
PROJETO DE LEI Nº      , DE 2013 
(Do Sr. Giovani Cherini) 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e 

consolida a legislação sobre direitos autorais e 

dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei acrescenta parágrafo 8º ao art. 68 da Lei 
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dispondo que não se aplicam as 
exigências deste artigo às rádios comunitárias legalmente homologadas pelo 
Ministério das Comunicações. 

Art. 2º. O art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º: 

“Art. 68. .................................................... 

§ 8º Ficam isentas do disposto neste 
artigo as rádios comunitárias legalmente 
homologadas pelo Ministério das 
Comunicações, em todo território nacional.” 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 

A presente proposição busca acrescentar parágrafo 8º ao 
art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dispondo que não se aplica 
o disposto em tal artigo às rádios comunitárias legalmente homologadas pelo 
Ministério das Comunicações em todo território nacional. 

É nosso entendimento que as rádios comunitárias, 
emissoras de FM de alcance limitado, exercem um papel de vital importância 
em nosso país, notadamente no que tange à democratização das 
comunicações, proporcionando informação cultura, entretenimento e lazer a 
pequenas comunidades. 

Tais emissoras são, ainda, indutoras do desenvolvimento 
da cultura e da identidade das localidades, propiciando o hábito do debate das 
ideias. Noticiam também os acontecimentos comunitários e de utilidade 
pública, divulgando fatos do convívio social e de utilidade pública. 

Tais rádios, portanto, possuem grande relevância. 

Mas, apesar de tal importância e de não possuírem fins 
lucrativos, nos termos da atual legislação de direitos autorais são obrigadas a 
seguir as mesmas normas aplicáveis às grandes emissoras comerciais, o que 
configura, em nossa opinião, flagrante injustiça, e que pode até inviabilizar seu 
devido funcionamento. 

Por tais razões é que apresentamos o presente projeto de 
lei que visa eximir as rádios comunitárias das exigências previstas na Lei nº 
9.610, de 1998, esperando, então, o apoio de nossos ilustres Pares para a 
aprovação dessa importante inovação em nossa legislação.  

Sala das Sessões, em         de                         de 2013. 

Deputado GIOVANI CHERINI 

2012_24203_045 


