativas das comarcas atendidas.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Bispo Rodrigues (pL - RJ)

Ementa: Revoga o parágrafo ( do artigo 4
0

da Lei n° 9.612, de 19 de

fevereiro de 1998, que "institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e

dá outras providências".

Explicação: Revoga dispositivo que proíbe o proselitismo nas

programações das emissoras de radiodifusão comunitária.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Clovis llgenfritz (pT - RS)

Ementa: Altera o artigo 18 da Lei n° 9.612, de 19 de vevereiro de 1998,

que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, o art. 32 do Decreto

n° 2.615, de 3 de junho de 1998, que aprova o Regulamento dos Serviços

de Radiodifusão Comunitária, e revoga o inciso XV do art. 40 desse

mesmo regulamento.

Explicação: Autoriza as rádios comunitárias a transmitir propaganda ou

publicidade comercial.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Luiz Moreira (pFL - BA)

Ementa: Suprime o parágrafo ( do art. 4°, da Lei n° 9.612, de 19 de
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PL 1594/2003

PL 1665/2003

PL 2105/2003

PL 2189/2003

fevereiro de 1998, que "Institui o serviço de Radiodifusão Comunitária e

dá outras providências".

Explicação: Suprime o dispositivo que proíbe o proselitismo de qualquer

natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária.

Situação: Apensado ao PL 4225/1998.

Autor: Washington Luiz (pT - MA)

Ementa: Altera a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que "Institui o

Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências"

Explicação: Autoriza as emissoras de radiodifusão comunitária a veicular

publicidade e divulgação oficial da União em caráter oneroso.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Wladimir Costa (pMDB - PA)

Ementa: Altera a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que "Institui o

Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".

Explicação: Disciplina o patrocínio e a realização de programas religiosos

nas rádios comunitárias.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Fernando Ferro (pT - PE)

Ementa: Dispõe sobre a veiculação de propagandas no Serviço de

Radiodifusão Comunitária.

Explicação: Autoriza a veiculação de propaganda das micro e pequenas

empresas e isenta as rádios comunitárias da cobrança de direitos autorais

sobre a música popular brasileira.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Adelor Vieira (pMDB - SC)

Ementa: Dispõe sobre a veiculação de peças publicitárias no Serviço de

Radiodifusão Comunitária.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

-----------IIIr------------



Penalidades

Proposição Descrição

PL 4549/1998 Autor: Salvador Zimbaldi (pSDB - SP)

Ementa: Concede anistia para o crime que meciona.

Explicação: Concede anistia para os crimes tipificados no art. 70 do

Código Brasileiro de Telecomunicações, que pune com a pena de detenção

de um a dois anos a instalação ou utilização de telecomunicações,

incluindo a implantação de rádio comunitária.

Situação: CCTCI. Designado Relator, Dep. Walter Pinheiro (pT - BA)

PL 4808/1998 Autor: Milton Mendes (pT - SC)

Ementa: Concede anistia aos que cometeram infração à Lei 4.117, de

1962, nos casos em que especifica.

Explicação: Concede anistia para os crimes tipificados no art. 70 do

r.:órl1go Br-asileiro ele Teler-omunicaçoes , que pnne com H penH ele c1etençi]o

de um a dois anos a instalação ou utilização de telecomunicações,

incluindo a implantação de rádio comunitária.

Situação: Apensado ao PL 4549/1998.

PL 3225/2000 Autor: Wigberto Tartuce (pPB - DF)

Ementa: Torna inafiançável o cnrne de instalação ou utilização de

telecomunicações em desacordo com o previsto na Lei n° 4.117, de 27 de

agosto de 1962.

Situação: Apensado ao PL 4549/1998

PL 6810/2002 Autor: Lincoln Portela (pSL - MG)

Ementa: Dispõe sobre o cancelamento de multas aplicadas às rádios não

autorizadas.

Situação: CCTCl - Parecer do relator, Dep. Vieira Reis, pela aprovação.

PL 1771/2003 Autor: Pompeo de Mattos (pDT - RS)

Ementa: Dispõe sobre a regularização e anistia às emissoras de
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radiodifusão sonora que se encontram em funcionamento em desacordo

com a legislação vigente.

Situação: CCTCI - Pronta para a pauta. Parecer do Relator, Dep. Walter

Pinheiro, pela sua aprovação e do PL 1976/2003 apensado, com

substitutivo.

PL 1976/2003 Autor: Terezinha Fernandes (pT - MA)

Ementa: Dispõe sobre a anistia de condenados por prática de serviço de

radiodifusão comunitária.

Situação: Apensado ao PL 1771/2003

PL 4294/2004 Autor: Edson Duarte (pV - BA)

Ementa: Revoga o artigo 183 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997.

Explicação: Revoga o dispositivo que determina sanções penaiS para

quem desenvolve clandestinamente atividade de telecomunicações,

incluindo o serviço de rádio comunitária.

Situação: Apensado ao PL 4549/1998

Direitos autorais

Proposição Descrição

PL 3968/1997 Autor: Serafirn Venzon (pDT - SC)

Ementa: Isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do

pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais e lítero-musicais

em eventos por eles promovidos.

Situação: CCJC - pronta para a pauta. Parecer do relator, Dep. Ney

Lopes, pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa e,

no mérito, pela rejeição deste, do PL 6136/2002, do PL 3333/2004, do PL

5831/2005, do PL 5943/2005, do PL 6226/2005, do PL 6231/2005 e do

PL 5830/2005, apensados; e pela inconstitucionalidade, injuridicidade,

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 5298/2001, do PL
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2290/2003, do PL 4811/2005, do PL 5105/2005 e do PL 5902/2005,

apensados.

PL 5298/2001 Autor: Luiz Moreira (pFL - BA)

Ementa: Altera a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe

sobre direitos autorais, o sistema de arrecadação e divulgação fonográfica.

Explicação: Isenta as emissoras de radiodifusão comunitária, as

proprietárias de hotéis, motéis ou similares e de transporte do

recolhimento de direitos autorais sobre execução de composição musical.

Situação: Apensado ao PL 3968/1997

PL 6348/2002 Autor: Socorro Gomes (PA)

Ementa: Dispõe sobre a isenção às rádios comunitárias e difusoras do

pagamento de direitos autorais ao ECAD e das taxas ao Departamento de

Polícia Administrativa.

Situação: CCTCI - apensado ao PL 3.968/1997

PL 4811/2005 Autor: Jefferson Campos (pMDB - SP)

Ementa: Modifica a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, isentando as

emissoras de radiodifusão educativa e comunitária do pagamento de

direitos autorais de obras musicais e litero-musicais.

Situação: Apensado ao PL 3968/1997

PL 5830/2005 Autor: Gonzaga Patriota (pSB - PE)

Ementa: Isenta de direitos autorais o conteúdo divulgado pelas rádios

comunitárias e educativas, conforme dispõe o art. 46, inciso VI da Lei n°

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.

Situação: Apensado ao PL 4811/2005

PL 5831/2005 Autor: Gonzaga Patriota (pSB - PE)

Ementa: Altera o inciso VI do art. 46 da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de

1998, que "altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e

dá outras providências".

Explicação: Estabelece que não constitui ofensa aos direitos autorais a

,



representação teatral e a execução musical em rádios comunitárias e

educativas.

Situação: Apensado ao PL 3968/1997

Outros

Proposição Descrição

PL 3351/2000 Autor: Jaques Wagner (pT - BA)

Ementa: Institui o dia 16 de julho como o Dia da Rádio Comunitária.

Situação: CCJC - Aguardando designação de relator.

PL 3575/2000 Autor: N euton Lima (pFL - SP)

Ementa: Modifica a redação da Lei 1° 8.389, de 30 de dezembro de 1991,

que institui o Conselho de Comunicação Social.

Explicação: Define as entidades que deverão indicar representantes para

o Conselho, incluindo, entre outras, a Associação Brasileira de Rádios

Comunitárias (Abraço), e revoga a competência do Congresso Nacional de

eleger os membros do Conselho..

Situação: CCTCI - pronto para a pauta. Parecer do relator, Dep. Marcelo

Barbieri, pela aprovação deste, do PL 5872/2001, e do PL 6852/2002,

apensados, e pela rejeição da Emenda na 01/03 apresentada na Comissão.

PL 5872/2001 Autor: Ana Corso (pT - RS)

Ementa: Acrescenta inciso ao art. 4" da Lei na 8.389, de 30 de dezembro

de 1991, que instituiu o Conselho de Comunicação Social, nos termos do

art. 224 da Constituição Federal

Explicação: Inclui um representante das entidades de rádios comunitárias

e televisões comunitárias na composição do Conselho de comunicação

Social

Situação: CCTCI - apensado ao PL 3575/2000

PL 6348/2002 Autor: Walter Pinheiro (pT - BA)
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PL 6441/2002

PL 1263/2003

PL 1550/2003

PL 2126/2003

Ementa: Dispõe sobre a capacitação técnica e operacional das emissoras

de radiodifusão educativa e comunitária e dos canais comunitários de TV a

cabo e dá outras providências.

Explicação: Altera a Lei n° 5070, de 1996 e as regras sobre a aplicação

dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL).

Situação: CCTCI - designado relator, Dep. Ricardo Barros

Autor: Ana Corso (pT - RS)

Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de estágios para os alunos do curso

de Comunicação Social das universidades públicas em rádios e televisões

comunitárias.

Situação: CCTCI - parecer do relator, Dep. N areia Rodrigues, pela

rejeição.

Autor: Leonardo Monteiro (pT - MG)

Ementa: Acrescenta alínea ao parágrafo terceiro do art. 18 da Lei n°

8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterado pela Lei n° 9.874, de 23 de

novembro de 1999.

Explicação: Autoriza a dedução no Imposto de Renda das pessoas físicas

ou jurídicas que realizarem doação para implantação e produção de rádios

e televisões comunitárias.

Situação: CCJC - pronto para a pauta. Parecer do relator, Dep. Jutahy

Junior, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto

e da EMR 1 CEC.

Autor: Fernando de Fabinho (pFL - BA)

Ementa: Altera a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que "Institui o

Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".

Explicação: Permite a outorga de Serviço de Radiodifusão Comunitária a

instituição religiosa e política.

Situação: Apensado ao PL 4186/1998

Autor: Gilberto Kassab (pFL - SP)
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PL 2801/2003

PL 3269/2004

PL 5172/2005

PL 5344/2005

Ementa: Modifica a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que instituiu

o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Explicação: Estabelece restrições à outorga do Serviço de Radiodifusão

Comunitária e prevê a fiscalização periódica do Poder Concedente.

Situação: CCTCI - Pronto para a pauta. Parecer do relator, Dep. Ricardo

Barros, pela aprovação, com emenda.

Autor: Carlos Nader (pFL - RJ)

Ementa: Estabelece que as instituições de ensino superior públicas e

privadas possam ser autorizadas a executar serviço de radiodifusão

comunitária.

Situação: CCTCI - Pronto para a pauta. Parecer da relatora, Dep.

Mariângela Duarte, pela aprovação, com substitutivo.

Autor: Edson Duarte (pV - BA)

Ementa: Dispõe sobre a criação de Fundo de Apoio à Radiodifusão

Comunitária.

Situação: CCTCI - designado relator, Dep. Vanderlei Assis.

Autor: Deputado Celso Russomano (pP - SP)

Ementa: Estabelece que as instituições de ensino supenor podem ser

autorizadas a executar serviço de radiodifusão comunitária.

Situação: CEC - designado relator, Dep. Walter Pinheiro.

Autor: Paulo Lima (pMDB - SP)

Ementa: Altera a Lei n° 9.998, de 17 de agosto de 2000, que "Institui o

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST)"

Explicação: Estabelece que as verbas do FUST podem ser utilizadas para

a implantação de novas estações de rádio e televisão, com preferência para

as emissoras de rádio comunitária.

Situação: CCTCI - aguardando designação de relator
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7. CONCLUSÕES

A intensa atividade legislativa no que concerne à radiodifusão

comunitária demonstra uma grande preocupação da Câmara dos Deputados dos Deputados com

a radiodifusão comunitária. Há em tramitação na Casa hoje exatos 44 projetos que tratam

diretamente sobre o tema, conforme a lista acima, sem contar diversos outros que, de forma

reflexa, também pretendem alterar a política de radiodifusão comunitária atualmente vigente.

Esses projetos - todos de iniciativa de Deputados - pretendem, de modo geral, tornar essa

política mais eficiente e democrática, com vistas a resgatar os preceitos originais do que deve ser

um verdadeiro sistema de radiodifusão comunitária.

E como se pôde perceber, a simples análise das proposições aqui listadas

pode ser um indicativo importante do que deve ser mudado na política vigente. Como se sabe, o

Parlamento é altamente sensível às demandas da opinião pública - portanto, as proposições

relativas não apenas a esse tema, mas a diversos outros, trazem, em maior ou menor grau, uma

correlação com o que a sociedade espera que seja alterado. Assim, esperamos ter contribuído com

este trabalho para que a demanda pública por alterações na política de radiodifusão comunitária

fique mais clara, a partir da delineação dos principais problemas que vem sendo atacados por

meio das proposições propostas sobre esse tema.
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