PROJETO DE LEI N.º 4.952-A, DE 2016
(Do Sr. Aureo)
Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre a
veiculação obrigatória, em emissoras de rádio e televisão, de campanha
de saúde pública em caso de epidemia; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação, com substitutivo (relator:
DEP. OSSESIO SILVA).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
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

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
para dispor sobre a veiculação obrigatória, em emissoras de rádio e televisão, de
campanha de saúde pública em caso de epidemia.
Art. 2º Inclua-se a letra “j” no art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, com a seguinte redação.
“Art. 38.......................................
...................................................
j) as emissoras de radiodifusão, inclusive
televisão, à exceção das comunitárias, realizarão, por todos os
meios eletrônicos disponíveis, campanha de saúde pública
para informar sobre a existência de epidemias, na forma da
regulamentação”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil vive um dos momentos de maior tensão com a
chegada ao País dos vírus da Dengue, da Zika e da febre Chikungunya, cujos danos
à saúde pública são ainda incalculáveis. De norte a sul, as doenças se alastram com
grande rapidez, formando, no caso da dengue, já um quadro de epidemia nacional.
Autoridades sanitárias, institutos de pesquisa, defesa civil e até exércio estão em
estado de alerta para conter o avanço dessas doenças, especialmente a
disseminação do mosquito transmissor, Aedes Aegypti.
O slogan de uma das principais campanhas institucionais, que
se refere à associação entre a Zika e os casos de microcefalia, deixa claro a
gravidade da situação: “quem ameaça nossos bebês não pode sobreviver”. O apelo
de todas as campanhas é no sentido de conscientizar o cidadão para assumir a o
seu papel neste front de batalha, ou seja, o combate a essas doenças depende do
envolvimento individual de cada brasileiro. Atualmente, boa parte do noticiário
jornalístico está tomado por informações sobre a prevenção, as pesquisas e os
impactos negativos dessas doenças na sociedade. Mas é preciso intensificar esses
esforços dentro de uma visão de prevenção ao mal pior que está por vir,
especialmente considerando-se os custos enormes ao Sistema Único de Saúde e
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em termos de seguridade social com o crescimento do número de pessoas
infectadas.
Nesse sentido, a ameaça de novas epidemias não deve ser
uma preocupação apenas das autoridades sanitárias. A mídia, como formadora de
opinião e detentora dos meios legítimos de disseminação da informação em nossa
sociedade, deve assumir a sua função social prevista, inclusive, na Constituição, de
trabalhar pela promoção da saúde, da educação e outros direitos fundamentais
previstos na nossa Carta.
Não basta realizarmos um dia nacional de combate ao Aedes
Aegypti, pois o trabalho de vigilância sanitária contra o mosquito transmissor deve
ser feito cotidiana e localmente. A proposta legislativa que ora trazemos é mais um
instrumento positivo para atacar a disseminação do vírus em sua origem: a
veiculação obrigatória de campanhas na televisão e no rádio para informar a
população em geral.
É nesses momentos que o poder de comunicação de massa
deve ser colocado a serviço do interesse público. Conforme a Constituição Brasileira
(CF), a exploração dos serviços de radiodifusão, seja rádio ou televisão, é uma
prerrogativa do Estado, de acordo com o art. 21, inciso XII da CF, que pode fazer a
concessão desse serviço de natureza pública para o particular, mediante condições
específicas. Entre essas condições, está o cumprimento das finalidades educativa e
informativa, em conformidade com o art. 221 da Carta Magna.
O projeto de Lei em tela torna-se viável na medida em que as
emissoras já estão aparelhadas para este tipo de função, sendo habitual a promoção
de campanhas cívicas e de cidadania das mais diversas formas, desde as mais
sofisticadas peças de propaganda institucional, até a simples inserção de diálogos
educativos num trecho de uma novela.
A proposição em curso estabelece, pois, a obrigação, para as
emissoras de radiodifusão (
que são reguladas pela Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962), de realização, por todos os meios eletrônicos disponíveis, de
campanha de saúde pública para informar sobre a prevenção a doenças de natureza
epidêmica, sendo que a aplicação efetiva da lei será definida na regulamentação.
Por não dispor de receita própria, estamos excluindo as emissoras comunitárias
desta obrigação. Não incluímos a mesma obrigação para os veículos de mídia
impressos, pois, conforme o art. 220, § 6º da CF, “a publicação de veículo impresso
de comunicação independe de licença de autoridade”.
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Cientes de que a realização de campanhas nacionais na mídia
em caso de epidemias de saúde é essencial para debelar esse mal da Dengue, da
Zika e da febre Chikungunya que avança sobre o nosso País, pedimos o apoio dos
deputados para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 07 de abril de 2016.
Deputado AUREO
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
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 III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA UNIÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII - emitir moeda;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5571

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 4952-A/2016

5

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de
natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de
seguros e de previdência privada;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e
de desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no DOU de 30/3/2012, produzindo
efeitos 120 dias após a publicação)
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para
execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e
cartografia de âmbito nacional;
XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de
programas de rádio e televisão;
XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso;
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e
exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes
princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
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b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de
radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas e industriais; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e
utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Alínea acrescida pela
Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
(Primitiva alínea c renomeada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de
garimpagem, em forma associativa.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho;
II - desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de
guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício
de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa
destes; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no
DOU de 30/3/2012, produzindo efeitos 120 dias após a publicação)
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária
federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para
as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
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sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e
mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
§ 3º Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar
sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que
sua apresentação se mostre inadequada;
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade
de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam
ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo
anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu
uso.
§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser
objeto de monopólio ou oligopólio.
§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de
autoridade.
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão
atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente
que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
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Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons
e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas
jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital
votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens 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. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da
programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, em qualquer meio de comunicação social. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 36, de 2002)
§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia
utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221,
na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na
execução de produções nacionais. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 36,
de 2002)
§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que
trata o § 1º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão
comunicadas ao Congresso Nacional. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº
36, de 2002)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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) os administradores ou gerentes que detenham poder de gestão e de
representação civil e judicial serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. Os
técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou
estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter excepcional e
com autorização expressa do órgão competente do Poder Executivo, a admissão de
especialistas estrangeiros, mediante contrato; (Alínea com redação dada pela Lei nº 10.610,
de 23/12/2002)
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b) as alterações contratuais ou estatutárias que não impliquem alteração dos
objetivos sociais, as cessões de cotas ou ações ou aumento de capital social que não resultem
alteração de controle societário e as modificações de quadro diretivo deverão ser informadas
ao órgão do Poder Executivo expressamente definido pelo Presidente da República, no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da realização do ato; (Alínea com redação dada pela Lei nº
12.872, de 24/10/2013)
c) a alteração de objetivos sociais, a alteração de controle societário das empresas
e a transferência da concessão, permissão ou autorização dependem, para sua validade, de
prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo; (Alínea com redação dada pela Lei
nº 12.872, de 24/10/2013)
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
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)
§ 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 Serão nulas de pleno direito as alterações contratuais ou estatutárias, as
cessões de cotas ou ações ou aumento de capital social, bem como as modificações de quadro
diretivo a que se refere a alínea b do caput deste artigo que contrariem qualquer dispositivo
regulamentar ou legal ficando as entidades sujeitas às sanções previstas neste Código.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.872, de 24/10/2013)
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)
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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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei acima nominado, de autoria do ilustre Deputado
ÁUREO, visa a alterar a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que “institui o
Código Brasileiro de Telecomunicações”, com vista a inserir preceito em seus
dispositivos prevendo a veiculação obrigatória, em emissoras de rádio e televisão,
de campanha de saúde pública em caso de epidemia.
Para tanto, propõe a inserção de uma alínea “j” no art. 38 da norma
citada, propondo que “nas concessões, permissões ou autorizações para explorar
serviços de radiodifusão” os concedidos se obriguem a realizar, “por todos os meios
eletrônicos disponíveis, campanha de saúde pública para informar sobre a existência
de epidemias, na forma da regulamentação”. Estariam dispensadas dessa
obrigatoriedade as emissoras comunitárias.
Para justificar sua iniciativa, o ínclito Autor releva que em momentos
graves, como o representado por uma epidemia, os meios de comunicação devem
ser colocados a serviço do interesse público.
A matéria é de apreciação conclusiva das Comissões e insere-se no
âmbito das competências deste Órgão Técnico.
Após a manifestação da Comissão de Seguridade Social e Família,
deverão pronunciar-se a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, também quanto ao mérito, e a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania quanto à constitucionalidade, à legalidade, à juridicidade, à
regimentalidade e à técnica legislativa.
No prazo regimentalmente previsto, não foram apresentadas
emendas.
É o Relatório.
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II - VOTO DO RELATOR
A propositura em debate foi inicialmente relatada pelo insigne
Deputado Ivan Valente, mas seu relatório não chegou a ser analisado por este
Colegiado.
A iniciativa do nobre Deputado ÁUREO é das mais louváveis e de
grande alcance social e sanitário.
A matéria em questão encerra, a um só tempo, poderosa ferramenta
em favor do bem público e simplicidade e clareza meridianas.
Conforme é sabido, os atos de outorga ou renovação de concessão
têm natureza jurídica contratual administrativa, constituindo o direito do
concessionário/permissionário de explorar os bens e serviços cedidos pela
Administração Pública, ficando sujeitos às regras gerais delineadoras dos contratos,
implicando regulamentação, fiscalização e controle por parte do poder concedente.
Desta feita, qualquer pretensão de restringir a utilização de espaço
da programação ou intervir na livre criação dos programas é um claro embaraço no
desenvolvimento de conteúdo informativo das emissoras, podendo ser, inclusive,
tratado como uma afronta à liberdade de expressão e informação.
Assim, tratando-se de uma situação muito explícita, emergencial e
que, se corretamente utilizada, permitirá a manutenção de vidas, a ação pronta e
eficaz e a preservação da saúde de milhares de cidadãos.
Na regulamentação da matéria, espera-se que o bom senso
prevaleça e que regras aceitáveis, justas e não onerosas estabeleçam os critérios da
veiculação em questão.
Ocorre, todavia, que após a apresentação desta proposição, a lei
dela objeto já foi alterada pela Lei nº 13.424, de 2017. Dentre outras disposições, foi
já incluída uma alínea ‘j’ ao seu art. 38. Dessa forma, será necessária emenda de
redação para esta propositura, para que passe a inserir a alínea ‘k’, e não a ‘j’, como
originalmente previsto. Isso, todavia, será objeto de discussão na Constituição e
Justiça e de Cidadania, a quem cabem tais providências.
Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº
4.952, de 2016, na forma do Substitutivo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, em 7 de agosto de 2019.
Deputado OSSESIO SILVA
Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.952, de 2016
Altera a Lei no 4.117, de 27 de agosto de
1962, para dispor sobre a veiculação obrigatória,
em emissoras de rádio e televisão públicas e
estatais, de campanha de saúde pública em caso
de epidemia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para
dispor sobre a veiculação obrigatória, em emissoras de rádio e televisão públicas e
estatais, de campanha de saúde pública em caso de epidemia.
Art. 2º Inclua-se a letra “k” no art. 38 da Lei no 4.117, de 27 de
agosto de 1962, com a seguinte redação.
“Art. 38.......................................
k) as emissoras de radiodifusão públicas e estatais realizarão, por
todos os meios eletrônicos disponíveis, campanha de saúde pública para informar
sobre a existência de epidemias, na forma da regulamentação”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta dias) dias após a
sua publicação.
Sala da Comissão, em 7 de agosto de 2019.
Deputado OSSESIO SILVA
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião
extraordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.952/2016,
com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Ossesio Silva.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Brito - Presidente, Alexandre Serfiotis - VicePresidente, Adriana Ventura, Alexandre Padilha, André Janones, Benedita da Silva,
Boca Aberta, Carmen Zanotto, Darcísio Perondi, Dr. Frederico, Dr. Jaziel, Dr. Luiz
Antonio Teixeira Jr., Dr. Luiz Ovando, Dr. Zacharias Calil, Dra. Soraya Manato,
Eduardo Barbosa, Eduardo Braide, Eduardo Costa, Fernanda Melchionna , Jandira
Feghali, Jorge Solla, Juscelino Filho, Leandre, Liziane Bayer, Marco Bertaiolli,
Marília Arraes, Miguel Lombardi, Olival Marques, Ossesio Silva, Pastor Sargento
Isidório, Pedro Westphalen, Pinheirinho, Roberto de Lucena, Rodrigo Coelho,
Rosangela Gomes, Silvia Cristina, Alcides Rodrigues , Chris Tonietto, Daniela do
Waguinho, Diego Garcia, Heitor Schuch, Hiran Gonçalves, João Campos, João
Roma, Lauriete, Luiz Lima, Mauro Nazif, Otoni de Paula, Pastor Gildenemyr, Paula
Belmonte, Santini, Sergio Vidigal e Zé Vitor.
Sala da Comissão, em 3 de setembro de 2019.
Deputado ANTONIO BRITO
Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO AO PROJETO DE LEI nº 4.952, DE
2016
Altera a Lei no 4.117, de 27 de agosto de
1962, para dispor sobre a veiculação obrigatória,
em emissoras de rádio e televisão públicas e
estatais, de campanha de saúde pública em caso
de epidemia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para
dispor sobre a veiculação obrigatória, em emissoras de rádio e televisão públicas e
estatais, de campanha de saúde pública em caso de epidemia.
Art. 2º Inclua-se a letra “k” no art. 38 da Lei no 4.117, de 27 de
agosto de 1962, com a seguinte redação.
“Art. 38.......................................
k) as emissoras de radiodifusão públicas e estatais realizarão, por
todos os meios eletrônicos disponíveis, campanha de saúde pública para informar
sobre a existência de epidemias, na forma da regulamentação”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta dias) dias após a
sua publicação.
Sala da Comissão, em 03 de setembro de 2019.
Deputado Antônio Brito
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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