PROJETO DE LEI N.º 8.979, DE 2017
(Da Sra. Shéridan)
Modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estendendo a vedação
de que trata o art. 38 aos parentes de primeiro grau de quem esteja no
gozo de imunidade parlamentar ou de foro privilegiado.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º
Esta Lei modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que “Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações”, estendendo a vedação de que
trata o art. 38 aos parentes de primeiro grau de quem esteja no gozo de imunidade
parlamentar ou de foro privilegiado.
Art. 2º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, passa a
viger com a seguinte redação:
“Art. 38 ......................................................................
...................................................................................
§ 1º Não poderá ser proprietário, controlador, ou 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.
................................................................................................
§ 4º A vedação do § 1º estende-se aos parentes até o primeiro grau
em linha reta de quem esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de
foro especial. (NR)”

Art. 3º As empresas detentoras de outorga para execução de serviço
de radiodifusão cujo quadro diretivo ou gerencial esteja em desacordo com as
disposições do art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, terão um prazo de
noventa dias, contados da publicação desta lei, para regularizar sua situação.
Art. 4º
A desobediência aos preceitos desta lei sujeita a empresa
infratora às penas previstas no art. 59 da Lei nº Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O Código Brasileiro de Telecomunicações, ao apontar em seu art. 38
os preceitos e cláusulas aplicáveis aos serviços de radiodifusão, incluiu determinação
no sentido de que aqueles que estejam no gozo de imunidade parlamentar ou foro
privilegiado não possam ocupar cargo de direção ou gerência na empresa
concessionária, permissionária ou autorizada a prestar o serviço.
Trata-se de disposição oportuna, visto que é grande o número de
parlamentares e autoridades públicas que mantêm vínculo societário ou de
propriedade com empresas dessa natureza. O exercício de cargo diretivo ou gerencial
importa responsabilidade por atos societários e, eventualmente, pela linha editorial do
veículo e pelo conteúdo veiculado, ainda que indiretamente. Desta sorte, quem exerça
essas funções deve submeter-se, sem privilégios, à apreciação judicial de seus atos
e às decisões administrativas do Poder Concedente.
O texto da lei, no entanto, fica aquém da vedação constitucional. A
Carta Magna, em seu art. 54, inciso II, estabelece:
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“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
.................................................................................
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze
de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público,
ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas
entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a
que se refere o inciso I, a;
..........................................................................”

Oferecemos, pois, correção ao texto legal, de modo a superar a
inexatidão apontada, vedando a essas pessoas a propriedade ou controle de emissora
de radiodifusão.
Nesses casos, há que se conjecturar, ainda, que os interesses
políticos e de proteção do cargo ocupado pelo detentor de imunidade parlamentar ou
foro privilegiado poderão contaminar a atuação do veículo, em desfavor do interesse
público. Mais uma razão, de ordem prática, para que essa restrição da lei persista e
seja aperfeiçoada.
Este último argumento, em especial, levanta a preocupação de se
impor a mesma vedação aos parentes de primeiro grau em linha reta de quem esteja
no gozo de imunidade parlamentar ou foro privilegiado. Evita-se, assim,
constrangimento à atuação do veículo de radiodifusão.
Apresentamos, nesse sentido, este texto, que esperamos contribua
para o aperfeiçoamento da radiodifusão brasileira, que vem prestando, há quase um
século, importantes serviços à nossa sociedade e ao amadurecimento político do
País. Contamos, pois, com o apoio dos ilustres Pares à iniciativa, por certo
indispensável à sua discussão e aprovação.
Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2017.
Deputada SHÉRIDAN

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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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 IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
.......................................................................................................................................................
Seção V
Dos Deputados e dos Senadores
.......................................................................................................................................................
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que
sejam demissíveis ad nutum , nas entidades constantes da alínea anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função
remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum , nas entidades
referidas no inciso I, a ;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere
o inciso I, a ;
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no
regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou
a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara
dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da
respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla
defesa. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)
§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da
Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
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§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à
perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais
de que tratam os §§ 2º e 3º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui
o
Código
Telecomunicações.

Brasileiro

de

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:
(“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, excluídas as de televisão, são obrigadas a
retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos
e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República, ficando reservados 30
(trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso
Nacional; (Alínea com redação dada pela Lei nº 10.610, de 23/12/2002)
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
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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 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)

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.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
.......................................................................................................................................................
Art. 59. As penas por infração desta lei são:
a) multa, até o valor de NCr$ 10.000,00;
b) suspensão, até trinta (30) dias;
c) cassação;
d) detenção.
§ 1º Nas infrações em que, a juízo do CONTEL, não se justificar a aplicação de
pena, o infrator será advertido, considerando-se a advertência como agravante na aplicação de
penas por inobservância do mesmo ou de outro preceito desta Lei.
§ 2º A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente, com outras
sanções especiais e estatuídas nesta Lei.
§ 3º O valor das multas será atualizado de 3 em 3 anos, de acordo com os níveis de
correção monetária. (Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 236, de 28/2/1967)
Art. 60. A aplicação das penas desta Lei compete:
a) ao CONTEL: multa e suspensão, em qualquer caso, cassação, quando se tratar
de permissão;
b) ao Presidente da República: cassação, mediante representação do CONTEL em
parecer fundamentado. (Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 236, de 28/2/1967)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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