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PROJETO DE LEI N.º 4.509-A, DE 2019
(Do Sr. Marcos Aurélio Sampaio)
Altera as Leis 4.117, de 27 de agosto de 1962, e a Lei nº 12.485, de 12
de setembro de 2011, para dispor sobre os Planos Básicos de
Distribuição de Canais de Radiodifusão; tendo parecer da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela rejeição (relator:
DEP. VITOR LIPPI).
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera as Leis 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, e a Lei nº 12.485, de 12 de
setembro de 2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso
condicionado; altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as
Leis nºs 11.437, de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977,
de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997, e dá outras providências,
para dispor sobre os Planos Básicos de Distribuição de Canais de Radiodifusão.
Art. 2º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, passa a
vigorar acrescido com a seguinte alínea:
“Art. 38. ........................................................................................
......................................................................................................
k) Os Planos Básicos de Distribuição de Canais de Radiodifusão
darão prioridade aos sistemas público e estatal sobre o sistema
privado na ordem de alocação dos canais virtuais, reservando os de
numeração mais baixa para os sistemas público e estatal,
preferencialmente, entre os canais de 01 a 50.
.............................................................................................”(NR)

Art. 3º O art. 32 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 32. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 22. Aos canais de programação de distribuição obrigatória referidos
no caput serão reservados os canais de numeração mais baixa,
preferencialmente, entre os canais de 01 a 50.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 dias, a partir da data
da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 223, o princípio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão,
evidenciando, assim, a importância dos canais de televisão pública e estatal no
ecossistema da televisão averta brasileira. A função desses meios de comunicação
sobressai no objetivo de levar à população informação e prestação de contas das
atividades dos poderes públicos, seja a nível federal, estadual ou municipal.
No Brasil, há quase sempre uma priorização das TVs privadas, seja
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na formatação que lhes permite maior liberdade de arrecadação e financiamento,
seja na alocação de canais mais acessíveis ao público, por estarem em situação
favorecida na grade de numeração de canais. Quando da transição para a TV
Digital, houve oportunidade para a se mudar os canais virtuais dos radiodifusores, o
que não foi feito.
De fato, na transição para a TV Digital, o então Ministério das
Comunicações, responsável pela administração da relação dos canais virtuais,
determinou que os radiodifusores de sons e imagens que já executavam o serviço
em tecnologia analógica deveriam manter o mesmo número no canal virtual da TV
Digital.
A lógica da alocação de canais de numeração mais baixa para
canais da TV privada dificulta o acesso e a audiência dos canais da TV pública e
estatal. Vejamos alguns exemplos. No caso da radiodifusão sonora e de sons e
imagens (TV aberta) na cidade de São Paulo, temos a Record no canal 7, a Globo
no canal 5, a Band no canal 13, a Rede TV no canal 9, o SBT no canal 4. Já a TV
Brasil é alocada apenas no canal 62. A exceção é a TV cultura, que está no canal 2.
No Distrito Federal ocorre algo semelhante: a Band está no canal 4,
a Record no canal 8, a Globo no canal 10, o SBT no canal 12. Já a TV Senado está
no canal 51, a TV Câmara no canal 61, a TV Justiça no canal 53. A exceção, no
caso de Brasília, é também a TV Brasil que está no canal 2.
No âmbito das TVs por Assinatura, acontece fenômeno semelhante.
Na prestadora de serviços de TV por Assinatura SKY, por exemplo, os
radiodifusores privados estão sempre mais bem alocadas. Senão vejamos: a Globo
está no canal 5, a Band no canal 13, a Record no canal 7, a Rede TV no canal 15 e
o SBT no canal 9. Já os canais os radiodifusores não privados são achados apenas
a partir do canal 21, com a TV Brasil alocada no canal 23, a TV Câmara no canal 22,
a TV Senado no 26 e a TV Justiça no canal 24.
Em outra prestadora de serviços de TV por Assinatura, a Net, a
situação é um pouco mais equilibrada, embora ainda não ideal. Na cidade de
Brasília, a Band está no canal 17, a Rede TV no canal 18, a Record no canal 19, a
Globo, no 20 e o SBT no 21. Não obstante alguns canais obrigatórios estejam
abaixo desses, como a TV Brasil no canal 16, a TV Câmara, a TV Senado e a TV
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Justiça estão alocadas nos canais 23, 25 e 26, respectivamente.
Diante dessa realidade, alteramos o art. 38 do Código Brasileiro de
Telecomunicações, aprovado pela Lei nº 4.117/62, para acrescentar nova alínea que
dispõe que os Planos Básicos de Distribuição de Canais de Radiodifusão deverão
dar prioridade aos sistemas público e estatal sobre o sistema privado na ordem de
alocação dos canais, reservando os canais de numeração mais baixa para os
sistemas público e estatal.
Além disso, aditamos novo parágrafo 22 ao art. 32 da Lei nº
12.485/2011, a fim de determinar que as prestadoras do serviço de acesso
condicionado deverão, em sua área de prestação de serviço, independentemente da
tecnologia de distribuição empregada, reservar canais de numeração mais baixa
para os canais de programação de distribuição obrigatória referidos no caput.
A distribuição dos canais virtuais mais baixos para as TVs públicas e
estatais facilitará o acesso e ampliará a audiência desses canais, concretizando sua
função de compor a esfera pública da comunicação.
Com isso, pretendemos emprestar maior visibilidade aos canais
pertencentes aos sistemas público e estatal de radiodifusão, incrementando sua
complementariedade com o sistema privado e obedecendo ao disposto na
Constituição Federal. O conteúdo dos canais públicos e estatais de radiodifusão tem
muito a contribuir para a formação e informação de nosso povo, constituindo
ferramentas de accountability e transparência relevante nos tempos atuais.
Diante do exposto, encorajo os nobres colegas Parlamentares desta
Casa a aprovar este Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 2019.
Deputado MARCOS AURÉLIO SAMPAIO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
......................................................................................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio
da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar
do recebimento da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no
mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo,
depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão.
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Capítulo, o Congresso Nacional
instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
.......................................................................................................................................................
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de
radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:
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(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.610, de 23/12/2002)
a) pelo menos 70% (setenta por cento) do capital total e do capital votante deverá
pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos,
que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da
programação; (Alínea com redação dada pela Lei nº 13.424, de 28/3/2017)
b) as alterações contratuais ou estatutárias deverão ser encaminhadas ao órgão
competente do Poder Executivo, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato,
acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor,
nos termos regulamentares; (Alínea com redação dada pela Lei nº 13.424, de 28/3/2017)
c) a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra
depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo;
(Alínea com redação dada pela Lei nº 13.424, de 28/3/2017)
d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das
empresas de radiodifusão estão subordinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à
radiodifusão, visando aos superiores interesses do País; (Alínea com redação dada pela Lei nº
10.610, de 23/12/2002)
e) as emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a retransmitir, diariamente,
no horário compreendido entre as dezenove horas e as vinte e duas horas, exceto aos sábados,
domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República, ficando
reservados sessenta minutos ininterruptos, assim distribuídos: vinte e cinco minutos para o
Poder Executivo, cinco minutos para o Poder Judiciário, dez minutos para o Senado Federal e
vinte minutos para a Câmara dos Deputados; (Alínea com redação dada pela Lei nº 13.644,
de 4/4/2018)
f) as empresas, não só através da seleção de seu pessoal, mas também das normas
de trabalho observadas nas estações emissoras devem criar as condições mais eficazes para
que se evite a prática de qualquer das infrações previstas na presente lei; (Alínea com redação
dada pela Lei nº 10.610, de 23/12/2002)
g) a mesma pessoa não poderá participar da administração ou da gerência de mais
de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de
radiodifusão, na mesma localidade. (Alínea com redação dada pela Lei nº 10.610, de
23/12/2002)
h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua
finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu tempo para
transmissão de serviço noticioso. (Alínea com redação dada pela Lei nº 10.610, de
23/12/2002)
i) as concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão deverão
apresentar, até o último dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo e aos órgãos de
registro comercial ou de registro civil de pessoas jurídicas, declaração com a composição de
seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos titulares, direta ou indiretamente, de pelo menos setenta por cento do capital total e do
capital votante; (Alínea acrescida pela Lei nº 10.610, de 23/12/2002)
j) declaração de que nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra
condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos
ilícitos previstos nas alíneas b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (Alínea acrescida pela Lei nº 13.424, de
28/3/2017)
§ 1º Não poderá exercer a função de diretor ou gerente de concessionária,
permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade
parlamentar ou de foro especial. (Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 10.610, de
23/12/2002, transformado em § 1º em virtude do acréscimo do § 2º pela Lei nº 12.872, de
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24/10/2013)
§ 2º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.872, de 24/10/2013, e revogado pela Lei
nº 13.424, de 28/3/2017)
§ 3º A falsidade das informações prestadas nos termos da alínea j deste artigo
sujeitará os responsáveis às sanções penais, civis e administrativas cabíveis. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.424, de 28/3/2017)
§ 4º O programa de que trata a alínea e do caput deste artigo deverá ser
retransmitido sem cortes, com início:
I - às dezenove horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras educativas;
II - entre as dezenove horas e as vinte e duas horas, horário oficial de Brasília,
pelas emissoras educativas vinculadas aos Poderes Legislativos federal, estadual ou
municipal, nos dias em que houver sessão deliberativa no plenário da respectiva Casa
Legislativa. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.644, de 4/4/2018)
§ 5º Os casos excepcionais de flexibilização ou dispensa de retransmissão do
programa serão regulamentados pelo Poder Executivo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.644, de 4/4/2018)
§ 6º As emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a veicular, diariamente, às
dezenove horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, inserção informativa sobre horário
de retransmissão do programa de que trata a alínea e do caput deste artigo. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.644, de 4/4/2018)
Art. 39. As estações de radiodifusão, nos 90 (noventa) dias anteriores às eleições
gerais do País ou da circunscrição eleitoral, onde tiverem sede reservarão diariamente 2 (duas)
horas à propaganda partidária gratuita, sendo uma delas durante o dia e outra entre 20 (vinte)
e 23 (vinte e três) horas e destinadas, sob critério de rigorosa rotatividade, aos diferentes
partidos e com proporcionalidade no tempo de acordo com as respectivas legendas no
Congresso Nacional e Assembléias Legislativas.
§ 1º Para efeito deste artigo a distribuição dos horários a serem utilizados pelos
diversos partidos será fixada pela Justiça Eleitoral, ouvidos os representantes das direções
partidárias.
§ 2º Requerida aliança de partidos, a rotatividade prevista no parágrafo anterior
será alternada entre os partidos requerentes de alianças diversas.
§ 3º O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído pelos demais,
não sendo permitida cessão ou transferência.
§ 4º Caberá à Justiça Eleitoral disciplinar as divergências oriundas da aplicação
deste artigo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011
Dispõe sobre a comunicação audiovisual de
acesso condicionado; altera a Medida
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, e as Leis nºs 11.437, de 28 de dezembro
de 2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977,
de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de
julho de 1997; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
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DA DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO PELAS PRESTADORAS
DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO
.......................................................................................................................................................
Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área de
prestação, independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar
disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os
pacotes ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para as seguintes
destinações:
I - canais destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção de qualquer
informação, do sinal aberto e não codificado, transmitido em tecnologia analógica pelas
geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em qualquer faixa de frequências, nos
limites territoriais da área de cobertura da concessão;
II - um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos
seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
III - um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus
trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
IV - um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos
do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça;
V - um canal reservado para a prestação de serviços de radiodifusão pública pelo
Poder Executivo, a ser utilizado como instrumento de universalização dos direitos à
informação, à comunicação, à educação e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e
sociais;
VI - um canal reservado para a emissora oficial do Poder Executivo;
VII - um canal educativo e cultural, organizado pelo Governo Federal e destinado
para o desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino a distância de alunos e
capacitação de professores, assim como para a transmissão de produções culturais e
programas regionais;
VIII - um canal comunitário para utilização livre e compartilhada por entidades
não governamentais e sem fins lucrativos;
IX - um canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e destinado para a
transmissão de programações das comunidades locais, para divulgação de atos, trabalhos,
projetos, sessões e eventos dos poderes públicos federal, estadual e municipal;
X - um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado
entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos Municípios da área de prestação do serviço e
a Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, destinado para a divulgação dos trabalhos parlamentares, especialmente a
transmissão ao vivo das sessões;
XI - um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as
instituições de ensino superior localizadas no Município ou Municípios da área de prestação
do serviço, devendo a reserva atender a seguinte ordem de precedência:
a) universidades;
b) centros universitários;
c) demais instituições de ensino superior.
§ 1º A programação dos canais previstos nos incisos II e III deste artigo poderá ser
apresentada em um só canal, se assim o decidir a Mesa do Congresso Nacional.
§ 2º A cessão às distribuidoras das programações das geradoras de que trata o
inciso I deste artigo será feita a título gratuito e obrigatório.
§ 3º A distribuidora do serviço de acesso condicionado não terá responsabilidade
sobre o conteúdo da programação veiculada nos canais previstos neste artigo nem estará
obrigada a fornecer infraestrutura para as atividades de produção, programação ou
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empacotamento.
§ 4º As programadoras dos canais de que tratam os incisos II a XI deste artigo
deverão viabilizar, a suas expensas, a entrega dos sinais dos canais nas instalações indicadas
pelas distribuidoras, nos termos e condições técnicas estabelecidos pela Anatel.
§ 5º Os canais previstos nos incisos II a XI deste artigo não terão caráter privado,
sendo vedadas a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem
comercialização de seus intervalos, assim como a transmissão de publicidade comercial,
ressalvados os casos de patrocínio de programas, eventos e projetos veiculados sob a forma de
apoio cultural.
§ 6º Os canais de que trata este artigo deverão ser ofertados em bloco e em ordem
numérica virtual sequencial, sendo vedado intercalá-los com outros canais de programações,
respeitada a ordem de alocação dos canais no serviço de radiodifusão de sons e imagens,
inclusive em tecnologia digital, de cada localidade.
§ 7º Em caso de inviabilidade técnica ou econômica, o interessado estará
desobrigado do cumprimento do disposto no § 6º deste artigo e deverá comunicar o fato à
Anatel, que deverá ou não aquiescer no prazo de 90 (noventa) dias do comunicado, sob pena
de aceitação tácita mediante postura silente em função de decurso de prazo.
§ 8º Em casos de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a Anatel
determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos canais de que
trata este artigo nos meios de distribuição considerados inapropriados para o transporte desses
canais em parte ou na totalidade das localidades servidas pela distribuidora.
§ 9º Na hipótese da determinação da não obrigatoriedade da distribuição de parte
dos canais de que trata este artigo, a Anatel disporá sobre quais canais de programação
deverão ser ofertados pelas distribuidoras aos usuários, observando-se a isonomia entre os
canais de que trata o inciso I deste artigo de uma mesma localidade, priorizando após as
geradoras locais de conteúdo nacional ao menos um canal religioso em cada localidade, caso
existente, na data da promulgação desta Lei.
§ 10. Ao distribuir os canais de que trata este artigo, a prestadora do serviço de
acesso condicionado não poderá efetuar alterações de qualquer natureza nas programações
desses canais.
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica aos distribuidores que ofertarem apenas
modalidades avulsas de conteúdo.
§ 12. A geradora local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado
poderá, a seu critério, ofertar sua programação transmitida com tecnologia digital para as
distribuidoras de forma isonômica e não discriminatória, nas condições comerciais pactuadas
entre as partes e nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel, ficando, na hipótese de
pactuação, facultada à prestadora do serviço de acesso condicionado a descontinuidade da
transmissão da programação com tecnologia analógica prevista no inciso I deste artigo.
§ 13. Caso não seja alcançado acordo quanto às condições comerciais de que trata
o § 12, a geradora local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a seu
critério, exigir que sua programação transmitida com tecnologia digital seja distribuída
gratuitamente na área de prestação do serviço de acesso condicionado, desde que a tecnologia
de transmissão empregada pelo distribuidor e de recepção disponível pelo assinante assim o
permitam, de acordo com critérios estabelecidos em regulamentação da Anatel.
§ 14. Na hipótese de que trata o § 13, a cessão da programação em tecnologia
digital não ensejará pagamento por parte da distribuidora, que ficará desobrigada de ofertar
aos assinantes a programação em tecnologia analógica.
§ 15. Equiparam-se às geradoras de que trata o inciso I deste artigo as
retransmissoras habilitadas a operar em regiões de fronteira de desenvolvimento do País que
realizarem inserções locais de programação e publicidade, inclusive as que operarem na
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5571

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 4509-A/2019

10

Amazônia Legal.
§ 16. É facultado à geradora de radiodifusão que integre rede nacional proibir que
seu sinal seja distribuído mediante serviço de acesso condicionado fora dos limites territoriais
de sua área de concessão, bem como vedar que o sinal de outra geradora integrante da mesma
rede seja distribuído mediante serviço de acesso condicionado nos limites territoriais
alcançados pela transmissão de seus sinais via radiodifusão.
§ 17. Na distribuição dos canais de que trata este artigo, deverão ser observados os
critérios de qualidade técnica estabelecidos pela Anatel, sendo que, para os canais de que trata
o inciso I, é de exclusiva responsabilidade da prestadora do serviço de acesso condicionado a
recepção do sinal das geradoras para sua distribuição aos assinantes.
§ 18. A Anatel regulamentará os critérios de compartilhamento do canal de que
trata o inciso XI entre entidades de uma mesma área de prestação de serviço.
§ 19. A programação dos canais previstos nos incisos VIII e IX deste artigo
poderá ser apresentada em um só canal, se assim o decidirem os responsáveis por esses
canais.
§ 20. A dispensa da obrigação de distribuição de canais nos casos previstos no §
8º deverá ser solicitada pela interessada à Anatel, que deverá se manifestar no prazo de 90
(noventa) dias do recebimento da solicitação, sob pena de aceitação tácita mediante postura
silente em função de decurso de prazo.
§ 21. Nas localidades onde não houver concessão para exploração do serviço de
radiodifusão de sons e imagens, caso o sinal de geradora ou retransmissora de radiodifusão de
sons e imagens em tecnologia analógica alcance os limites territoriais dessa localidade, a
distribuidora deverá distribuir esse sinal, vedada a distribuição de programação coincidente e
observado o disposto nos §§ 7º a 9º e 16.
CAPÍTULO VIII
DOS ASSINANTES DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO
Art. 33. São direitos do assinante do serviço de acesso condicionado, sem prejuízo
do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e
nas demais normas aplicáveis às relações de consumo e aos serviços de telecomunicações:
I - conhecer, previamente, o tipo de programação a ser exibida;
II - contratar com a distribuidora do serviço de acesso condicionado os serviços de
instalação e manutenção dos equipamentos necessários à recepção dos sinais;
III - (VETADO);
IV - relacionar-se apenas com a prestadora do serviço de acesso condicionado da
qual é assinante;
V - receber cópia impressa ou em meio eletrônico dos contratos assim que
formalizados;
VI - ter a opção de contratar exclusivamente, de forma onerosa, os canais de
distribuição obrigatória de que trata o art. 32;
VII - ter a opção de cancelar os serviços contratados por via telefônica ou pela
internet. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.828, de 13/5/2019, publicada no DOU de 14/5/2019,
em vigor 30 dias após a publicação)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 4.509, de 2019, do nobre Deputado Marcos
Aurélio Sampaio, tem por objetivo conceder prioridade às emissoras de TV públicas
e estatais na ordem de alocação de canais virtuais nos Planos Básicos de
Distribuição de Canais de Radiodifusão, determinando que os canais dessas
emissoras sejam alocados preferencialmente na faixa que compreende os canais de
números 1 a 50. Ainda segundo a proposição, a mesma determinação deverá ser
obedecida pelas prestadoras dos serviços de televisão por assinatura, que deverão
alocar os canais públicos e estatais prioritariamente entre os canais 1 a 50.
O autor da proposta assinala que a atribuição de canais virtuais mais
baixos para as emissoras públicas e estatais, tanto nos serviços de TV aberta,
quanto na TV fechada, “facilitará o acesso e ampliará a audiência desses canais,
concretizando sua função de compor a esfera pública da comunicação”.
De acordo com o despacho expedido pela Mesa da Câmara dos
Deputados, a proposição tramita em regime conclusivo e deverá ser apreciada,
quanto ao mérito, por esta Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática. A iniciativa será ainda examinada quanto à constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Decorrido o prazo regimental, não foram apresentadas, nesta
Comissão, emendas ao Projeto.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
Em muitas nações desenvolvidas, como o Reino Unido e o Japão,
as emissoras do chamado “campo público” desempenham papel crucial na
promoção da cidadania e na democratização do acesso ao conhecimento. O projeto
de lei em exame vem ao encontro de contribuir para alcançar esse objetivo, ao
propor a instituição de dispositivo priorizando as TV públicas e estatais na ordem de
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alocação dos canais virtuais nos serviços de televisão aberta e por assinatura. O
intuito da medida é facilitar o acesso e ampliar a audiência dessas emissoras,
contribuindo, assim, para o fortalecimento da comunicação pública no País.
No entanto, cumpre-nos informar que, no âmbito dos serviços
abertos de radiodifusão de sons e imagens, a matéria endereçada pelo autor do
Projeto de Lei nº 4.509, de 2019, já é objeto da Portaria MCTIC nº 3.306, de 19 de
julho de 2019. Essa norma atribui às emissoras mantidas pela União – a exemplo da
TV Câmara, TV Senado e TV Brasil – a prerrogativa de requerer a alteração dos
seus canais virtuais para a numeração de 2 a 13, desde que haja disponibilidade de
canais na respectiva localidade.
Em nossa avaliação, a solução adotada pelo Poder Executivo é mais
adequada do que a proposta pelo projeto, ao expressamente condicionar a mudança
na numeração à disponibilidade efetiva de canal. A Portaria, ao mesmo tempo em
que preserva os direitos das emissoras já constituídas, também não causa prejuízos
para os telespectadores, já acostumados com a disposição numérica dos canais
comerciais de TV.
Para a TV por assinatura, por sua vez, o § 6º do art. 32 da Lei nº
12.485, de 12 de setembro de 20111, determina que os chamados canais de
distribuição obrigatória – entre os quais se incluem os canais de TV aberta e os da
esfera pública – “deverão ser ofertados em bloco e em ordem numérica virtual
sequencial, sendo vedado intercalá-los com outros canais de programações,
respeitada a ordem de alocação dos canais no serviço de radiodifusão de sons e
imagens, inclusive em tecnologia digital, de cada localidade”.
Assim, em conformidade com a Lei do SeAC, nos serviços de TV
paga, já é assegurado às emissoras públicas e estatais o direito ter suas
programações veiculadas em canais virtuais com numeração próxima à dos canais
de televisão aberta. Por esse motivo, entendemos que também neste caso a
legislação em vigor é mais oportuna do que a proposta constante do projeto, ao
garantir que os canais públicos e estatais sejam alocados no mesmo bloco numérico
das emissoras comerciais.

1
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Portanto, não obstante o inegável mérito da intenção do autor da
proposição em exame, considerando que o objetivo almejado pela iniciativa já está
atendido pela legislação ordinária e pela regulamentação do Poder Executivo de
forma mais adequada do que a proposta pelo projeto, o VOTO é pela REJEIÇÃO do
Projeto de Lei nº 4.509, de 2019.
Sala da Comissão, em 11 de novembro de 2019.
Deputado VITOR LIPPI
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
4.509/2019, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Vitor Lippi.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Félix Mendonça Júnior - Presidente, Márcio Jerry e Angela
Amin - Vice-Presidentes, Alex Santana, André Figueiredo, Bibo Nunes, Carlos
Chiodini, Cezinha de Madureira , Daniel Trzeciak, David Soares, Fabio Reis, General
Peternelli, Gustavo Fruet, Julio Cesar Ribeiro, Luiza Erundina, Paulo Magalhães,
Roberto Alves, Ronaldo Martins, Sâmia Bomfim, Ted Conti, Vinicius Poit, Vitor Lippi,
Capitão Wagner, Coronel Chrisóstomo, Daniel Freitas, Dr. Frederico, Felipe Rigoni,
JHC, Laercio Oliveira, Luis Miranda, Paulo Eduardo Martins, Rodrigo de Castro,
Tabata Amaral e Tiago Dimas.
Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 2019.
Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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