
Conselho de Comunicação Social enfrenta empresas com parecer   
Maurício Hashizume     
 
Conselho de Comunicação Social (CCS) deve votar parecer pela aprovação da proposta da 
deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que obriga emissoras de rádio e televisão a veicular 
produção regional e independente.   
 
Brasília – Depois de ter sido palco do episódio em que o vice-presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Darc Costa, anunciou a intenção de liberar uma 
linha de financiamento específica para a reestruturação de dívidas bilionárias da grandes 
empresas privadas do setor de comunicação social (leia: Socorro à mídia, de R$ 4 bilhões, 
permitirá pagamento de dívidas), o Senado Federal abrigará um novo capítulo de grande 
relevância para a mídia nacional. 
 
No próximo dia 19 de abril, o Conselho de Comunicação Social (CCS) – previsto na Constituição 
de 1988, mas criado apenas em junho de 2002 - deve votar o parecer pela aprovação do projeto 
de lei 256, de 1991, da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB- RJ), que propõe cotas 
obrigatórias de programação para a produção regional e independente nas emissoras de rádio e 
televisão. 
 
“O debate sobre esse assunto trouxe, pela primeira vez, tensão política ao Conselho de 
Comunicação Social. O projeto da deputada Jandira é, de fato, uma tentativa formal de definir 
critérios para a comunicação de massa no Brasil”, afirma Geraldo Pereira dos Santos, do Sindicato 
dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica do Rio de Janeiro (Stic), conselheiro titular da 
cadeira reservada às categorias de profissionais de cinema e vídeo.  
 
A proposta foi aprovada na Câmara em 2003 após completar 12 anos de trâmite na Casa. Ainda 
no ano passado, o presidente do Senado, José Sarney, atendeu à solicitação do presidente do 
conselho, José Paulo Cavalcanti, e encaminhou o projeto da deputada ao conselho para que este 
último pudesse emitir um parecer.  
 
Apesar da rotina intensa de trabalho da instância responsável pela elaboração do parecer - a 
comissão de regionalização e qualidade de programação do CCS, que se reuniu cinco vezes no 
mês passado, ouviu 18 pessoas convidadas e recebeu mais de uma dezena de constribuições por 
escrito sobre o tema - , as grandes empresas do setor se recusaram a avançar em pontos cruciais 
da negociação e apresentaram a versão final de um substitutivo do projeto de lei em reunião 
realizada na terça-feira (30) passada. 
 
“O substitutivo apresentado pela Abert [Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão] 
desconsiderou as nossas propostas e foi por nós considerada mais que protelatória e acabava 
piorando o projeto original”, relata a coordenadora e relatora do projeto na comissão do CCS, 
Berenice Mendes, representante da Associação Nacional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e 
Diversões (Aneate). “Nós chegamos a um impasse incontornável”. Para o conselheiro Santos, "a 
verdade é que os empresários não querem perder espaço algum." 
 
Berenice e Santos se somaram a outros quatro conselheiros - a suplente Assunção Hernandes, do 
Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), Daniel Herz, da Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj), 
Francisco Pereira, da Federação Interestadual de Trabalhadores em Radiodifusão (Fitert), e 
Ricardo Moretzsohn, do Conselho Federal de Psicologia (CFP) – em um comunicado de resposta às 
propostas apresentadas pela Abert, principal interlocutora da conquista de créditos especiais no 
BNDES. 
 
De acordo com o documento divulgado na reunião extraordinária do Conselho nesta segunda-feira 
(5), o substitutivo elaborado pelos empresários “piora de forma inaceitável” em pelo menos dez 
pontos a proposta da deputada Jandira. Um dos principais deles, segundo Berenice, é o 



descumprimento da exibição de pelo menos uma obra cinematográfica ou videofonográfica 
nacional por semana. “A obrigação de exibição do cinema brasileiro e o estímulo à produção 
independente - duas medidas que geram emprego, criam um novo segmento de mercado nessas 
regiões e fortalecem a própria publicidade local – fortalecem e salvaguardam a cultura brasileira e 
regional, que é preocupação da Constituição de 1988”, argumenta. “Tem muita coisa que precisa 
entrar na televisão. Há quinze anos, o Congresso está devendo isso à população.” 
 
“A regulamentação do artigo 221 tem um alcance muito grande para a nossa população e vai ter 
reflexos, acreditamos, muito benéficos. Não só para a população como para artistas, técnicos, 
produtores, etc. Até agora, de tudo que esse Conselho já fez, esse é o trabalho mais importante”, 
completa a coordenadora, que pretende apresentar o relatório pela aprovação do projeto de lei 
até a próxima segunda-feira (12). 
 
Pela posição do presidente do CCS, que ainda aposta em uma convergência na votação, pode se 
inferir que as empresas podem ser derrotadas na disputa entre os 12 membros do Conselho. “É 
importante para o país definir uma legislação que valorize a diversidade regional e apoie a 
produção independente. Se o projeto, porventura, não atender os requisitos técnicos e puder ser 
melhorado, que isso ocorra. Mas que não seja um pretexto para que o Congresso não avance na 
regulamentação de uma matéria tão importante como essa.” 
 
Os dois conselheiros que representam os empresários do setor - Roberto Wagner (representante 
das empresas de televisão e diretor da Rede Record) e Paulo Machado de Carvalho Neto 
(representante das empresas de rádio e presidente da Abert) - sustentam que o projeto de lei é 
inconstitucional, apesar da matéria já ter sido aprovada na Comissão de Constituição de Justiça da 
Câmara. Nas reuniões da comissão de regionalização, Carvalho Neto sustentou que a lei criará 
"reserva de mercado para produções sem controle e sem parâmetros" e pediu "garantia de preço, 
qualidade e audiência" das produtoras regionais e independentes. 
 
Fazem parte ainda, como titulares do CCS, Jayme Sirotsky - que apesar de ser presidente do 
conselho de administração da RBS (Rede Brasil Sul), dona de 7 emissoras de televisão, 23 
emissoras de rádio, 6 jornais diários (Zero Hora, Diário Gaúcho, O Pioneiro, Diário de Santa Maria, 
Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina), é representante da sociedade civil -, Fernando 
Bittencourt (da classe dos engenheiros do setor) e os jornalistas Alberto Dines e Carlos Chagas. 
Paulo Cabral de Araújo, ex-representante das empresas de imprensa escrita e presidente do 
Condomínio dos Diários Associados (que controla 12 jornais, 13 canais de rádio e 7 de televisão, 
além de empresas de prestação de serviços, uma agência de notícias e duas produtoras de vídeo), 
renunciou em dezembro do ano passado do posto de conselheiro, deixando vaga a 13a cadeira de 
titular do CCS, já que seu suplente, Carlos Berlinck - da Editora Abril, ex-presidente da Associação 
Nacional Editoras de Revistas (Aner) - também renunciara quatro meses antes. 
 
O resultado da votação será remetido ao senador César Borges (PFL-BA), relator da matéria na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. 
 
Leia abaixo, na íntegra, o projeto de lei 256, de 1991, da deputada federal Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) 
 
PROJETO DE LEI Nº 256-E, DE 1991 
 
Regulamenta o disposto no inciso III, do artigo 221, da Constituição Federal, referente à 
regionalização da programação cultural, artística e jornalística e à produção independente nas 
emissoras de rádio e TV e dá outras providências. 
 
 
 
 



O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
Art. 1o As emissoras de televisão ficam obrigadas a veicular, no horário de cinco às vinte e quatro 
horas, programas culturais, artísticos e jornalísticos totalmente produzidos e emitidos nos estados 
onde estão localizadas as sedes das emissoras e/ou suas afiliadas, nas seguintes condições:  
 
I – vinte e duas horas semanais, no caso de emissoras que atendem áreas geográficas com mais 
de um milhão e quinhentos mil domicílios com televisores;  
 
II – dezessete horas semanais, no caso de emissoras que atendem áreas geográficas com menos 
de um milhão e quinhentos mil domicílios com televisores; 
 
III - dez horas semanais, no caso de emissoras que atendem localidades com menos de 
quinhentos mil domicílios com televisores. 
 
§ 1o Os valores estabelecidos nos incisos I e II deste artigo deverão, no prazo de cinco anos, 
alcançar respectivamente trinta e duas horas e vinte e duas horas, com o aumento, ao final de 
cada ano, de duas horas no primeiro caso e de uma hora no segundo.  
 
§ 2o No caso da Amazônia Legal, os valores estabelecidos no caput serão atendidos considerando-
se programas produzidos e emitidos na região. 
 
Art. 2o No caso das emissoras de televisão, pelo menos quarenta por cento das horas semanais 
estabelecidas no art. 1º deverão ser obrigatoriamente cumpridos com a veiculação de produção 
independente. 
 
Parágrafo único. Do total reservado à produção independente, pelo menos quarenta por cento 
deverão ser destinados à apresentação de documentários, de obras audiovisuais de ficção e de 
animação, incluindo teledramaturgia, e até cinco por cento à apresentação de obras audiovisuais 
de publicidade comercial.  
 
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
 
I - Produção Regional: a produção cultural, artística e jornalística totalmente produzida e emitida 
nos estados onde estão localizadas as sedes das emissoras de radiodifusão ou televisão e suas 
afiliadas e realizada por produtor local, seja pessoa física ou jurídica; 
 
II - Produção Independente: aquela realizada por produtor ou produtora independente que não 
tenha qualquer relação econômica ou de parentesco próximo com os proprietários, quotistas ou 
acionistas da emissora exibidora, seja pessoa física ou jurídica; 
 
III - Programas Culturais, Artísticos e Jornalísticos: programações e apresentações musicais, 
espetáculos de teatro, ópera, c irco, dança, teledramaturgia, obras audiovisuais de ficção, 
documentários e animação, programação jornalística e religiosa, sendo que esta última no limite 
de dez por cento do total; 
 
IV - Teledramaturgia: novelas, seriados, séries, minisséries e outras obras audiovisuais;  
 
V - Programação Jornalística: telejornais, debates, mesas-redondas, entrevistas, documentários, 
reportagens e assemelhados, e eventos esportivos. 
 
Art. 4o As emissoras de televisão deverão exibir em sua programação, pelo menos, uma obra  
cinematográfica ou videofonográfica nacional por semana, sendo, no mínimo, cinqüenta por cento 
de longa metragem.  
 



§ 1o A exibição de obra cinematográfica ou videofonográfica de produção independente será 
computada em dobro para os fins do disposto no art. 1º. 
 
§ 2o Nos serviços de vídeo sob demanda prestados pelas operadoras de serviços de 
telecomunicações, deverá ser observada a obrigatoriedade de exibição de um mínimo de 
cinqüenta por cento de programas ou obras audiovisuais de produção nacional. 
 
Art. 5o As operadoras de serviços de televisão por assinatura deverão destinar, em sua grade, 
canal inteiramente dedicado à veiculação de produção cultural e educativa brasileira, sendo que, 
no mínimo, sessenta por cento da respectiva programação deverá ser fornecida, mediante 
contrato, por produtores independentes para exibição pela operadora. 
 
Art. 6o As emissoras de rádio são obrigadas a destinar, diariamente, pelo menos vinte por cento 
do seu tempo de transmissão para a veiculação de programação musical ou jornalística de caráter 
nacional e dez por cento para a de caráter regional. 
 
Art. 7o O não cumprimento dos percentuais mínimos fixados nesta Lei por parte das emissoras de 
rádio e televisão implicará, sucessivamente, a aplicação das seguintes penalidades:  
 
I – advertência;  
 
II – multa; 
 
III – suspensão da concessão por até vinte e quatro horas, no caso da primeira reincidência; 
 
IV - suspensão da concessão por até trinta dias, a cada reincidência. 
 
Art. 8o As emissoras de rádio e televisão terão um prazo de dois anos para adaptar suas 
programações aos percentuais definidos nesta Lei. 
 
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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