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Ata da 191 ª Sessão não deliberativa, 
em 15 de dezembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 
minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhbs. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 1.193/97, de 11 do corrente, do Ministro de 
Estado da Fazenda, encaminhando as informações 
referentes ao Requerimento n2 625, de 1997, de au
toria do Senador Osmar Dias. 

N2 2.079/97, de 5 do corrente, do Ministro de 
Estado da Justiça, encaminhando as informações re
ferentes ao Requerimento n2 841, de 1997, de auto
ria do Senador Gilvam Borges. 

As informações prestadas pelos Minis
tros foram encaminhadas, em cópia, aos re-
querentes. · 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Lei da Cãmara n2 75, de 1997 (n2 
1.889/96, na Casa de origem}, que altera dispositi
vos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que re
gulamenta.o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe
deral, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

Despacho da Presidência: à Comissão de 
Constituição; Justiça e Cidadania. 

- Projeto de Lei da Câmara nº 76, de 1997 (n2 

929/95, na Casa de origem), que altera os arts. 132, 
~Q3 e 207 do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal. 

Despacho da Presidência: à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

-Projeto de Lei da Câmara n2 77, de 1997 (n2 

469/95, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
Programa Especial de Trabalho Educativo e dá ou
tras providências. 

Despacho da Presidência: à Comissão de As
suntos Sociais. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 75, DE 1997 
(N2 1.889/96, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei n2 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que "regulamen
ta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Rca vedada a concessão de financia

mento, benefício ou incentivo fiscal de qualquer es
pécie por parte da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios ou de entidade sob seu controle direto ou 
indireto, a pessoa jurídica de direito privado que utili
ze, no seu processo produtivo, mão-de-obra basea
da no trabalho infantil. 

Parágrafo único. A pessoa jurídica de direito 
privado interessada na obtenção de financiamento, 
benefício ou incentivo fiscal a que se refere o caput 
deste artigo deverá apresentar prova de r.;ituação re
gular perante o Ministério do Trabalho. 

Art. 22 Os arts. 27 e 32 da Lei n2 8.666, de 21 
de junho de 1993, passam .a vigorar acrescidos dos 
seguintes dispositivos: 

"Art. 27 ................................................ . 

V- inexistência de trabalho infantil. • 
"Art. 32 ................................................ . 

§ 7º A documeAtação relativa à com
provação do disposto no inciso V do art. 27 
consistirá de prova de situação regular pe
rante o Ministério do Trabalho, aplicando-se 
o disposto no § 12 deste artigo." 



---------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------------

2 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

Art. 32 Caso seja constatada irregularidade na 
emiSsão do certificado a que se referem o parágrafo 
único do art. 12 desta lei e o§ 72 do art. 32 r.la Lei n2 

8.666, de 21 de junho de 1993, a pessoa jurídica de 
direito privado ficará inabilitada pelo prazo de cinco 
anos de participar de licitação pública e de pleitear fi
nanciamento, benefício ou isenção fiscal de qualquer 
espécie às entidades referidas no caput do art. 12 

desta lei. 

que trata o caput deste artigo as sançÕes previstas 
na Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Art. 42 Para os efeitos desta lei, considera-se 
trabalho infantil aquele executado em desacordo 
com o disposto na Constituição Federal, arts. 72, in
ciso XXXIII, e 227, § 32, incisos I e 11. 

Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no pmzo de noventa dias. 

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Parágrafo único. Serão aplicadas ao agente 

público responsável pela emissão do certificado de Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regulamt•nta o 
stituição Federal, institui normas para licitações e contratos 
e dá outras providências•. 

§ 7". A documentação relativa à comprovação do disposto no inciso 
do artigo 27 consistirá prova de situação regular perante o Ministério do 
Trabalho." 
Art 2°.0 Poder Executivo regu]amcntalts. t;:)l4 , ... , uv P"--'"""" ,.., , .. _ .. __ 

dias}, a partir da dada de sua publicação. 

Arl 3°. Esta Lei entrará em vigor ISO (cento e oitenta) dias ·após sua 
publicação. 

Arl 4°. Revogam-se as disposições em contràrio. 

JUSTIFICAÇÃO 

Apesar de proibido pela Constituição Federal, cerca de 3,5 milhões de 
crianças brasileiras menores de 14 anos trabalham em atividades absolutamente insalubres, 
cumprindo jornadas superiores a 44 horas de trabalho, recebendo menos de 1/2 salàrio 
mínimo. Um dos maiores segmentos de exploração do trabalho infantil está no campo, 
particularmente nos canaviais. No Estado de São Paulo, são 60 mil. Em Alagoas, 50 mil 
canavieiros tem idade entre 6 e 13 anos. Somente no Estado de Pernambuco, 
aproximadamente 70 mil crianças e adolescentes trabalham nos canaviais, representando 
30% da força de trabalho no setor. A Contag estima que mais de SOO mil crianças e 
adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos, trabalhem na cadeia produtiva do acúcar e do 
àlcool. 

Segundo um levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura - CONTAG, as crianças e adolescentes representam cerca de 40% da força 
de trabalho na zona rural, e em vàrios Estados, o trabalho começa entre os 7 e 13 ar•os de 
idade, e muitas ficam expostas a agrotóxicos e sofrem acidentes que as deixam inutilizadas 
para o resto de suas vidas. 

Um dos graves problemas que desafiam toda a sociedade, e em particular 
o poder público, é o estado de abandono e conseqüente marginalização e exploração a que 
são submetidas as nossas crianças. 

Uma das faces dessa exploração é justamente a utilização da mão-de-obra 
infantil por empresários inescrupulosos, que objetivam, com isso, auferir maiores lucros nas 
mais diversas atividades económicas, algumas delas, inclusive, altamente danosas para a 
formação psicossocial dessas crianças. 



Trata-se, evidentemente, de um círculo :vicioso. A criança que hoje é 
obrigada precocemente a exercer uma profissão (ou mesmo subemprego) tem furtado de si 
o direito à educação e a uma formação intelectual que lhe permita o acesso futuro às 
condições mais dignas e confortáveis de vida. 

Conseqüentemente, quando essa criança chegar à idade adulta, estará 
alijada da possibilidade de se tomar cidadã na plenitude de seus direitos ·e condenada às 
mazelas da mão-de-obra desqualificada, fazendo da matéria uma realidade que se estenderá 
de geração em geração. 

Todaxia, o que causa maior preocupação é o fato de que o próprio poder 
público vem financiando, de modo indireto, a explorac,:ão da mão-de-obra infantil, por 
intermédio da contratação de empresas que utilizam-se daquele expediente. 

Assim, faz-se necessário e urgente que se elimine esta distorção grave, 
propiciada pela ausência de mecanismos que impeçam tais empresas de se habiwem à 
execução de obras e serviços patrocinados com recursos públicos. 

Tem o presente Projeto de Lei o objetivo de exigir das empresas 
prestadoras de serviços, fornecedoras de equipamentos e mão-de-obra aos governos federal, 
estadual e municipal, a comprovação da não-utilização de mão-de-obra infantil, mediante 
documentação regular expedida pelo Ministério do Trabalho. Prevê ainda que o Poder 
Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação 
e determina que a mesma só entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua 
publicação, precisamente para dar tempo às empresas de se adequarem a nova legislação. 

Esta proposta nasceu de sugestão elaborada pela Fundação Abrinq pelos 
Direitos da Criança, e ganhou apoio na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar Pela 
Criança. O Conselho Nacional dos Direitos da Crianças e do Adolescente - CONANDA 
adotou resolução sugerindo que os recursos públicos não deveriam financiar qualquer 
atividade econômica que emprega mão-de-obra infantil. É neste sentido que contamos com 
o apoio dos nobres pares para aprovação do presente Projeto de"Lei. 

Plenário Ulysses Guimarães, em 09 de Maio de 1996. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

República Federativa do Brasil 

CONSTITIDÇÃO 

TiTULO II 
Dos DIREITos E GARANTIAs-FUNDAMENTAis 

.............................................................................................................................................................. 

CAPiroLoll 

Dos DIRErros SociAis 
.................................................................................................................................................... 

Art. ~ São direitos dos trabalhadores urbanos._ e rurais, além de_ potros que 
visem à melhoria de_ sua.t;Ondição social: · · · 

I-:-. relação de emprego protegida. contra despedida arbitrária ou sem 
justa causá: nos termos de lei cÓmplementar~: q~é'preverá indeniZação com
pensatória, dentre outros direitos; 

II- seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
m- fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV- salário niínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender -às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
.alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higieqe; transporte e pJ:evidên
cia social, càm reajusteS periódicos que lhe preseryem o poder aquisitivo, sen
do vedada sua vinculação para qualquer fim; . 

V-piso salarial proporcional à e~ensão e à compl-:-oxidade do trabalho; 
VI- irredutibilidade do s~o. salvo o disposto em convenção ou àoordo 

coletivo; · 
VII-g~tia de salário. -nunca inferior ao mínimo. para os que perce-

bem remuneração variável; · 
. . vm :-décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou 

valor da_ aposentadôria~ · 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

IX 7 remuneração do ttabalho notum~ superior à do diurno; 

X- proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 
doi~ 

XI..:. participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remunera
ção, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme defi
nido em lei; 

XII :;,. salário-família para as seus dépendentes; 

XIII -.duração·do-trabalho ·normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução 
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV -jornada· de seis horas para o trabalho realizado em turnos iriin
terruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; 

XV- repouso semanal remtmerado,: preferencialmente aos domingos; 

XVI- remuneração do serviço extraordinário superior, no mípim.o, em 
cmqüenta por; cento à do normal; 

XVII -gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal; 

XVIII -licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 
a duração de cento e vinte dias; 

XIX -licença-paternidade. nos termos fixados em lei; 

XX- proteção do mercado de trabalho da mulher, .me~ante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 

XXI- aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 
de trinta dias, nos termos da lei; 

XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalu-
bres ou perigosas, na fonna da lei; . 

XXIV- aposentadoria; 

XXV- assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimen-
to até seis anos de idade em creches e pré-escolas; 

XXVI- reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

xxvn- proteção em face da automação, na forma da lei; 

XXVlli - seguro contra acidentes ae trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 
ou culpa; 

5 
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XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, 
com prazo prescricional de: 

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após 
a extinção do contrato; 

b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural; 

XXX..., proibição de diferença de salanos, de .. exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI- proibição de qualquer discriminação no tocante a salário .e 
critérios de admissão do trabalhador portador. de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho 'manual,' técnico e inte
lectual ou entre os profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho notumo, perigoso ou insalubre aos 
menotes de dezoito e de qualquer trabalho a menores de. quatorze anos, salvo 
na condição de aprendiz: 

XXXIV - igualdade de. direitos entre .o trabalhador com vínculo em
pregatfcio pennanente e o trabalhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores do
mésticos os direitos previstos nos incisos IV; VI, Vlll,1XV, XVII,XVIll, XIX, 
XXI e xxrv,·bem comera sua integração·à'previdência social. 

···----------------· ........................................................................................................................... 

LEI Na 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

&gulanwua o an •. 37, inciso XXI. da Constituição Fedcml, 
institui normas para licitaçlks e contratos da 

Administração Pública e dd outras providhlcias . 
.. .. .. .. .. . . . . .. .. ... .. .. .. .. . . . -..... -............................... --.. 

CA~ÍTULO II 

Da Licitação 
Seção I 

.Das Mo~al~da~es, Limites e Dispensa 
• • • o • ,. o o • • • o o o • • • • ~- •- -• -•-• -·-• -. • • roo • •- ·~-~---=•- • • •- • • • - ~- • ----"----'----' __ , "- "- "--" "--" 0 

.. ! • 

SEÇÁOII 
- __ _'DA f/ABILITAç-fo .. 

Art. l7. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 

I • habilitação jurídica; 
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Il • qualilicação técnica; 
III • quulilic:ação econômico-linanceiro; 
TV • 'regularidade liscal. 

A.rf- 32.. Os -d~umentos necessários à habilitação podemo ser apresen
tados em original. por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da 
Imprensa oficial. (Re~ão d.adiZ pela Lei nll 8.88.1, de 08.06.94) 

f 1•. A documentação de que trotam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá 
ser dispensada. no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fome-
cimento de beas para pronta entrega e leilão. ' 

f 2•. O certifieado de rcgi~tro cadastral a que se refere o § 1~ do art. 36 
sul15titui os documentos enumerados nos nrts. 28 e 29, cJtclusive aqueles de 
que trotam os incisos III e IV do art: 29. obrigada a parte a declarar, sob 
•'penalidades cabivcis/o superveniêncio de foto impeditivo da hnbililnçiio, 
e a apresentar o restante da documentação prevista nos nrts. 30 e 31 desta 
Lei. 

§ 3•. A documentação referida neste artigo poderá ser subsliluída por 
registro Clldastral emilid'? por órgão ou entidade pública, desde que previs
to no edital e o registro .tenha sido feito em obediência 110 disposto nesta 
Lei. 

.f 4•. As empr~ estrangeiras que não funcionem no Pafs, tanto quan
to possível. atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos pará
grafos anterior~ mediante documentos eQuivalentes, autenticados pelos 
respectivos consulados e tr:~duzidos por tradutor jur:~mentndo, devendo ler 
rcpresentaç.;o leg:~t no Brasil com poderes expressos pnrn receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

§ s•. Não se exigirá. para a hnbilitnção üe que trata este artigo, prévio 
recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fo~ccimento 
do edital, <(Uanüo solicitado, com os seus elemcnlos constitutivos, limilados 
ao valor do custo efctivo üe rcproduç.;o grálica da documentaçlio forneci
da. 

§ 6°. O dL~posto no § 4° deste artigo, no § 1° do art. 33 e no§ 2• do art. 
SS não se nplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e ser
liços cujo pagamento seja feilo com o produto de linoncinmento concedi· 
do por organismo On:~ncciro internacional de que o Brasil f:~çn parte, 'ó'll 
por agência estrangeiro de cooperação. nem nos casos ue contratação com 
empresa estrangeira, para a compra de equip:~mentos f:~bricados e entre· 
gues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização 
do Chefe do Pode{ Executivo, nem nos c:uos de aquisição de beas e servi
ços realizada por unidades administrativas com sede no exterior • 

. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . " .......... . 
' ........................................................................ . 

LEI N? 8.429, DE- 2 DE JUNHO DE 1992 (*) 

Dispõ~ sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos ca
sos de enriquecimento ilícito rio exercício de mandato, cargo, empre
go ou junção ·na administração pública direta, indireta ou fundacio
nal e dá outras providências. 

·-------------------------:--·---------------~---=------------------------···--

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 76, DE 1997 
(Nº 929/95, na Casa de origem) 

AHera os arts. 132, 203 e 207 do De
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 

11 - impede alguém de se desligar de 
serviços de qualquer natureza, medicamen
to coação ou por meio da retenção de seus 
documentos pessoais ou contratuais. 

Art. 1º Os arts. 132, 203 e 207 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Pe
nal, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

§ 22 A pena é aumentada de um sexto 
a um terço se a vítima é menor de dezoito 
anos, idoso, gestante, indígena ou portador 
de deficiência física ou mental. • 

• Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o 
fim de levá-los de uma para outra IQC?.Iidade 
do território nacional. "Art. 132. . ............................................ . 

Parágrafo único. A pena é aumentada 
de um sexto a um terço se a exposição da 
vida ou da saúde de outrem a perigo decor
re do transporte de pessoas para a presta
ção de serviços em estabelecimentos de 
qualquer natureza, em desacordo com as 
normas legais. • 

"Art. 203 ............................................. .. 
Pena - detenção de um ano a dois 

anos, e multa, além da pena correspondente 
à violência. 

§ 1 º Na mesma pena incorre quem: 
I -obriga ou coage alguém a usar mer· 

cadorias de determinado estabelecimento, 
para impossibilitar o desligamento do serviço 
em virtude de dívida; 

Pena - detenção de um a três anos, e 
multa. 

§ 12 Incorre na mesma pena quem re
crutar trabalhadores fora da localidade de 
execução do trabalho, dentro do território 
nacional, mediante fraude ou cobrança de 
qualque-r qu~u-ltia do -tffiballlador, ou, ainda, 
não assegurar condições do seu retomo ao 
local de origem. 

§ 22 A pena é aumentada de um sexto 
a um. ~erço se a vítima é menor de dezoito 
anos, idoso, gestante, indígena ou portador 
de deficiência física ou mental. • 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PROJETO ORIGINAL 

Define cbmo crimes as condutas que favorecem ou configuram trabalho forçaao e 
.=scravo; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviç-.o 
Público, pela aprovação. Pendente . de parecer da Comissão de Constituição .e 
Justiça e de Redação 

O Congresso Nacional d=ta: 

Art. x• - As condutas previstas nesta Lei constituem crimes 
contra a organização geral do trabalho, que alentam contra. int= difusos 
e coletivos dos trabalhadores. sem prejuízo dos previstos no Código Penal e 
em leis especiais. 

Art. z· . Recrutar trabalhadores. direta ou indiretamente, 
fora da localidade da execução do trabalho, promovendo descontos no 
salário do valor do transporte, da hospedagem ou de quaisquer antecipações, 
sem assegurar condições de retomo ao local de origem: 

Pt!Da- detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos e multa. 

§ t• - A pena c aumentada de um terço até metade, se 
llouver vitima menor de 18 anos, mulher gnívida. indígena. portador de 
deficiência ou alienação mental. 

§ 2" • Incorre nas mesmas penas aquele que hospedar 
trabalhadores recottados na forma do caput. 



Art. r - Transportar ou promover o ~ de 
trabalhadores rdacicmado à. prestaçio de scrviçes· em estabelecib{~o OIV 

alividade de qualquer narureza, em desacordo com as normas I~ c 
a.dministtalivas, Cltp<lndo a perigo a vida c a saúde dos tra.balha.dores: · 

Pena· detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos. e multa. 
§ Únic:o - A pCI:Ia e aumentada de merade. se do fato 

resulta lesão corporal de ~= grave, c triplicada, se rc:sulta morte.. 

Art. 4" - Deixar o tomador de serviços ou seus prepostos de 
cumprir as normas sanitárias, de segurança ou de duração cio tra.balho, 
estabelecidas pela lei ou pelas autoridades competentes. expondo a perigo a 
vida ou a saúde dos tr:J.balbadores: 

Peua- detenção. de 01 (um} a 03 (três) anos, e multa. 

§ Único - A pena é aumentada de metade, se da omissão 
resulta lesão corporal de narureza grave, e triplicada. se resulta morte.. 

Art. 5" - Contratar ou pernnar o tomador ·de serviços ou 
seus prepostos que menores de 14 anos prestem serviços. salvo na c:ondição 
de aprendiz. ou que menores. de 18 anos realizem trabalho notumo, p~goso. 
insalubre ou que contribua negativamente para a sua formação J,ItOral.. tecruca 
ou profissional: · 

Pe- •. ~~!São- de 02 (dois) a 06 (seis) anos. e multa. .. .. . .... ~ --. 
Art- 6" - Induzir trabalhadores. mediante anificio, arcül ou 

qualquer meio fraudulento; ou obrigá-los, mediante constrangimento fisico 
ou psicológico, a trabalhar ou permanecer tra.baibando em estabelecimento 
ou alividade de qualquer DSlUreZa: · 

Peaa- reclusão, de Ol.{tun) & 04 (quatro} anos. e IDulta, 
além da pena. con:esponde:zne à violência, se o fato não constitui crime mais 
·grave. 

§ 1• - A pena aumenta-se de um terço até metade: 

I.- Se a violência ou ameaça é exercida com ~ 

U - Se há vitima menor de 18 anos, mulher grávida, 
indígma, portador de deficiência ou alienação mentaL 

§ z• - Considera-se anificio, exemplificalivamente, a 
tctenção de documentas, a falta de contraiO escrito ou anotaÇão na Carteira 
de Trabalho e assinatura de papéis em branco. 

§ 3" - Se o c:rinle e culposo: 
PCI:Ia- detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos. e multa. 

§ 4" - Se n~ houver violência. o juiz poderá aplicar 
alterrwivamente a pCI:Ia de perda do imóvel ou estabelecimento, se 
pertencente ao agente ou à pessoa juridica de que detenha o controle. 

Art. 7" - Induzir trabalhadores. mediante anificio., ardil ou 
qualquer meio fraudulento, ou obrigã-Ios. mediante constrangimento tisico 
011 psicológico, a adquirir alimentos. produtos ·ae primeira necessidade, 
instrumentos de trabalho, 011 a hospedar-se em estabelecimentos indicados ou 
!DI!!ridos. direta ou indirctamente, pelo- tomador de serviços ou seus 
paeposros; 
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Pena - reclusão de 01 (um) a 04 {qwm:o) anos, e multa. 
além de pena cotrespondcnte a violência. se o faro não constitui crime ID1Ii& 
grave. 

§: i'" - A pena aumenta de um terço até metade: 
I - Se a violência ou ameaça é exercida com emp1ego de 

n - Se bá vitima menor de 18 anos, mulher giávida, 
indígena. portador de deficiência ou alic:aaçã.o mental 

§ :z• -Se o crime é culposo: 
~ 

Peaa- detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos. e multa. 

§ 3• _ se não houver violência. o juiz podr· ücar 
alternativamente a pena de perda do imóvel ou estabelecimento, cer 
ao &geme ou à pessoa jurídica de que unha o controle. 

Art.,S" - Manter trabalhadores em estado de esaavidão, ou 
cm condição análoga à de escravo. bem como vender. comprar ou 
intermediar ttBIIsaÇào cujo objeto seja a força de trabalho de pessoas em 
esrado de escravidão ou em condição análoga à de escravo: 

Peua- reclusão, de 03 (três) a 08 (oito) anos; e multa. 

§ t• - Se a ação ou omissão do tomador de serviços ou seus 
prepostos for culposa., a pena é de detenção, de 02 (dois) a 04 ( quaJ:ro) anos, 
e multa. 

§ :z• -A pena, no npo doloso e aUposo, é aumentada de um 
terço: 

I - Se bá privação da liberdade de locomoção; 

n- Se há emprego de arma. 

m - Se bá vitima menor de I 8 anos. mulher gràvida, 
indígena, portador de deficiência ou alienação mentàl. 

§ 3• - A pena. no tipo doloso e culposo. é aumentada de 
'metade se resulta a a.lgwna vitima. em razão de maus-tratos ou da na1llreZ3. 
da detenção, lesões coxpomis de natureza gra.vc c triplicada. se resulta morte. 

§ 4" - O juiz pOdera, em qualquer caso. aplicar 
"pnu[arivamc:ntc a pena de perda do imóvel ou do estabelecimento em qliC o 
crime for praticado, se pertencente ao a.gr:.nte ou a pessoa juridica em que 
1l:llba o poder de dcc:isio.. 

§ 5" - Consiciera..se tmbalho , escravo ou aaálogo aquele 
prestado em c:ondiç.õcs fisica, psíquica ou cc;onomica""""e ciegradaorcs. que 
nlo pouibilitam ao tn:halhador desligar-se dele a. qualqw::- tempo. 

· An. 9" • Cco.sidern-se tomador de serviços o proprielário e 
o arreadatário, e seus p!'el)OSU)S. o adminisuador, gerc:nte. emp~. ~ 
empieàeito, e rcspansivei pe!.o CStllhelecimeolo ou aúvidade. ~ ~ 

Art. 10" - Nos am::ndamentos, é dever do arrendador 
liscalizar se o arrendatária pmtic:a ou liCilllite 1l'8balho terçado ou esc:mvo em 
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seu estabelmmr:mo ou imóvc:l e repn:seatar às aiitc;ncbdes fedcrnis 
competenteS para. a apuração. 

Art. 11 - Aplicam-se aos crim=s previstos nesta Lei as 
regras gerais do Código Penal, sempre que ela disponha de modo diversa. 

Art. U -Em todas os tipos penais previstos nesta Lei o jlllZ 
devem aplicar cumulativamente, ao agente como pessoa fisica ou para. a 
pessoa juricliea nas qw.>is det=ha. o poder de decisão, a pena de proibição de 
obtenção de financiamo:uto público ou in=ntivo fiscal. pelo prazo de OS 
(cinco) a. 1 O {dez) anos. 

Art. 13 -Esta Lei emra em vigor D& data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

"Ningu6m será submetido à escravid.to; a 
escr.avf~o • o trMico de eScravos. sob todas a suas 

fonnas. slo Interditos. Ninguém seá mantido em sarvi,dlo. 
Ninguém será constrangido a realizar trabalho forçado fiu 
obrigatório". 
Alligo 8" do hr:ID fnt.......;m.J tobre.,. Dinrllcl Civis. i'olllór>al. 

·Passados mais de cem 11110$ da abolição da escmvatura. não 
foi aiuda este regime de trabalho suprimido da prática social. Pelo ccmtrário. 
segupdo rdalório da Comissio .Pastoral . da, Tezm e ' da o,pnizar;ão 
Intc=mecimal do Trabalha, é cada. vez maior o número de pessoas sujeitas a 
t:A degmdan!e rdar;io de lr.ibaiho. O próprio govemo brasileiro reccnlbcee, 
no.rela!ório que apn::s=u em 1994 ao Comitê de DireitoS Humanos da 
ONJ:t . .telaltvo.ao.c:umprimemo do.Pacto fnl!:macicmal dos Direitos Civis e 
Politicas, que "Foi verificada. a. =srência de lr.ibalha lião-livre n~de 
AJagous. Babia, Espírito 5111110, Minas Gerais, Mato Grosso . 
Plhllli, Rio de JIJIX:iro, Rio Gtm!dc; do .sw e Sio Paulo". , 

Ao couttário do que possa par=, a utilização da 
exp1 lo "trabalho csc:ravo• não c:onstitui qualquer excesso de 1iDguagem. 
Qué·tnnnrnome usar para. desigoar11111 sislema em que famílias iltteira.s são 
clcslocadas para pomos •fit!ll!dM do terrilório 11acional têm seus dC'c:nmr:ntOs 
relidos.· sio COIISitlmgidas a assumir dividas para. a própria sobievivêucia. e 
são ·obrigadas & lr8balhar em COIIdições degradantes, sob a mira das a:mas de 
pisrolc:iros? 

Estas ccadntas eslilo a se pl1lpagar, ape311r dos esfo:çoS do 
MiDistério do Ttabalho; Ftc:DD: à sua gmviciade, a reptaiSio àa esfera 
~se ~~~CSttaiamfici~ 

Os tipos amal.tneme defuüdos pelo código peaal são muitp 
r=ritivos. deixando de. prever alguns dos principais mc:ics de que se valem 
os promotores, dentre OJ quais se dc:srac:a a fraude. 

A =ifi,'ência do dolo por pane do agente illlpede a punição 
dos proprietários e ger<mes que, por mc:io de contraUlS de emprcir:ada e S'Ub
c:znpreitada, eximem-se da n:sponsabilidade pcual. 

Já a ~"Cdsção do atua1 dc:liro de redução a coadição 8ZIIilog& 
a de escravo (an. 149 do Código Peual). embora genérica, rern· 'Sido 
iate p1ersda restlÍtÍVllmmte pelos rribllllllis, o que vem excluindo as siaJações 
P& forma como elas se aprcsem:am Da. realidade. 
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O presente projeto de lei visa sanar estas imperfeições. Foi 
elaborado pelo Fórum Contra a Violência, que reimc represenQ!I!feS cios 
trabalhadores rurais, c:nlidades de defesa dos direiUIS humanos c cios podetes 
pühlicos. O grupo de trabalho designado pelo F:õrum pam redigi-lo foi 
compostO por. rcpresemantes elas scguimcs instituições: CONTAG. CPT. 
Scc::retarit1 de r)SC!IIização do Mmistério do Trabalho. Ministério Público 
Federal. Ministério Público do Trabalho. Comissões de Direitos HIIIDIIDOS c 
de Agricultura,:. e Subcomissão . de Trabalho Eseravo .da Câmam cios 
Dcpuzacios. 

Os tipos peoais ora dclmicios não visam substituií- os já 
ccnsta11tes do código paml. Seu principal elemmto ele dífereacia9io ccmsisre 
.no falo de que.~ os .. Íülel scs.dos trabaJbedores do pomo do vista 
colclivo ou difUso. BIISCOU-SC reprimir o trabalho forçado e escravo caquamo 
um regime de trabalho. Por esta mzi!o. o pmjcttl utiliza. a eçrcssio 
"Trabalhadores" sempre no plural. As conelutes que violam os interesses ele 
apeaas um indivíduo cominuam a ser regidas pelo código peaaL 

Por ptoregec intm:sses colelivos. . os tipos pawis ora 
definidos· c:ara=izam c:rimcs c:ouua a orpninçAo do u.~ 
iDscrcm Dll. competi:acia. ela:JIIStiça Federal. o que se justifica tiallf l\:lblll;la 
alé o momento: vc:rifica.da. na· emm estadual. o que tem awsado·-giãvcs 
repercussões pam a imagem do pais no exterior. . . 

Tendo o país .ndificado a Convezação'Rda!iva àEsc:rlMdlo. 
de t9S3;.a. Convenção Suplemenmr solm: a·AbOlição•·dà.'Escn.vamra. do 
Tráfico C!e'Esàavos·c·das·Instimiçõcs e Práticas' ADá19gas &Escraft!Dr&; ele· 
1956; e ·as Canvezações ~ 29, de 1930 c~ 105, de 1957; ambas da. orr· 
{DeCrCioS"Législanvos ~·.66f6S; 24156 c 20/6S) •• à.União eleve competiu 
rep=são ao trabalho escmvo. · 

·Tanto o ttaba!bo fmçado como o esc:ravo•carac:reázam.se 
pelo COIISirllllgimen!D iio trabalho. O último mreste-se do maior gravid.aé, . 
pois. p~ a·clegnulaçio das ccadições ele traba!bo. O descm 1 · h• 

de normas básic:aS de ~ça· c saúde. capaz de· expor à riscó .de vida-dos 
trabalhadores. e o tmba!bo infantil sãó ' também pena!izados, · aiad&. q~. 
a= o c:onsuangimen!D. freme à gravidade dos intcr= qu:a(IIÍdcm. . 

'''' ·' . . 

· Além • das ·· c:andums de. trabalhO·· forçado , ·e escravo 
propriam= clilas. .o projeto também criminaliza os diversos moJD:IItOS em. 
que se orsaniza o regime de ttaba!bo escravo ou forçado: · rec:nDZDCI11D. 
transP.O~ hospedagem e c:zidividamen!D. Com isto. petwitt: so um& llllllç:lo 
pmr~·.áii:diànte a·mm:ssão c1os asDectos lllllis :wlm:r!í.vc:is c~es~o Iqime. 
detmbe!bo. 

As penas esâpuledas guardam CDCri!Dcia com o sislmD& do 
código penal. Preferiu-se a pcaa moclenda. mas de aplicação m.lis pmri.vd. 
a pena ~ que raramc:me seria. aplicada. A peaa bisica ci scmpn~ 
aumen~ qlliiZido houver cmn: as vítimas pessoas vulneráv~ (criança, 
mulher grávida, indígezaa,. pormdor de c!efic:iencia ou alienado mema!). 
resultar lesão corporal ou morte, ou for empregada violên<:ia. 

Estabeleceu-se também como peaa. acessória a vcdaçito de 
obtenção de finaneiamen!D público ou .ínc:em:ivo fiscal pelo egmte 011 pessoa 
juriclic;a por ele dirigida. .. 

· futrocluziu-sc a pena de perdimento do bem. prevista DO art. 
5". XL VI. b, da Constituição para os crimes de trabalho forçado e escravo. • 
sendo sua aplicação allemariva no primeiro CIL'IO (quando não bouver o 
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elemento violência) c cumulativa no segundo. quando houver 
n=spomabilidade do proprietário do imóveL 

Tendo presente que este regime de trabalho se desenvolve 
mediante a participação de ~ cadeia de intermediários. o projeto procura. 
caracterizar a responsabilidad tanto dos agentes imediatos de cada cooduta. 
como dos que os con~ Para isto, ~u-~ a expt'CSSão ~ de 

· semços ou seus p~".já amplamemei uti1jzada no direito elo~ 

Frente à inexistência de respoosabilidade objetiva no direito 
penal. o projeto estabelcçe a obrigação de vigilância do proprietário do 
imóvel sobre a conduta de põssivcis arrendatários_ com o que passará a se 
caracterizar sua culpa em caso de omissio. 

Cremos.· portanto,· que a aprovação do presente projeto de 
lei represc::ntará um grande'passo no sentido da vigência dos direitos humanos 
em nosso pais. 

Dep~!gJ!!kt!:QO R.OCBA. 

Zlil'YVJ: lv~aM!b--
Deputado NlLMABIO MIRANDA 

PT-PA 

I>eplúBdo ALCIDF.S MODESTO 
PT-BA 

_J::.d.;... 
PDTIMT ' 

~\{k--. > 

Deumado SÉltGIO AROUCA 

~. 
Depuiado ZAIB.E:nzENDE 

PMDBIMG 

Deputada ltn'A CAMA TA 
PMDBJE$ 

I>e:pumda ELCIONE BARBAI BO 
PMD~A 

nt~~ 
~:dOB/GO. . 

F~6~í.~ 
~~GABEIRA . 

Dep " ;;o UB.U.DINO JÚNIO.It 
PSBIBA 

)J 
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CÓDIGO PENAL 

DECRETO-LEI 2.848 DI: 07 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

····-····················-············--····--································-····-·················· 
PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 
Dos Crimes· Contra a Pessoa 

CAPÍTULO III 
Da Periclitação da Vida e da Saúde 

••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••"-~••••••••••oe•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Perigo para a vida·ou saúde de outrem 
Art. 132 - Expor a vi.da ou a. saúde de outrem a perigo direto e 

iminente: 
Pena·- det~nçãô •.. dé J (três) meses .. a: l (um) ano, se o fato não 

constitui crime~rnais grave. 

TÍTULO IV 
Dos Crimes Contra a Organização do Trabalho 

··············-···· .. ······-·-····················································•··························· 
Frustação de direito assegurado por lei trabalhista 

DEZEMBRO DE 1997 

Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito 
assegurado pelal~gislação do trabalho: 

Pena- detenção, de I (um) mês a 1 (um) ano, e multa, além da 
pena correspondente à violência. 
........................................................................................................................................ 

Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território 
nacional 

Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o ·fim de levá·los de uma 
para outrá localidade do território nacional:· 

Pena- detenção, de 2 (dois) meses a !.(um) ;mo, e multa . 
................................................................................................................................ 
~--···························-············································································· 

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 77, DE 1997 
{N2 469/95, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o Programa Especial 
de Trabalho Educativo e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica criado o Programa Especial de Tra

balho Educativo, nos termos do art. 68 da Lei n2 

8.069, de 13 de julho de 1990, submetido a regime 
especial de trabalho educativo, com o objetivo de as
segurar ao adolescente que dele participa condições 
de iniciação ao trabalho e de capacitação profissio
nal para o exercício de atividade regular remunerada 

Art. 22 O Programa Especial de Trabalho Edu
cativo distingue-se de outras modalidades de traba
lho educativo, em que também as exigências peda
gógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e so
cial do educando prevalecem sobre o aspecto produ
tivo, por consistir em formação pré-profissional ou de 
pré-aprendizagem. 

Art. 32 O Programa Especial de Trabalho Edu
cativo destina-se a propiciar ao adolescente, entre 
catorze e dezoito anos incompletos, orientação pro
tissional e formação pré-profissional ou de pré
aprendizagem para a escolha de um offcio ou de um 
ramo de formação, sendo obrigatória a freqüência 
escolar e incentivado o acesso a níveis mais eleva
dos de ensino. 

Art. 42 A gestão do Programa de que trata esta 
lei compete à entidade governamental ou não-gover
namental sem fins lucrativos que se caracterize por 
uma atuação de caráter pedagógico e apresente ex
periência anterior na área de educação e formação 
profissional. 

Art. 52 As atividades pré-profissionalizantes ou 
de pré-aprendizagem de um programa de trabalho 
educativo serão desenvolvidas em empresas, enti
dades da sociedade civil ou instituições públicas. 

§ 1" As atividades a que se refere o caput des
te artigo devem ser definidas pela entidade gestora 
por meio de um cronograma que descreva as etapas 
de desenvolvimento das ações. 

§ 22 O adolescente que participa do programa 
de que trata esta lei não integrarã quadro de pessoal 
dos estabelecimentos privados e, também, dos órgã
os públicos, em que se realizam as atividades cons
-tantes da formação pré-profissional ou de pré-apren
dizagem, nem ocuparã lugar de um empregado des
ta na execução de suas atividades normais de firi1 ou 
de meio. 
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Art. 62 Compete à entidade gestora do Progra
ma Especial de Trabalho Educativo: 

I - elaborar plano de atividades integradas em 
parceria com as empresas, as e11tidades da socieda
de civil ou instituições públicas que atendam o objeti
vo do Programa Especial de Trabalho Educativo; 

11 - cadastrar, selecionar, monitorar os adoles
centes e encaminhá-los aos estabelecimentos sele
cionados, dando prioridade aos adolescentes de me
nor renda familiar e aos portadores de deficiência; 

III - cadastrar e selecionar os estabelecimen
tos que desenvolverão as atividades de trabalho 
educativo, observando que ofereçam pessoal espe
cializado, equipamento e supervisão para o desen
volvimento de um programa que se oriente por um 
método de crescente progressão; 

IV - criar condições para que as empresas, as 
entidades da sociedade civil e as instituições públi
cas, que forem selecionadas, recebam assessoria 
especializada, mediante a realização de convênios, 
para garantir a observância de métodos pedagógi
cos que efetivamente preparem, o adolescente para 
o exercício de atividade regular remunerada; 

V - proporcionar preparação prévia ao adoles
cente destinada a desenvolver faculdades de avalia
ção, compreensão, crítica, adaptação, expressão e 
aptidão profissional; · 

VI - acompanhar o desenvolvimento escolar do 
adolescente, visando a sua permanência e sucesso 
na escola; e seu desempenho nas atividades de tra~· 
balho educativo, visando sua integração ao processo 
escolar; 

VIl - registrar e inscrever o Programa Especia. 
de Trabalho Educativo no Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente que, por sua vez, darã co
nhecimento ao Conselho Tutelar. 

Parãgrafo único. A entidade gestora poderá co
brar recursos de entidades públicas ou privadas a tí
tulo de manutenção do programa nos termos estabe
lecidos no regulamento, sendo vedado qualquer des
conto do adolescente. 

Art. 72 A entidade gestora do programa deverã 
conservar e apresentar aos órgãos de fiscalização e 
de avaliação do Poder Público, sempre que solicita
da, os seguintes documentos: 

I - declaração de matrícula, emitida a cada se
mestre ou ano letivo, pela instituição de ensino que 
ministrar o curso freqüentado pelo adolescente, con
tendo nome, endereço e registro da referida institui
ção e o grau, curso, período letivo no exercício e ho-
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rário diário das aulas e outras atividades escolares e 
freqüência do adolescente; 

11 - cópia do boletim escolar ou declaração de 
freqüência e aproveitamento; 

III - descrição das atribuições, setor e r1orário 
de permanência do adolescente no estabelecimento 
em que desenvolva as atividades pré-profissionali
zantes ou de pré-aprendizagem; 

IV - comprovante da remuneração recebida 
pelo adolescente. 

Art. SQ Compete ao estabelecimento em que se 
desenvolvam as atividades pré-profissionalizantes 
ou de pré-aprendizagem: 

· I - assegurar remuneração segundo o disposto 
no art. 11 desta lei; 

11 - anotar na Carteira de Trabalho e Previdên
cia Social do adolescente a sua participação no Pro
grama Especial de Trabalho Educativo, submetido 
ao Regime Especial de Trabalho Educativo; 

III - orientar e acompanhar o exercício das ati
vidades desenvolviÇas pelo adolescente; 

IV - colocar à disposição seções, equipamen
tos e pessoal habilitado para o desenvolvimento das 
atividades programadas; 

V - proporcionar condições de trabalho salu
bres, não perigosas, nas penosas e não prejudiciais 
ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social 
do adolescente, que deverá, em qualquer hipótese, 
estar segurado contra acidentes pessoâ.is;. 

VI - oferecer participação em planos de saúde 
e de atendimento odontológico quando houver para 
os empregados do estabelecimento; 

VIl - pagar despesas de transporte; 
Art. 9" O Programa Especial de Trabalho Edu

cativo terá duração fixada de até um ano, prorrogá
vel por no máximo um ano, quando necessário. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho educati
vo terá a duração de quatro horas diárias ou a dura
ção de vinte horas semanais e será desenvolvida 
durante o período diurno. 

Art. 10. A participação do adolescente no Pro
grama Especial de Trabalho Educativo ocorrerá me
diante termo de compromisso assinado pelo adoles
cente, por seu representante legal, pela entidade 
gestora do programa e pela empresa ou entidade da 
sociedade civil ou pela instituição pública. 

§ 12 Constarão do termo de compromisso to
das as condições de realização do trabalho educati
vo, a duração do programa, a programação, a jorna
da, a remuneração, os benefícios e outros. 

§ 2º Ao término do programa de que trata esta 
lei, o adolescente receberá um certificado de conclu
são assinado pela entidade gestora do programa e 
pela empresa ou pela entidade civil ou pela institui
ção pública. 

Art. 11. A remuneração, a título de geração de 
renda será estabelecida em comum acordo com a 
entidade gestora do programa e a empresa ou a en
tidade da sociedade civil ou a instituição pública, se
gundo os critérios de unidade de tempo, unidade de 
obra ou unidade de tarefa e participação na venda 
dos produtos. 

§ 12 O valor da remuneração não poderá ser 
inferior ao salário-mínimo/hora. 

§ 22 Cada falta injustificada do adolescente im
portará em desconto de um trinta avos da remunera
ção devida. 

§ 32 Sem prejuízo da remuneração, as atividades 
programadas devem sofrer uma interrupção, a cada 
ano, de vinte dias úteis durante o recesso escolar. 

Art. 12. A participação do adolescente no Pro
grama Especial de Trabalho Educativo se extinguirá: 

I - ao final do período programado para o desen
volvimento da formação pré-profiSSionalizante ou de 
pré-aprendizagem, segundo o termo de compromisso; 

11 - por ato ou omissão do adolescente que 
constitua justo motivo de seu desligamento do pro
grama, com direito a ampla defesa; 

III - por pedido de desligamento do adolescen
te devidamente assistido pelo seu representante le
gal; 

IV - por desempenho escolar insatisfatório ou 
por abandono da escola; 

V - por descumprimento pelas partes respon
sáveis das obrigações constantes do termo de com
promisso; 

VI - por celebração de contrato de emprego 
com o adolescente com ou sem cláusula de aprendi
zagem durante o período do programa de trabalho 
educativo; · 

VIl - quando o adolescente completar dezoito 
anos de idade. 

Parágrafo único. A participação do adolescente 
no programa de que trata esta lei não se extinguirá 
para o portador de deficiência que completar dezoito 
anos, cabendo à entidade gestora a avaliação do pe
ríodo necessário para que este execute o conjunto 
das atividades constantes do processo de formação, 
não podendo este ultrapassar o período de quatro anos. 

Art. 13. O desligamento da atividade de traba
lho educativo que o adolescente desenvolve se fará 
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por solicitação do estabelecimento responsável, me
diante comunicação prévia ·à entidade gestora nas 
seguintes hipóteses: 

previdenciárias pertinentes, devendo, nesta hipóte
se, a fiscalização do Ministério do Trabalho tomar as 
providências cabíveis. 

I - por falta de aptidão do adolescente para a 
modalidade de formação escolhida, podendo neste 
caso ser reintegrado pela entidade gestora em outra 
atividade; 

11 - por aproveitamento considerado insatisfató
rio motivado por faltas injustificadas recorrentes ou 
por manifesto desinteresse. 

Ar!. 14. O trabalho prestado pelo adolescente à 
empresa ou à entidade da sociedade civil, sem a ob
servância dos preceitos desta lei, configura-se rela
çã~ de emprego regida pelas norm!'.s trabalhistas e 

Ar!. 15. O total de adolescentes abrangidos 
pelo Regime de Trabalho Educativo não poderá ex
ceder, em cada estabelecimento da empresa, a dez 
por cento sobre o total de empregados maiores de 
dezoito anos. 

Ar!. 16. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias da sua publicação. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 
Estabelece medidas de proteção ao trtlbalho do menor, e dá outras providências. 
Pendente de pareceres das Comissões de ~u~d!'-de Soci_al e Família; ~e Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e de Constitwçao e Justiça e de Redaçao 

O COIIGRKSSO HACIOHAL decreta: 

Art. 15! o Ca.pat do art. ao. da 

Consolidacao das Leia do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei 

n5! 5.452. da 12 da maio da 1943, passa a viger com a seguinte 

redac&o: 
-Art. 80. O menor aprendiz terá 

d1reito à pereepçao do ealãrio-

minimo. .calculado 

proporcionalmente 

traballladaa. 

horaa 

Art. 25! O al't. 411, da Consolidaç:a0 das 

Leia do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n5! 5.452, de 15! 

de maio de 1943, passa a viaer com a seauinte redacao: 

''lrl't. 411. A jornada.· de 

trabalho do menol' até dezasseis 

anos de idade nao poderá 

exceder de cinco horas diárias 

ou vinte e cinco :semanais··. 

Art. 32 E: aeeesurado ao trabalhador 

menor. inclusive ao ~prendiz. o direito a trinta diaa 

corridos de férias anuais. obaervadas as diapoaicôee dci 

Capítulo IV, do Tít-ulo II, da Com•olida.c.ao das Leie ·do 

Trabalho. 
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Art. 42 Os beneficias do ··vale-refeiçao·· 

e do "vale-:-traneporte··. aeeim como d.ft. astsietência médico

hospitalar. quando assegurados pela smpresa aos trabalhadores 

maiores., deverao, obrigatoriamente, ee::- estendidoe aos 

trabalhadores benores. 

Art. 52 Aa em.preaae qutl· recrutar .. 

menoree terao direito de reduzir atê dez POr cento dat.s 

deepeaae comprovadamente realizadas com o ;utttamento cle 

salário,. e encargos aooiais, da renda ·bruta na respectiva 

daclal'aç4o anu..l de t'endimentoa, para fins de Impasto de 

Renda. 
Art. 52 O trabalho impasto ao ""'not- e11 

condicOee em desacordo com as dispasicõea PBl'tinentea da 

Conaolidacl!o das Leia do Trabalho ( al'tiaos 402 a 433 l e do 

Estatuto da Ct-iança e do Adolescente (Lei n2 8.069. de 13 de 

julho de 1990, artigos 60 a 691, eerá punido com multa da mil 

reais a ci,.n.c;üenta mil reais, de acordo com a gravidade da 

iniraolio. apurada pelo ót-são competente do Ministério do 

TDat:iâlhb. 
Paragrafo ünic .... A e impartâncias 

indicadas neste artigo ~-·~ atualizad3s menealmenee. com 

aplicaç6o do mesmo índice utilizado pat-a t-eajuete da 

caderneea de PQupanca. 
Art. 7Q Redu::ir o menor à condic;:lio 

eeeravo será considerado crime inafiancãvel e impreacritivel. 

suece~ivel de pena de reclueAo. de cinco a quinze anoe. 

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data 

de eua publicaçeo, 
Art. 92 Revogam-ee ae diaposiçOes em 

contrário. 

JIJSTIFICACAO 

Em tod.o o Pais. criancas e adolescentes 

.J5o explorados por empregadores ineecrupuloaoe~ percebendo, 

pat-a o exercicio de atividadee laborativas nao raro 

ex~enuantee. remuneração vil. 

· Além dieso ~ as· dispoaiçOes pereinentee ao 

tt-abalho do menor consubstanciadas na Coneolideçlio das Leis 

do Tt-aballlo e no Estatuto da Ct-ianca e do Adolescente ello 

conata.ntemen'te trarieS·i"edi·das, impondo-se aos menoree o 

exercicio de funcOea insalubres. penosas e perisosae com 

Jornada excessiva. 

DEZEMBRO DE 199~ 
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Toda eeea ai tuaçl!lo eetá · a -exigir a 

atuação do Poder Público,. a fim de preservar a integridade 

fisica de crianCas e adolescentes e assegurar seus direitos. 

Sabe-se,. por exemplo, Que grande parte da 

mao-d&-obra utilizada na aericultura é de menorel5. que t6m 

permanente contacto COIII asrot6xieos 9 recebendo 

eontraprestac4o salarial insignificante. 

Em Franca., por exemplo, no Estado do SUo 

Paulo, onde há grande concentrac4o de fábricas de calcadoe, 
/ 

crianças s6o obrigadas a cumprir exorbitante jornada de 

trabalho, em contacto permanente com agentes tóxicos, como a 
"cola ~e sapateiro··, recebeiiã.o como remuneraoAo. em alsune 

caaoe., balas-~ doces. 

Em Natal, no Rio Grande do Norte, 

crianças trabalham nas salinas., ficando precocemente com a 

eaUcle seriamente comprometida recebendo salário 

iiUIIignifieante. 

Além dessa a .. milhares de oUtrae 

violaoaes da leeislação em viaor, também há, no Brasil. 

consoante constantes dendnciae da Imprensa, trabalho ese~avo 

de menores. quando B&o eles reduzidos a essa condic~o 

subhumana em fazendas. minas de carvao e outros locais, 

t~abalhando. no máximo,. em troca de alimentaçao qeficiente. 

Em face de toda essa aituaç&o. a 

p~oposicao procu~a contemplar várias hipóteees, determinando, 

dentre outras medidas, que o menor ap:Ntndiz terá direito à.' 

percepçao do ealã~io minimo. calculado proporcionalmente il.e 

horas trabalhadas. 

g estabelecido. iaualmente, que a jornada 

diária de trabalho dos menores até dezes8eis anos ela idade 

n&o poderá exceder cinco horas. ou vinte e cinco semanais. 

O projetado visa aesegurar aos menores os 

mesmoe di~itos garantidos po~a empreea aos trabalhadores 

maioree, como "va!e-refeic&o". ··vale-t.re.naporte ·· e 

eeeieteneia medico-hospitalar. além de férias anuais. 
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Para estimular as empresa.e a recrutarem 

menoree.. o pro.;ietado também prevê a ,,: .. oncesaao de beneficio 

fiecal àquelae que se contratarem.. Podar~:',! :~ descontar da renda 

bruta at6 dez por canto das dospeaae cctl!lr,:.ovadamonta fa·itas 

com o pa•.....,nto da salários a anca .. aos eoc:Le.is. 

Maa o fulcl"o da pzoopoeicllo 6 estabelecer• 

penalidades sovaras aos que descumprirem a leeislacao vieante 
eobl"e o trabalho do monol", ou que l"Oduzi-los à condiçao da 

eecra.vos .. 

No P!'imairo caso. sarllo aplicadas mul tae 

d~ mil a.. c.inqüenta mil raáis. E, o saeWidO· • .auito maia ..-avo 

ael"á ccneidel"ado cr~ .~afiançával a impraeoritival com pena 
' 
de'~eclusao variando da cinco a quinze anos. 

Em se tratando da modidaa .da capital 

importáncia pal"a ": .. dl':f!'sa. 4<!" · dil"aitoa das cri ... çaa a ., 
adolescentes ~e trabal~.· .esperamos .cauo a .inicia~~va va.~. 

a merecer aeolh~mento. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI 'N~ 8.069, DE 13 OE Jt1LHO DE. _199o 

Disp6e sobre o Estatuto cm er;.,.~ e 
do Adolescente, .e dá outras providlácillll. 

.............................................. 
. . .. "" . 

.......................... 4 ........... . 

LIVRO.! 

PARTE GERAL 

. . ....................... , .•....•... 

TlTULOII 

Dos Direitos Fundamentais 
• o .............. - o- .......................... . 
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capítulo v 
Do Direito à Profissionalização 

e à Proteção no Trabalho 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores 
de quatorze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz. 

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescen
tes é regulada por legislação especial, sem prejuízo 
do disposto nesta lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a forma
ção técnico-profissional ministrada segundo as dire
trizes e bases da legislação de educação em vigor. 

· Art. 63. A formação técnico-profissional obede
cerá aos seguintes princípios: 

I- ,garantia de acesso eireqüência obrigatória 
ao ensino regular; 

11 - atividade compatível com o desenvolvimen
to do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das ativi
dades. 

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de 
idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de 
quatorze anos, são assegurados os direitos traba
lhistas e previdenciários. 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência 
é assegurado trabalho protegido. 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, 
em regime familiar de trabalho, aluno de escola téc
nica, assistido em entidade governamental ou não
governamental, é vedado trabalho: 

I - notumo, realizado entre as vinte e duas ho
ras de um dia e cinco horas do dia seguinte; 

11 - perigoso, insalubre ou penoso; 
III - realizado em locais prejudiciais à sua for

mação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, 
moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola. 

Art. 68. O programa social que tenha por base 
o trabalho educativo, sob responsabilidade de enti
dade governamental ou não-governamental sem fins 
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que 
dele participe condições de cap~citação para o exer
cício de atividade regular remunerada. 

§ 12 Entende-se por trabalho educativo a ativi
dade laboral em que as exigências pedagógicas re
lativas ao desenvolvimento pessoal e social do edu
cando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe 
pelo trabalho efetuado ou a participação na venda 
dos produtos de seu trabalho não desfigura o·caráter 
educativo. 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissio
nalização e à proteção no trabalho, observados os 
seguintes aspectos, entre outros: 

I - respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento;· 

11 - capacitação profissional adequada ao mer
cado de trabalho. 

(À Comissão de Assun' 1ciais) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N 78,_ DE 1997 
N 1159/ 95, na casa de origem 

Institui nor.mas gerais sobre desporto 
e dá outras providências·. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 

CAPÍ'l'ULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1°. O desporto brasi~ei:i::o abrange práticas 

formais e não-for.mais e obedece às normas gerais desta Le:i., 
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nos fundamentos consti.tuci.onai.s Estacto 

Oemocrâtico de Direito. 

§ lo . A p>:ática desportiva. fo:mal. é regulada por 

normas naciona.i.s e internaciona:Ls a pa~as rn9'%'aS de p:át.ic:a 

desportiva de cada moda~iàade aceitas pa~as respectivas 

ent~àaães nacionais de ~n~stração do desporto. 

§ 2°. A p::á.t:!aca desportiva não-fo:cnal é 

caracterizada pe~a liberdade ~údica de seus praticantes. 

CAPÍTO:t.O IJ: 

DOS PRINCÍPIOS FONDbMENTAlS 

Art. zo. O desporto, como direito individual., tem 
I da soberania, c:aractari.::ado pel.a suprem.aci.a 

nacional na orqanização da prática desportiva; 

II da autoncmia, definido pe~a fa~dade e 

l.i]:)erd.a.d.e da pessoas fi.si.cas e jur:idi.cas orqani.za.rem-:se para a 

prática desportiva; 

III - da àemocra.ti:açao, garantido eJ!1 concti.çces da 

acesso às ativid.a.des d.espcrtd.vas sem quaisquer distinções t::~u 

for.mas de discr~na;ão; 

IV - da liberdade, expresso pela li.1rre prática d.o 

::;, , de acordo cem a capacidade e i.nteresse da cacla U%11, 

GSS~~~ando-se ou não a ent~dade do setor: 

V - do d.irei. to soe:t.a~, c:aracte.ri.zado :pe~o dever d.o 

Estado fomentar as prát:i.cas desportivas fc:tmais e 

não-fo::::mais; 

VI - da dife~enc~ação, ccnsubstanc~ado no tratamento 

especifico dado ao desporto profissiona~ e não-profissional; 

VII - da identidadQ nacional, :z:>efletido na protec;:ão 

e incent~~o às =an~festações desportivas de cr~ação naci.cnal; 

VIII' - da ed.ucação ~ vo~tado para o ciesenvc~vilnentc 

i.nteqra~ do homem come s .. r aut:õnomo e part:ic:.pa.n:te, e 

fomentado por meio da prioridade dos recursos públicos ao 

desperto eciucaci.ona~; 

IX - c:la. qualidade, assequrado pe~a va~or:i.za.ç:ão das 

resu~tado.s desportivo:r;, edQ.cat.ivos e aos rel.aci.ottados 

cidadan~a e ao desenvol.v~ento f~sico e mora~; 

da dascentral.ização, consubstanciado na 

orga~~zaçào e func~on~ento har.mônicos de sistemas desportivos 

d.iferenci.adcs e autónomos para as ni.vel.s federal.. estadual., 

~s~:~ta~ e munie~pal; 



XI da 

qua~quer moda~ idade 

segurança, prop~c.iado 

desportiva, quanto 

ao praticante de 

a sua .integridade 

f.isica, menta~ ou sensoria~; 

XII - da eficiência, obtido por meio do est:imu~o à 

competência desportiva e adm.in.istrat.iva. 

CAPÍTULO III 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES DO DESPORTO 

Art. 3°. O desporto pode ser reconhecido em qua~quer 

das seguintes manifestações: 

I - desporto educac.iona~, praticado nos sistemas de 

ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a 

se~et.iv.idade, a h.ipercompetitiv.idade de seus praticantes, com 

a fina~idade de a~cançar o desenvo~v:imento integra~ do 

individuo e a sua formação para o exerc.icio da cidadania e a 

prática do lazer; 

II - desporto de participação, de modo vo~untário, 

compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a 

fina~.idade de contribuir para a .integração dos praticantes na 

p~enitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na 

preservação do meio ambiente; 

III desporto de rendimento, praticado segundo 

normas gerais desta Lei e .regras de prática desportiva; 

nacionais e internacionais, com a fina~idade de obter 

resu~tados, .integrar pessoas e comunidades do Pa.is e estas com 

outras naçõos. 

Parágrafo único. O desporto de rendimento, pode ser 

organizado e praticado: 
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I de modo profissiona~, caracterizado por 

remuneração pactuada em contrato forma~ de traba~ho entre o 

at~eta e a entidade de prática desportiva. 

II de modo não-profissiona~, compreendendo o 

desporto: 

a) semiprofissiona~, expresso em contrato próprio e 

.especifico de estágio, com at~etas entre quatorze e dezoito 

anos de idade e pe~a existência de incentivos materiais que 

não caracterizem remuneração derivada de contrato de traba~ho; 

b) amador, identificado pe~a ~i.berdade de prática e 

~ola inexistência de qua~quer forma de remuneração ou de 

~ntivos materiais para at~etas de qua~quer idade. 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO 

SEÇÃO I 

Da composição e dos objetivos 

Art. o Sistema Brasi~eiro do Desporto 

compreende: 

I - o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário 

dos Esportes; 

II o Instituto Naciona~ de Desenvo~vi.mento do 

Desporto - INDESP; 

III o Conse~ho de Desenvo~vi.mento do Desporto 

Brasi~eiro - CDDB; 

IV - o sistema naciona~ do desporto e os sistemas de 

- desporto dos Estados, 

organizados de forma 

do Distrito Federa~ e dos Munio:ip:i.os, 

autônoma e em regime de oo~aboraç:ão, 
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integrados por vincu~os de natureza técnica específ:i.cos de 

cada moda~idade desportiva. 

§ 1°. O Sistema Brasi~eiro do Desporto tem por 

objet:i.vo garant:i.r a prática desport:i.va regu~ar e me~horar-~he 

o padrão de qua~:i.dade. 

§ 2 ° . A organização desport:i. va do !?ais , fundada na 

~:i.berdade de assoc:i.ação, integra o patrimônio cu~tura~ 

bras:i.~eiro e é considerada de e~evado interésse socia~. 

§ 3°. Poderão ser inc~uidas no Sistema Brasi~eiro de 

Desporto as pessoas juridicas que desenvo~ vam práticas 

não-formais, promovam a cu~tura e as ciências do desporto e 

formem e aprimorem especia~istas. 

SEÇÃO r:I: 

Do Instituto Naciona~ do Desenvo~vimento do Desporto - r.NDESP 

Art. 5°. O Inst{tuto Nacion~ do Desenvo~v~ento do 

Desporto - INDESP é uma autarquia federa~ com a fina~idade de 

promover, desenvolver a prática do desporto e exercer outras 

competências especificas que lhe são átr:i.buidas nesta Lei. 

§ lo. O Instituto Naciona~ do Desenvo~vimento do 

Desporto INDESP disporá, em sua estrutura básica, de uma 

Diretoria integrada por um presidente e quatro d:i.retores, 

todos nomeados pe~o Presidente da Repúb~ica. 

§ 2°. As competências dos órgãos que integram a 

estrutura reg~enta~ do Instituto Naciona~ do Desenvo~vimento 

do Desporto - INDESP serão fixadas em decreto. 

§ Caberá ao 

Desenvo~vimento do Desporto, 

Instituto 

ouvido o 

Naciona~ 

Conse~ho 

do. 

de 

Desenvo~vimento do Desporto Brasi~eiro - CDDB, propor o Plano 

Naciona~ de Fomento das Práticas Desportivas FoJ:mais e 

25 



Não-Formais, observado o disposto no art.· 217 da Constituição 

Federa~. 

Desporto 

§ 4°. O Instituto Naciona~ do Oesenvo~vimento do 

INDES:E' expedirá instruções e desenvo~verá ações 

para o cumprimento do disposto no inciso IV do art. 217 da 

Constituição Feder~ e e~aborará o projeto de fomento da 

prática desportiva para pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 6°. Constituem recursos do ·Instituto Naciona~ 

de Desenvo~vimento do Desporto - r.NDES:E': 

I - receitas oriundas de concursos de prognósticos 

.l.stos em ~ei; 

II - adiciona~ de quatro e meio por cento incidente 

sobre cada bi~hete, permitido o arredondamento do seu va~or 

feito nos concursos de prognósticos a que .se refere o 

Decreto-Lei n° 524, de 27 de maio de 1969, e a Lei n° 6.717, 

de 12 de novembro de 1979, destinada ao cumpr±mento do 

disposto no art. 7°; 

III - doações, ~eqados e patrocínios; 

IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria 

Esportiva Federa~, não rec~amados; 

V - outras fontes. 

§ 1°. O va~or do adiciona~ previsto no inciso IX do 

caput deste artigo não será computado no montante da 

arrecadação das apostas para fins de cá~cu~o . de prêmios, 

rateios, tributos de qua~quer natureza ou taxas de 

administração. 

§ 2° .. Do adiciona~ de quatro e meio por canto da que 
-.... 

trata o inciso II do caput deste '\artigo, um terço será 
I _ repassado às Secretarias de Esportes qos Estados e do Distrito 

Federa~, ou, na inexistência destas, a órgãos que tenham 

atribuições seme~hantes na área do desporto, proporciona~nte 
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ao montante das apostas efetuadas em cada unidade da Federação 

para ap~icação segundo o disposto no art. 7° desta Lei. 

§ 3°. Do montante arrecadado nos te=os do § 2°, 

cinqüenta por cento caberá às Secretarias Estaduais e/ou aos 

órgãos que as substituam, 

serão divididos entre os 

proporção de sua popu~ação. 

e os outros cinqiienta por cento 

municipios de cada Estado, na 

§ 4 ° . Tri.mestral.men te , a Caixa ' Econômica Federal. 

apresentará ba~ancete ao Instituto Nacional de Desenvo~vimento 

'~ Desporto - INDESP, com o resu~ tado da receita proveniente 

~o adiciona~ mencionado neste artigo. 

Art. 7°. Os recursos do Instituto Nacional de 

Desenvc~vimento 

destinação: 

do Desporto 

I - desperto educaciona~; 

INDESP terão 

II desporto de rendimento, nos 

a sequinte 

casos de 

participação de entidades nacionais de administração do 

desperte em competições internacionais, bem como as 

competições brasi~eiras dos desportos de criação nacional; 

III - desporto de criação nacional; 

rv - capacitação de recursos humanos: 

a) cientistas desportivos; 

b) professores de educação fisica; e 

c) técnicos de desporto; 

V apoio a projeto de pesquisa, documentação e 

informação; 

VI const=ção, amp~iação e recuperação de 

·insta~açôes esportivas; 

VII - apoio supletivo ao sisteJ!la de assistência ao 

at~eta profissiona~ com a fina~idade de promover sua adaptação 

ao mercado de trabalho quando deixar a atividade; 

27 
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VI:I:I - apoio ao desporto para pessoas portadoras de 

defi.ciência. 

Art. 8 o • A arrecadação obtida em cada teste da 

Loteri.a Esporti.va terá a sequi.nte desti.nação: 

r - quarenta e ci.nco por cento para pagamento dos 

prêmi.os, i.nc~ui.ndo o va~or correspondente ao :imposto sobre a 

renda; 

II - vi.nte por cento para a Cai.xa.Econômi.ca Federal, 

àesti.nados ao custei.o total da admi.ni.stração dos recursos e 

----~sti.cos desporti.vos; 

I: I: I: dez por cento para pagamento, em parcelas 

J.quai.s, às enti.dades de práti.cas desporti.vas constantes do 

teste, pelo uso de suas denominações, marcas e símbolos; 

I:V - qui.nze por cento para o I:nsti.tuto Naci.ona~ de 

Desenvolvi.mento do Esporte - r.NDES~. 

~arágrafo úni.co. Os dez por cento restantes do total 

da arrecadação serão desti.nados à sequri.dade soci.al. 

Art. 9°. Anua~ente, a renda l~qui.da total de um dos 

testes da Loteri.a Esporti.va Federal será desti.nada ao Comi.tê 

Oli.mpi.co Brasi.lei.ro, ·para trei.namento e as competi.ções 

preparatóri.as das equi.pes olimpi.cas naci.onai.s; 

§. l 0 
• Nos anos de reüi.zação dos Jogos Oli.mpi.cos e 

dos Jogos ~an Ameri.canos, a renda l~qui.da de um segundo teste 

da Loteri.a Esporti.va Federa~ será desti.nada ao Comi.tê Olimpi.co 

Brasi.lei.ro, para o atendi.mento da parti.ci.pação de delegações 

naci.onai.s nesses eventos. 

§. 2 ° . Ao Comi. tê ~araolimpi.co Brasi.lei.ro serão 

concedi.das as rendas l~qui.das de testes da Loteri.a Esporti. va 

- Federal nas mesmas condi.ções estabeleci.das neste artigo para o 

Comi.tê O~i.mpi.co Brasi.~ei.ro. 
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Art. 10. Os recursos f.inance.iros correspondentes às 

dest~nações prev.istas no .inc.iso III do art. 8° e no art. 9° a 

seus parágrafos, desta Lei., const.ituem rece.itas prépr.ias dos 

benef.ic.iár.ios que lhes serão entreques d.iretamente pe~a Ca.ixa 

Econôm.ica Federal, até o déc.imo d.ia út.il do mês subseqüente ao 

da ocorrênc.ia do fato gerador. 

SEÇÃO III 

~O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO BRASILEIRO - CDDB 

Art. 11. O Conselho 

Bras.ile.iro CDDB é órgão 

de Desenvolv.imento do Desporto 

coleg.iado de del.iberac;:ão e 

subord.inado ao Gab.ineta do assessoramento, d.iretamente 

M1n.istro de Estado Extraord.inár.io dos Esportes, cabendo-lhe: 

I - ze~ar pela apl.icac;:ão dos pr.incip.ios e prece.itos 

desta Lei.; 

II oferecer subsid.ios técn.icos à elaboração do 

Plano Nac.ional do Desporto; 

III em.it.ir pareceres e _recomendações sobre 

questões desport.ivas nac.iona.is; 

IV - propor pr.ior.idades para o plano de ap~.icac;:ão de 

recursos do Inst.ituto Nac.ional de Desenvo~v.imento do Desporto 

- INDESP; 

v exercer outras atr.ibu.ic;:ões previstas na 

leg.islac;:ão em vigor, relat.ivas a questões natureza 

desport:i.va; 

VI - aprovar os Cód.igos da Just.ic;:a Desport.iva; 

VII exped.ir d.iretr.izes para o controle da 

substânc:i.as e métodos pro.ib.idos na pr~t.ica desport.iva. 

Parágrafo ún.ico. o Inst:i.tuto Nacional da 

Desaüvolv.imento do Desporto INDESP dará ao Conse~ho da 
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Desenvolv~ento do Desporto Bras~leiro - CDDB apo~o técn~co e 

administrativo. 

Art. 12 . O Conse:...!'lo de Desenvol v:i.men to do Desperto 

Bras~le.iro CDDB será composto pelo M.in.istro de Estado 

Extraordinár~o dos 

membros nomeados 

Esportes, 

pelo 

que o ~res.id.ira. 

Pres.iden.t:e da. 

e por dez 

República, 

discr~nadamente: 

I o M.inistro de Estado Extraordinário dos 

Esportes, membro nato, que o pres~de; 

II o E'res.idente do Inst.ituto Nacional do 

-esenvolv~ento do Desporto - INDESP; 

IJ:J: dois representantes das ent~dades de 

administração nacional do desporto; 

IV - do.is representantes das entidades de prática 

desportiva; 

V - um representante dos atletas prof.iss.iona.is; 

VJ: - um representante do Comitê Olímp.ico Brasile.iro; 

VJ:I - um representante dos técn.icos ou treinadores 

desport~vos; 

VJ:IJ: - um representante dos árb.itros desportivos; 

IX - um representante da crôn.ica esport.iva. 

§ 1°. A escolha dos membros do Conselho dar-se-á por 

.indicação dos segmentos e setores referenciados, na forma da 

regulamentação desta Le.i. 

§ 2°. O mandato dos membros do Conselho será de dois 

anos , perm.i t~da uma recondução. 

§ 3°. Os membros do Conselho terão dire.ito a 

passagem e diár.ia para comparecimento às reun.iões do Conselho. 

SEÇÃO IV 

DO SJ:STEMA NACJ:ONAL DO DESPORTO 
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Art. 13. O Si.stema Naci.onal do Desporto tem por 

fi.nalidade promover e apr:i.morar as práti.cas desport:i.vas de 

rend:i.mento. 

~arágrafo ún:i.co. O Si.stema Naci.onal do Desporto 

congrega as pessoas f.is:i.cas e jurid:i.cas de d:i.rei. to pr:i. vado, 

com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, 

adm:i.n~stração, normali.zação, apo:i.o e práti.ca do desporto, bem 

como as incumb:i.das da Justi.ça Desportiva e, especi.al.mente: 

I - o Comitê Olímpi.co Bras:i.le:i.ro; 

II - o Comi.tê Paraolimp:i.co Brasilei.ro; 

III as enti.dades nacionai.s de adm:i.n:i.stração do 

desporto; 

rv as enti.dades regionai.s de admi.ni.stração do 

desporto; 

V - as li.gas regi.onai.s e nacionai.s; 

VI - as enti.dades de práti.ca desportiva fi.li.adas ou 

não àquelas refer:i.das nos incisos anter:i.ores. 

Art. 14. O Comi. tê Olimp:i.co Brasileiro e o Comi. tê 

Paraolimpi.co Bras:i.lei.ro, e as en~idades naci.onai.s de 

admi.nistração do desporto que lhes são fi.li.adas ou vinculadas, 

constituem subsi.stema espec.ifi.co do Sistema Nacional do 

Desporto, ao qual se apli.cará a prioridade prevista no inciso 

II do art. 217 da Consti.tui.ção Federal, desde que seus 

estatutos obedeçam integralmente à Constituição Federal e às 

le:i.s v:i.gentes no Pais. 

Art. 15. Ao Comitê Olímpico Brasileiro, entidade 

juridi.ca de d:i.rei to pri. vado, compete representar o Pa.is nos 

eventos olimp:i.cos, pan-americanos e outros de :i.gual natureza, 

no Comitê Olimp:i.co Internacional e nos movimentos- -o1.imPicos 

internacionais, e fomentar o mov:i.mento ol.impico no território 
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nac.iona~, em confo:z:::m,.i_dade cem as d.ispcs.ic;:ões da Ccnst.i tu.ic;:ão 

Federa~, bem como com as d~spcsxc;:ões· estatutár.ias e 

requ~amentares do Com.itê Olimp.ico Internac.ional e da Carta 

OJ.imp.ica. 

§ Caberá ao Com.itê OJ.imp.ico Bras.ile.iro 

representar o c~.imp.ismc bras.ile.iro junto aos poderes püb~.icos. 

§ 2°. É pr.ivat.ivc de Com.itê OJ.imp.ico Bras.i~e.iro o 

uso da bande.ira e dos s.imbo~cs, lemas e h.inos de cada com.itê, 

em terr.itór.io nac.iona~. 

§ 3 ° . Ao Com.i tê O~i.mp.icc Bras.i~e.iro são ccnced.ido_s 

Jire.itos e benef.ic.ios ccnfer.idos em ~e.i às ent.idades 

nac.icna.is de adm.in.istração de desperte. 

§ 4°. São vedados c req.istro e use para qua~quer f.im 

de s.inal que integre o s.imbclc cli.mp.ico ou que o contenha, bem 

come de h.inc e dos lemas c~i.mp.iccs, excetc med.iante prévia 

autor.izac;:ão do Com.itê Oli.mp.icc Bras.ile.iro - COB. 

§ 5° . Apl.icam-se ao Comi tê l?aracl.imp.icc Bras.ile.iro, 

no que couber, as d.ispos.ic;:ões prev.istas neste art.iqo. 

Art. 16. As ent.idades de prát.ica despcrt.iva e as 

ent.idades nac.iona.is de adm.in.istraçãc do desporto, bem como as 

l.iqas de que trata o art. 19 desta Lei., são pessoas jur.id.icas 

de d.ire.ito pr.ivado, com orqan.izaçãc e funcionamento .autôncmo, 

e terão as competências def.in.idas em seus estatutos. 

§ 1°. As ent.idades nac.icna.is de adm.in.istração do 

desporto poderão f.i~.iar, nos termos de seus estatutos, 

ent.idades req.iona.is de adm.in.istraçãc e ent.idades de prát.ica 

despcrt.iva. 

§ 2°. As l.igas poderão, a seu cr.itér.io, f.il.iar-se ou 

v.incular-se a ent.idades nac.icna.is de adm.ir;.istração do 

desporto, vedado a estas, sob qua~qaer pretexto, ex.iq:i.r tal 

f:i.J..iaçãc cu v:i.nculaçãc. 
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§ 3 ° . É · facu1 tada a f:ili.ação d:ireta de atletas nos 

termos prev:istos nos estatutos das respectivas ent:idades de 

admi.n:istração do desporto. 

Art. 17 . Será reconheci. da apenas uma en t:idade de 

admi.n:istração do desporto nac:iona1 por modalidade de prát:ica 

desportiva. 

Art. 18. Somente serão benef:ic:iadas com :isenções 

f:isca:is e repasses de recursos públi.cos federa:is da 

adm:in:istração d:ireta e :ind:ireta, nos termos do i.nc:iso II do 

art .. 217 da Const:itu:ição Federal, as ent:idades do S:istema 

Nac:iona1 do Desporto que: 

I - possu:irem v:iab:il:idade e autonom:ia f:inance:iras; 

II - apresentarem manifestação favorável do Comi. tê 

01imp:ico Bras:ilei.ro ou do Com:itê Paraolimpi.co Bras:ile:iro, nos 

casos de suas f:il:iadas e vinculadas; 

III - atendam aos dema:is requ:is:itos estabelecidos em 

1e:i. 

rv - est:iverem qu:ites com suas obr:iqações f:isca:is e 

trabalhistas .. 

Parágrafo 

ex:iqênc:ia cont:ida 

responsab:il:idade do 

Desporto INDESP, 

M:ini.stér:io Públi.co. 

Art. 19. 

ún:ico. . A ver:ifi.cação do cumprimento da 

no i.nci.so I deste arti.qo é de 

Instituto Nac:iona1 de Desenvolvimento do 

e das contidas nos i.nc:isos III e rv, do 

As entidades de prát:ica desportiva 

part:ici.pantes de competições do Si.stema Naci.ona1 do Desporto 

poderão orqan:izar 1i.qas req:ionai.s ou nac:ionai.s. 

§ 1°. As 1i.qas poderão orqan:izar 

_ competições, em coordenação com a.. enti.dade 

admi.ni.strac;:ão do desporto , respe:i tados os 

naci.onai.s e :internaci.onai.s. 

suas própri.as 

naci.ona1 de 

compromi.ssos 



-------------------------------~-~-~-~-~-~~~~~-~-~-~--~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------

34 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE !997 

As entidades de prática desportiva que 

organizarem ~igas, na forma do caput deste artigo, comunicarão 

a criação destas às entidades nacionais de administração do 

desporto das respectivas moda~idades. 

§ 3°. As ~igas integrarão os sistemas das entidades 

nacionais de administração do desporto que inc~uirem suas 

competições nos respectivos ca~endários anuais de eventos 

_ofi...:iai.s . 

§ 4°. Na hipótese prevista no caput deste artigo, é 

facu~tado às entidades de prática desportiva participar, 

também, de campeonatos nas entidades de administração do 

desporto a que estiverem fi~iadas. 

§ 5°. É vedada qua~quer intervenção das entidades de 

administração do desporto nas ~igas que se mantiverem 

independentes. 

Art. 20. As entidades de prátic~ desportiva poderão 

fi~iar-se, em cada moda~idade, à entidade de administração do 

desporto do Sistema Naciona~ do Desporto, bem como à 

correspondente entidade de administração do desporto de um dos 

sistemas ~egionais. 

Art. 21. Os processos e~eitorais assegurarão: 

I co~égio e~eitor~ constituido de todos os 

fi~iados no gozo de seus direitos, admitida a diferenciação de 

va~or dos seus votos; 

II defesa prévia, em caso de i.m.puqnação, do 

direito de participar da eleição; 

III - eleição convocada mediante edita!. publicado em 

órgão da i.m.prensa de grande circulação, por três vezes ; 

rv sistema de reco~himento dos votos ~ne a 

fraude; 
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v acompanhamento da apuração pelos cancü.datos e 

me~os de comun~cação. 

Parágrafo único. Na hipótese da adoção de critério 

cü.ferenciado de valoração dos votos, este não poderá exceder à 

proporção de um para seis entre o de menor e o de ma~or valor. 

Art. 22. Os estatutos das entidades de administração 

do desporto, elaborados de conformidade com esta Lei., deverão 

9brigatoriamente regulamentar, no min~o: 

I - ~nstituição do Tribunal de Justiça Desportiva, 

nos termos desta Le~; 

IZ inelegibilidade de seus cü.rigentes para 

desempenho de cargos e funções ele ti vas ou de livre nomeação 

de: 

a) 

.iefinitiva; 

condenados por crime doloso em sentença 

b) inacü.mplentes na prestação de contas de recursos 

públicos em decisão administrativa definitiva; 

c) ~nacü.mplentes na prestação de contas da própria 

entidade. 

d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de 

entidade desportiva ou em virtude de gestão patrimonial ou 

financeira irregular ou temerária da entidade; 

e) inadi.mpleutes das contribuições previdenciárias e 

trabalhistas; 

f) falidos. 

Art. 23. As prestações de contas anuais de todas as 

entidades de administração integrantes do Sistema Nacional do 

Desporto serão, obrigatoriamente, submetidas, com parecer dos 

- Conselhos Fiscais, às respectivas assembléias gerais, para a 

aprovação final. 
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Parágrafo único. Todos os integrantes das 

Assembléias Gerais terão acesso irrestrito aos documentos, 

informações e comprovantes de despesas de contas de que trata 

o caput deste artigo. 

SEÇÃO V 

DOS SIS~ DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 

Art. 24. Os Estados e o Distrito Federal 

·irão seus próprios sistemas, respeitadas as normas 

__ .....;.:.o.ecidas nesta Lei, e a observância do processo 

eleitoral. 

Parágrafo único. Aos Municipios é facultado 

constituir sistemas próprios, observadas as disposições desta 

Lei e as contidas na legislação do respectivo Estado. 

CAPÍTULO V 

DA PRÁTICA DESPORTrvA PROFISSIONAL 

Art. 25. Atletas e entidades de prática desportiva, 

são livres para organizar a atividade profissional, qualquer 

que seja sua modalidade, respeitados os termos desta Lei. 

Art. 26. As atividades relacionadas a competições de 

atletas profissionais são privativas de: 

I - sociedades civis de fins econômicos; 

II - sociedades comerciais aclmi. tidas na legislação 

em vigor; 

III entidades de 

constituirem sociedade comercial 

atividades de que trata este artigo. 

prática 

para 

desportiva 

aclmi.nistração 

que 

das 
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Parágrafo ún~oo. As ent~dades de que tratam os 

~nc~sos I, II e III deste art~go que ~nfr~ng~rem. qua~quer 

dispositivo desta Lei. terão suas at~vi.dades suspensas, 

enquanto perdurar a v~o~ação. 

Art. 27. Qua~quer cessão ou transferênc~a de at~eta 

profi.ss~onal na vi.gênc~a do contrato de traba~ho depende de 

forma~ anuênc~a deste. 

Art. 2 8 • A a ti. v idade do a t~eta profi.ssi.ona~, de 

todas as 

remuneração 

moda~ idades 

pactuada em 

desport~ vas , é 

contrato forma~ 

caracterizada por 

de traba~ho firmado 

com entidade de prática desportiva, pessoa juri.dica de di.rei.to 

privado, que deverá conter, obr~gatori.amente, c~áusu~a pena~ 

para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão 

un~~atera~. 

§ l 0
• Ap~icam-se ao at~eta profi.ss:i.ona~ as normas 

gerais da legi.s~ação traba~h:i.sta e da seguridade social, 

ressa~ vadas · as peciü~ari..dades expressas nesta Le:i. ou 

integrantes do respectivo contrato de trabalho. 

§ 2°. O vi.ncu~o desport:i.vo do atleta com a ent~dade 

contratante tem natureza· acessór~a ao respectivo vinculo 

emprega ti cio, disso~ vendo-se, para todos os efe:i. tos ~egai.s, 

com o término da vigência do contrato de trabalho. 

Art. 29. A entidade de prática desport:i.va formadora 

de at~eta terá o di.rei.to de assinar com este o primeiro 

contrato de profi.ssi.ona~, cujo prazo não poderá ser superior a 

doi.s•anos. 

Parágrafo único. Pelo prazo de três anos, contados 

do vencimento do contrato de traba~ho profissional de que 

trata este artigo, as entidades de administração do desporto 

não poderão registrar novo contrato de traba~ho re~ac:ionado ao 
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at~eta, sa~vo se exercido ou renunciado o direito de 

preferência, de que é titu~ar a entidade f~~dora. 

Art. 30. o contrato de 

profi.ssiona~ terá prazo determinado, 

inferior a três meses. 

Art. 

empregadora que 

31. A 

estiver 

entidade de 

com pagamento 

traba~ho do at~eta 

com vigência nunca 

prática 

de sa~ário 

desportiva 

de at~eta 

profissiona~ em atraso, no todo ou em parte, por periodo iqua~ 

ou superior a três meses, terá o contrato de traba~ho daque~e 

at~eta rescindido, ficando o at~eta livre para se transferir 

para qua~quer outra agremiação de mesmé\ moda~idade, naciona~ 

ou internaciona~, e exigir a mu~ta rescisória e os haveres 

devidos. 

§ l 0
• São entendidos como sa~ário, para efeitos do 

previsto no caput, o abono de férias, o déc~o terceiro 

sa~ário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas 

no contrato de traba~ho. 

§ 2°. A mora contumaz será considerada também pe~o 

não reco~h~ento do FGTS e das contribuições previdenciárias. 

§ 3°. Sempre que a rescisão se operar pe~a ap~icação 

do disposto no caput, a mu~ta resc.i.sória a favor da parte 

inocente será conhecida pela aplicação do disposto. nos arts. 

479 e 480 da CLT. 

Art. 32. É licito ao at~eta profissi~na~ recusar 

competir por entidade de prática desportiva quando seus 

sa~ários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em dois ou 

mais meses; 

Art. 33. Independentemente de qualquer ou~ro 

procedimento, a entidade de adm.ini.str~ção naciona~ do desporto 

fornecerá condição de jogo ao at~eta para outra entidade de 

prática, naciona~ ou internaciona~. mediante a prova da 
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notificação do pedido de rescisão uni~atera~ firmado pe~o 

at~eta ou por documento do empregador no mesmo sentido. 

Art. 34. o contrato de do at~eta 

profissional obedecerá a mode~o padrão, constante da 

requ~amentação desta Lei. 

Art. 35. A entidade de prática desportiva comunicará 

em impresso padrão à entidade de administração naciona~ da 

moda~idade a condição de profissional, semi-profissiona~ ou 

amador do atleta. 

Art. 3 6. A a ti vidade do atleta semi -profissiona~ é 

caracterizada pela existência de incentivos materiais que não 

caracterizem remuneração derivada de contrato de trab~ho, 

pactuado em contrato forma~ de estágio firmado com entidade de 

prática desportiva, pessoa juridica de direito privado, que 

deverá conter, 

hipóteses 

uni~atera~. 

de 

obrigatoriamente, 

descumprimento, 

c~áusu~a pena~ para as 

rompimento ou rescisão 

§ lo. Estão compreendidos na categoria dos semi 

profissionais os atletas com idade entre quatorze e dezoito 

anos comp~etos. 

§ 2°. Só poderão participar de competição entre 

profissionais os at~etas semi-prof.issiona.is com .idade superior 

a dezesseis anos. 

§ 3°. Ao comp~etar dezoito anos de .idade, o at~eta 

sem.i-profissional deverá ser obrigatoriamente 

profissionalizado, sob pena de, não o fazendo, vo~tar à 

condição de amador, ficando impedido de participar em 

competições entre profissionais. 

§ 4°. A entida.d.e. ___ de prátic.<L detentora do primeiro 

contrato de traba~ho do at~eta por e~a profissiona~.izado terá 

direito de preferência para a primeira renovação deste 
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contrato, sendo facu~tada a cessão deste direito a terceiros, 

de forma remunerada ou não . 

§ 5" . Do disposto neste <trtigo estão exc~uídos os 

desportos individuais e co~etivos o~impicos, exceto o futebo~ 

de campo. 

Art. 37. o contrato de estág.:i.o do atl.eta 

semi.-profissiona~ obedecerá a mode~o padrão, constante da 

requ~amentação desta Lei. 

Art. 38. Qua~qu.er cessão ou transferência de atl.eta 

profissiona~, na vigência do contrato de traba~ho, depende de 

fo:z::ma.~ e expressa anuência deste, e será isenta de qual.quer 

taxa que venha a ser cobrada pel.a entidade de administração. 

Art. 39. A transferência do atl.eta profissional. de 

uma entidade de prática desportiva para outra do mesmo gênero 

poderá ser temporária (contrato de empréstimo) e o novo 

contrato ce~ebrado deverá ser por período igual. ou menor que o 

anterior, ficando o atl.eta sujeito à cl.áusul.a de retorno à 

entidade de prática desportiva cedente, vigorando no retorno o 

antigo contrato, quando for o caso. 

Art. 41). Na cessão ou transferência de' atl.eta 

profissional. para entidade de prática desportiva estrangeira 

observar-se-ão as instruções expedidas pel.a entidade nacional. 

de t:ítul.o. 

Parágrafo único. As condições para transferência do 

atl.eta profissional. para o exterior deverão integrar 

obrigatoriamente os contratos de trabal.ho entre o atl.eta e a 

entidade de prática desportiva brasil.eira que o contratou. 

Art. 41. A participação de atl.etas profissionais em 

__ sel.eções será estabel.ecida na fo:z::ma. como acordarem a entidade 

de administração convocante· e a entidade de prática desportiva 

cedente. 
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§ l ':' . A.· entidade convocadora indenizará a cedente 

dos encargos previstos no. contrato de tral::la~ho, pe~o per:iodo 

em que durar a convocação do at~eta, sem prejuizo de eventuais 

ajustes ce~ebrados entre este e a entidade convocadora. 

§ 2°. O per:iodo de convocação estender-se-á até a 

reintegração do at~eta à entidade que o cedeu, apto a exercer 

sua atividade. 

Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence 

~ direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a 

transmi~são ou retransmissão de ~agem de espetácu~o ou 

eventos desportivos de que participem. 

§ 1°. Sa~vo convenção em contrário, vinte por cento 

do preço tota~ da autorização, como m:in~o, será distribu:ido, 

em partes iguais, aos at~etas prof:i.ssio:r.ais participantes do 

aspetácu~o ou evento. 

§ 2°. O disposto 

flagrantes de espetácu~o ou 

neste artigo não se ap~ica a 

évento desportivo para fins, 

exc~usivamente, jorna~:isticos ou educativos, cuja duração, no 

conjunto, não exceda de três por cento do teta~ do tempo 

previsto para o espetácu~o. 

§ 3°. O espectador pagante, por qua~quer meio, de 

espetácu~o ou evento desportivo equipara-se, para todos os 

efeitos legais, ao consumidor, nos termos do art. 2° da Lei no 

8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 43 . É vedada. .a participação em 

desportivas profissionais de at~etas amadores 

competições 

de qua~quer 

idade.e de semiprofissionais com idade superior a vinte anos. 

Art. 44. É vedada a prática do profissiona~ismo, em 

qualquer modal:idade, quando se tratar de: 

I - desporto educacional, .seja nos estal::le~ec~entos 

escolares da l 0 e 2° graus ou superiores; 
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II - desporto militar; 

III menore!: até a iç;\ade de dezasseis anos 

completos. 

Art. 45. As entidades de pr.;~ -:i.ca desportiva serão 

obrigadas a contratar seguro de acidentes pessoais e do 

trabalho para os atletas profissionais e semiprofissiona.is a 

elas vinculados, com o objetivo de cobrir os riscos a que 

estão sujeitos. 

Parágrafo único. l?ara os atletas profissionais, o 

~io m.inimo de que trata o caput deste artigo deverá 

..:orresponder à importãncia total anual da remuneração 

ajustada, e, para os atletas semi-profissionais, ao total das 

verbas de incentivos materiais. 

Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade 

estrangeira, com visto temporário de trabalho previsto no 

inciso V do art. 13 da Lei 6. 815, de 19 de agosto de 1980, 

como integrante da equipe de competição da entidade de prática 

desportiva, caracteriza para os termos desta Lei, a prática 

desportiva profissional, tornando obrigatório o enquadramento 

previsto no caput do art. 26. 

§ É vedada 

nacionalidade estrangeira 

a participação 

como integrante 

de 

de 

atleta de 

equipe de 

competição de entidade de prática desportiva nacional nos 

campeonatos oficiais, quando o visto de trabal~o temporário 

expedido pelo Ministério do Trabalho recair no inciso III do 

art. 13 da Lei 6.815/80. 

§ 2°. A entidade de administração do desporto será 

obrigada a exigir da entidade de prática desportiva o 

comprovante do v~.sto de trabalho do atleta de nacional.idade 

estrangei.ra fornecido palo Ministério do Trabalhe?, sob pena de 

cancelamento da inscrição desportiva. 
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CAPÍTULO VJ: 

DA OIIDEM DESl?OR'l':IVA 

Art. 47. No âmbito de suas atribuições, o Comitê 

O~ímpico e Parao~impico Brasi~eiro e as entidades nacionais de 

administração do desporto têm competência para decidir, de 

oficio ou quando lhes forem submetidas pe~os seus fi~iados, as 

questões re~ativas ao cumpr~ento das normas e regras de 

prática desportiva. 

Art. 48. Com o ol:ljetivo de manter a ordem 

desportiva, o respe.ito 

ser 

aos ates emanados de 

ap~.icadas , pe~as 

seus poderes 

entidades de internos, poderão 

administração do 

seguintes sanções: 

desporto e de prá t.ica desportiva, as 

J: - advertência; 

I:I - censura escrita; 

III - multa; 

IV - suspensão; 

V - desf.iliação. ou desvinculação .-

§ l 0
• A aplicação das sanções ·previstas neste artigo 

não prescinde do processo administrativo no qual sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2°. As penüidades de que tratam os incisos IV e V 

do caput: deste artigo somente poderão ser aplicadas após 

decisão definitiva da Justiça Desportiva. 

CAPÍTULO VJ::I 

DA JOS'l':IÇA DESPORTJ:VA 

43. 
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Àrt.- ·49: A Justiça Desportiva a que se referem os §§ - ,• . . 

1° e zo do art. 217 da Constituição Federal e o art. 33 da Lei. 

n° 8.028, de 12 de abril de 1990, regula-se pelas disposições 

deste Capitulo. 

Art. 50. A organização, o funcionamento e as 

atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e 

julgamento das infrações disciplinares e às competições 

desportivas, serão definidas em Código~ Desportivos. 

§ 1°. As transgressões relativas à disciplina e às 

competições desportivas sujeitam o infrator a: 

I: - advertência; 

I::t - eliminação; 

Il:I - exclusão de campeonato ou torneio; 

rv - indenização; 

V - interdição de praça de desportos; 

V:t - multa; 

Vl:I - perda do mandato do campo; 

Vl:II - perda de pontos; 

IX - perda de renda; 

X - suspensão por partida; 

XI - suspensão por prazo. 

§ 1°. As penas disciplinares não serão aplicadas aos 

menores de quatorze anos. 

§ 2 o • As penas pecuniárias não serão aplicadas a 

atletas não-profissionais; 

Art. 51. O disposto nesta Lei sobre Justiça 

Desportiva não se aplica aos Comitês Olímpico e Paraolimp:i.co 

Brasileiro. 

Art. 52. Aos Tribunais de Jus ti c;:a Desport:i. va , 

unidades autõnomas e independentes das entidades de 

administração do desporto de cada sistema, compete processar e 



ju~gar, em ú~tima instância, as questões de descumpr~ento de 

no=as re~ativas à discip~ina e às competições desportivas, 

sempre assegurados a amp~a defesa e o contraditório. 

§ 1°. Sem prejui.zo do disposto neste artigo, as 

decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva são 

~ugnáveis nos te=os gerais do direito, respeitados os 

pressupostos processuais estabe~ecidos nos §§ 1° e 2° do art . 

. 217 da Consti tu~ção Federal. 

§ 2°. 9 recurso ao Poder Judiciário não prejudicará 

os efeitos desportivos validamente produzidos em conseqüência 

da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 

Art. 53. Os Tribunais de Justiça Desportiva terão 

como primeira instância a Comissão Disciplinar, integrada por 

três m~ros de sua livre nomeação, para a aplicação imediata 

das sanções decorrentes de infrações cometidas durante as 

disputas e constantes das súmulas ou documentos similares dos 

árbitros, ou, ainda, decorrentes 

regulamento da respectiva competição. 

de infringência ao 

§ 1°. A Comissão Disciplinar será composta por três 

membros, indicados pala entidade de administração do desporto, 

palas entidades de prática desportiva que participarem de 

competições oficia:i.s da di visão principal e pela Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

§ 2 ° . A Comissão D:i.sciplinar 

proce~ento sumário, assegurados a 

contraditório. 

aplicará sanções 

ampla defesa e 

em 

o 

§ 3 ° . Das decisões da Comissão Disciplinar caberá 

recurso aos Tribuna:i.s de Justiça Desportiva. 

§ 4 ° . O recurso ao qual se refere o parágrafo 

anterior será recebido e processado com efe:i.to suspensivo 
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quando a pena~.idade exceder de duas part.idas consecut.ivas ou 

qu.inze di. as . 

Art. 54. O membro do Tr.ibuna~ de Just.iça Desport.iva 

exerce função considerada de re~evante .interesse púb~ico e, 

sendo servidor púb~ico, terá abonadas suas fa~tas, 

computando-se como de efet.ivo exerci.cio a partic.ipação nas 

respectivas sessões. 

Art. 55 . Os Tr.ibunais de Justiça Desportiva serão 

compostos por, no mi.nimo, sete membros, ou onze membros, no 

máximo, sendo : 

J: um indi.cado pe~a ent.idade de administração do 

desporto; 

um i.ndi.cado pe~as entidades de prát.ica 

-!esportiva que participem de competições ofic.iais da di.visão 

_.:..ncipa1; 

J:J:J: três advogados com notório saber juri.di.co 

desport.ivo, indi.cados pe~a Ordem dos Advogados do Bras.i~; 

'IV um representante dos árb.itros, por estes 

indi.cado; 

v um representante dos at~etas, por estes 

J.ndi.cado. 

§ ~o. Para efe.ito de acréscimo de composição, deverá 

ser assegurada a par.idade apresentada nos incisos J:, J:J:, 'IV e 

V, respeitado o di.sposto no caput deste art.igo. 

§ 2°. O mandato dos membros dos Tr.ibuna.is de Justiça 

tará a duração máxima de quatro anos , pe:rmi t.ida apenas uma 

recondução. 

É vedado aos di.rigentes desport.ivos das 

- entidades de adm.inistração e das entidades de prática o 

exercic.io de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção 
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feita aos membros dos conselhos de~iberativos das entidades de 

prática desportiva. 

§ 4°. Os membros dos Tribunais de Justiça desportiva 

serão obrigatoriamente bacharéis em Direito ou pessoas de 

notório saber jur~dico, e de conduta ~~~ada. 

--::-áticas 

a.rt. 217 

CAPÍTULO Vl::ri 

DOS RECURSOS PARA O DESPORTO 

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das 

desportivas formais e não formais a que se refere o 

da Constituição Federa~ serão assegurados em 

programas de traba~ho espec~ficos constantes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federa~ e dos Munic~pios, a~~ 

dos provenientes de: 

I - fundos desportivos; 

II - receitas oriundas de concursos de prognósticos; 

III - doações, patrocínios e legados; 

IV - prêmios de concursos de proqnóstícos da Loteria 

Esportiva Federa~ não rec~amados nos prazos requ~amentares; 

V - incentivos físcais previstos em ~ei; 

Vl: - outras fontes. 

Art. 57 . Constí.tuirão recursos para a assistência 

socia~ e educac:i.ona~ aos at~et:as prof~ssiona.:i.s, ex-atletas e 

aos em formação, reco~h~dos diretamente para a Federação daa 

Associações de Atletas Profíssiona.:i.s - F.AAP: 

I - um por cento do contrato do at~eta profíssional 

pertencente ao Sistema Bras.:i.~e.:i.ro do Desporto, devido e 

reco~hido pela entidade contratante; 
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II - um por cento do va~or da mu~ta contratua~. nos 

casos de transferênc~as nac~ona~s e ~nternac~ona~s, a ser pago 

pe~a ent~dade cedente; 

III - um por cento da arrecadação proven~ente das 

compet~c;:ões orqan~zadas pe.l.m.s entidades 

administração do desporto prof~ss~ona~; 

federais de 

rv - penal~dades disc~pl~nares pecuniár~as aplicadas 

aos atletas prof~ss~onais pelas ent~dades de prát~ca 

'desport~va, pelas de adm:inistração do desporto ou pelos 

Tr:ibuna~s de Just~c;:a Desportiva. 

Art. 58 . É vedado aos admin~stradores e membros do 

Conselho F~scal das ent~dades de prát~ca desportiva o 

exercic~o de carqo ou função nas entidades de administração do 

desnorte. 

CAPÍTULO IX 

DO BINGO 

Art. 59. Os jogos de bingo são perm~t~dos em todo o 

terr~tório nac~onal nos termos desta Lei. 

Art. 60. As entidades de direc;:ão e de prática 

desportiva poderão credenciar-se junto à União para explorar o 

jogo de bingo permanente ou eventua~, com a ~inal.idade de 

angariar recursos para o fomento do desporto. 

§ 1°. Considera-se bingo permanente aquele realizado 

em salas próprias, com ut~~ização de processo de extrac;:ão 

~sento de conta to humano, que assegure integral lisura dos 

resultados, ~nclusive com o apoio de sistema da circuito 

fechado de telev~são e difusão de som, oferecendo prêmios 

exclusivamente em dinheiro. 
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§ 2°. Bingo event~al é aquele que, sem funcionar em 

salas próprias, realiza sorteios-com periodicidade, no mínimo, 

mensal, utilizando _ processo de extração :isento de conta to 

humano, podendo oferecer prêmios exclusivamente em bens e 

serviços. 

§ 3°. As máquinas utilizadas nos sorteios, antes de 

iniciar quaisquer operações, 

_fiscalização do poder público, 

deverão ser submetidas 

que autorizará ou não 

à 

seu 

f~nc:ionamento r bem como as verificará semestralmente r quando 

em operação. 

Art. 61. Os bingos funcionarão sob responsabilidade 

exclusiva das entidades desportivas, mesmo que a administração 

da sala seja entregue a empresa comercial idõnea. 

Art. 62. São concessão da 

autorização de 

desporti. va: 

exploração 

requisitos para 

dos bingos para a entidade 

I - filiação a entidade de administração do esporte 

ou, conforme o caso, a entidade de administração nacional, por 

um periodo mínimo de três anos, completados até a data do 

pedido de autorização; 

IJ: comprovada atuação de forma regular e 

continuada na prática de pelo menos três modalidades de 

esporte olímpico, com a participação em todas as competições 

previstas nos calendários oficiais dos últimos três anos; 

esporte, 

nacional, 

IJ:J: no caso de entidade de administração do 

prova de filiação à entidade de administração 

que deverá ser filiada ao Comitê Olimpico 

Brasileiro, que deverá declarar sua participação ativa nos 

- úl times três anos; 
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IV prévia apresentação _e aprovação de projeto 

deta~hado de apLLcaçãr.:1 de recursos na me~horia ·do desporto 

o~impico, com prioridade para a formaçã,o do at~eta; 

v apresentaçãr. de certidões dos di.str.ibuidores 

c:i.veis, trabalhistas, cr.im.in<;o,i.s e dos cartór:i.os de protesto; 

VI - comprovação df:o regula.r:i..zação de contr.ibu:i.ções 

junto à Receita Federal e Seguridade Social; 

VII apresentação de parecer favorável da 

-E'refei tura do Munic:ipio onde se instalará a sa~a de b:i.n!JO, 

-"3-nc:io sobre os aspectos urban:i.sticos e o a~cance soc:i..a~ do 

-.:-.;. aend:i.men to : 

VIII apresentação de p~anta da sa~a de binqo, 

demonstrando ter capacidade m:i.n.ima para duzentas pessoas e 

loca~ :isolado de recepção, sem acesso d:i.reto para a sa~a; 

IX - prova de que a sacie da ent:i..dade desport:i.va é 

situada no mesmo mun:i..c:i.p:i..o em que funcionará a sa~a de b:i.nqo. 

§ 1°. Excepciona~ente, o mér:i.to esport:i.vo pode ser 

comprovado em re~atór:i.o quant:i.tativo e qua~:i.tativo das 

ativ.idades desenvolvidas pela ent:i.dade requerente nos três 

anos anter:i..ores ao ped:i.do· de autorização. 

§ 2°. Para a autorização do b:i.nqo eventual são 

requ:i.s:i.tos os constantes nos inc:i.sos I a VI do caput:, al.ém da 

prova de prévia aqu:i..s:i.ção dos prêmios oferec:i..dos. 

Art. 63. Se a adm:i.nistração da sala de b:i.nqo for 

entregue a empresa comerc:i..al, entidade dasportiva juntará ao 

ped:i.do de autorização, além dos requ:i.sitos do art:i.qo anterior, 

os seguintes documentos: 

I cert:i.dão da Junta Comercial, demonstrando o 

regular req:i..stro da empresa e sua capacidade'.~ara o comércio; 

II cert:i.dões dos d:i.str:i.bu:i.dores c:ive:i.s, 

trabalhistas e de cartórios de protesto em nome da empresa: 
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III cert~dões dos d~stribu~dores cíve~s, 

cr~~na~s, traba~h~stas e de cartór~os de protestos em nome da 

pessoa ou pessoas fís~cas t~tu~ares da empresa; 

rv - cert~dões de qu~tação de tr~butos federa~s e da 

seguridade soc~a~; 

V demonstrat~vo de contratação de f~rma para 

auditor~a permanente da empresa a~n~stradora; 

VI cópia do instrumento do 'contrato entre a 

ent~dade desport~va e a empresa administrativa, cujo prazo 

máximo será de dois anos, renováve~ por igua~ periodo, sempre 

exigida a forma escrita. 

Art. 64. O Poder Púb~ico negará a autor~zação se não 

provados quaisquer dos requis~tos dos artigos anter~ores ·ou 

houver indícios de in~done~dade da entidade desportiva, da 

empresa comercia~ ou de seus dir~gentes, podendo ainda cassar 

a au~or~zação se ver~ficar terem de~xado de ser preenchidos os 

mesmos requisitos. 

Art. 65. A autor~zação concedida somente será vá~~da 

para ~oca~ determinado e endereço certo, sendo proibida a 

venda de carte~as fora da sala de bingo. 

Parágrafo ún~co. As cartelas de b~ngo eventual 

poderão ser vendidas em todo o território nac~onal. 

Art. 66. Nos bingos permanentes e nos eventuais 

somente serão utilizadas cartelas oficia~s, emitidas pela 

União, com numeração seqüencial e seriada, com valor de face 

expresso. 

Parágrafo ún~co. 

condicionada, 

comprovante de 

desportivas. 

a part~r 

pagamento 

da 

do 

A compra das 

segunda vez, à 

percentual devido 

cartelas é 

ex:i.b~ção do 

às entidades 
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Art. 67. Ao adquirir as carte~as, · a entidade 

desportiva reco~herá, no mesmo ato, a importância de dezanove 

por.cento do va~or de face a titu~o de Imposto de Renda. 

Art. 68. A premiaçâo do bingo permanente sará apenas 

em dinheiro , cujo montante não poderá exceder o va~or 

arrecadado por partida. 

Parágrafo único. L~ita-se a vinte o número da 

carte~as por jogador no bingo permanente, em cada partida. 

Art. 69. Somente os bingos eventuais poderão 

., ; i:ar propaganda util.izando o,s meios de comunicação; os 

~s permanentes farão propaganda apenas nos l.~tas da sal.a 

que ocupem, permitindo-se a distribuição de brindes ou cartões 

com o nome do bingo. 

Art. 70. A entidade desportiva receberá parcentua~ 

min~o de sete por cento da receita bruta da sal.a de bingo ou 

do bingo eventual.. 

Parágrafo único. As entidades desportivas prestarão 

contas semestra~ente ao poder públ.ico da ap~icação dos 

recursos havidos dos bingos. 

Art. 71. Haverá control.e de ingresso nas süas de 

bingo, sendo necessária a identificação do freqüentador. 

§ l 0 
• É vedada a instal.ação de sal.a de binqo sem 

anta-sala de recepção, onde se fará a identificação do jogador 

e será entregue um passa de ingresso-

§ 2 ° . As sal.as de bingo são obrigadas a manter 

arquivo de identificação dos jogadores. 

§ 3°. A identificação e o respectivo cartão de 

ingresso para o jogador serão vál.idos por um ano. 
··., 

§ 4 ° . É proibido o ingresso de menores. de dezoito 

anos nas sal.as de bingo. 



DEZEMBRO DE 1997 ANATS no SENADO FEDERAL 

Art .. 72: As salas de bingo destinar-se-ão 

exclusivamente a esse tipo de jogo. 

Parágrafo único. A ún:i.ca ativ:i.dade adml.ssl.vel 

concomitantemente ao bingo na sala é o servl.c;:o de bar ou 

restaurante. 

Art. 73. É pro:i.bida a instalação de qualquer tipo de 

máqu:i.nas de jogo de azar ou de diversões eletrôn:i.cas nas salas 

de bingo. 

Art. 74. Nenhuma outra modalidade de jogo ou 

s:i.m:i.lar, que não seja o bl.ngo permanente ou o eventual, poderá 

ser autor:i.zada com base nesta Le:i.. 

Parágrafo ún:i.co. Excluem-se das ex:i.gênc:i.as desta Le:i. 

os bingos real:i.zados com f:i.ns apenas benef:i.centes em favor de 

ent:i.dades fl.lantróp:i.cas federa:i.s, estadua:i.s ou mun:i.cipais, nos 

termos da l.egisl.ac;:ão especifica, desde que devidamente 

autorizados pela União. 

Art. 75. Manter, fac:i.litar ou realizar jogo de bingo 

sem a autor:i.zac;:ão prevista nesta Lei. 

Pena - pri.são si.mples de se:i.s meses a do:i.s an< 1 , e 

multa. 

Art. 7 6 . Adqui.r:i.r, impr:i.m:i.r ou u ti.l.izar em j og de 

bingo cartelas não oficiais. 

Pena pri.são si.mples de três meses a um ano r e 

multa, acrescida de até o dobro em caso de reinci.dãncia. 

Art. 77. Oferecer, em'bingo permanente ou eventual, 

prêmio diverso do permitido nesta Lei. 

Pena prisão si.mples de seis meses a um ano, e 

multa de até cem vezes o valor do prêmio oferecido. 

Art. 78. Deixar o responsável por sala da bingo de 

manter o cadastro de freqiientadores previsto nesta Lei. 
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Pena prisão s::uv.1::1les de seis meses a um ano, e 

multa. 

Art. 79. Fraudar, adu~t.·-:-ar ou controlar de qualquer 

modo o resultado do jogo de b.ingo. 

Pena reclusão de um a tr•!;~r anos, e mu~ta. 

Art. 80 . Perm.i t.ir o .ingresso de menor de dez o .i to 

_..;s em sala de bingo. 

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 81. Manter nas salas de bingo máquinas de JOgo 

de azar ou d.iversões eletrõnicas. 

entidades 

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 

de 

CAPÍ~O X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

82. Os dirigentes, unidades ou 

adm.in.istração do desporto, .inseri tas 

órgãos 

ou não 

de 

no 

regj.stro de comércio, não exercem função delegada pelo Poder 

Público, nem são consideradas autoridades públicas para os 

efeitos desta Lei. 

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com 

sede permanente ou temporária no Pais, receberão dos poderes 

públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades nacionais 

de administração do desporto. 

Art. 84. Será considerado como de efet.ivo exercic.io, 

para todos os efeitos legais, o periodo em que o atleta 

servidor público c.i v:i.l ou m:i.l.i tar, da Aclmi.n.istração Pública 

ã:i.reta, ind:i.reta, autárquica ou fundacional, estiver convocado 

- para integrar representação nacional ··em competição desportiva 

no Pais ou no exterior. 
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§ l 0 
• O periodo de convocação será definido pe~a 

entidade naciona~ da administração da respectiva moda~.idade 

desportiva, cabendo a esta ou aos Comitês Ol.i.mp.:í.co e 

Paraol~.:í.co Bras.:í.l.eiro fazer a devida comunicação e so~.icitar 

ao Ministério Extraordi.nár:i.o dos Esportes à 

liberação do afastamento do atleta ou dirigente. 

competente 

§ 2°. O disposto neste artigo ap~ica-se, também, aos 

profissionais espec.:í.a~izados e dir~qentes, quando 

indispensáveis à comunicação da de~egação. 

Art. 85. Os sistemas de ensine da União, dos 

Estados, de Distrito Federal. e dos Municipics, bem como as 

instituições de ensine superior, definirão normas especificas 

para verificação de rendimento e o contro~e de freqüência dos 

estudantes que integrarem representação desportiva nacional, 

da fcr.ma a harmonizar a atividade desportiva com os interesses 

rel.acionados ao aproveitamento e à promoção esco1ar. 

Art. 86 ... .Fica :insti t'l;:ido o. ,Dia do Desporto, a ser 

comemorado no dia 23 de junho, Dia Mundial do Desporto 

Ol.impico. 

Art. 87. A denominação e os símbo~os de. entidade de 

administração do desporto ou prática desportiva, bem como o 

nome cu apelido desportivo do atleta profissional, são de 

propriedade excl.usiva dos mesmos, contando com a proteção 

1eqal, válida para todo o território naciona~, por tempo 

indeterminado, sem necessidade de reqistro ou averbação no 

órq~o competente. 

Paráqrafo único. A garantia 1egal. outorqada às 

entidades e aos atl.etas referidos neste artigo permite-l.hes c. 

uso comercial. de sua denominação, s:imbo~os, nomes e apelidos. 

Art. 88. Os árbitros e aux.il.iares de arb:i.traqem 

poderão constituir entidades nacionais e estaduais, por 
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modal.idade desportiva ou grupo de modal.idades , obj e ti vando o 

rec=tamento, a fo=ação e a prestação de serviços .às 

entidades de administração do desporto. 

Parágrafo único. Independentemente da constituição 

de sociedade ou entidades, os árbitros e seus auxil.iares não 

têm qual.quer vincul.o empregati.cio com as entidades desportivas 

diretivas onde atuarem, e sua remuneração como autônomos 

exonera tais entidades de quaisquer outras responsabil.idades 

~rabal.histas, securitárias e previdenciárias. 

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regul.ares com 

mais de uma divisão, as entidades de administração do desporto 

determinarão em seus regul.a.mentos o principio do acesso e do 

descanso, observado sempre o critério técnico. 

Art. 90 . É vedado aos administradores e membros de 

consel.ho fiscal. de entidade de prática desportiva o exerci.cio 

de cargo ou função em entidade de administração do desporto. 

CAPÍ'l"'LO XI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 91 . Até a edição dos Códigos da Justiça dos 

Desportos Profissionais e Não-Profissionais continuam em vigor 

os atuais Códigos, com as al.terações constantes desta Lei. 

Art. 92. Os atua:i.s atl.etas profissionais da futebol., 

de qual.quer idade, que, na data de entrada em vigor desta Lei, 

estiverem com passe l.ivre, pe=anecerão nesta situação, e a 

rescisão de seus contratos de trabal.ho dar-se-á nos te:mos dos 

arts. 479 e 480 da C.L.T. 

Art. 93. Havendo pl.ural.idade de entidades nacionais 

de administração da mesma modal.idade desportiva, o INDESP 

usará, para reconhec~ento da que se constituirá, na fo=a do 
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art. 18, a única entidade de di.reção . nacional da modalidade, 

os critérios de: 

nacionais; 

I - antiqüidade; 

II - de titulas internacionais já conquistados; 

III - de número de filiados; 

rv - de quantidade de atletas registrados; 

V de promoção anual de eventos desportivos 

VI - de filiação a entidade internacional filiada ao 

comitê Olimpico Internacional e ao Comitê Paraolimpico 

Internacional. 

Art. 94. O di.sposto no § 2" do art. 28 somente 

entrará em vigor após três anos a partir da vigência desta 

Lei. 

Art. 95. As entidades desportivas praticantes ou 

participantes de competições de atletas profissionais terão o 

prazo de dois anos para se adaptar ao di.sposto no art. 26. 

Art. 96. Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

Art. 97. Ficam revogados, a partir da vigência do 

disposto no § 2" do art. 28 desta Lei, os :incisos II e V e os 

§§ 1" e 3" do art. 3°, os arts. 4°, 6°, 11 e 13, o § 2° do 

art. 15, o parágrafo único do art. 16 a os arts. 23 e 26 da 

Lei n" 6.354, da 2 de setembro de 1976; ficam· revogadas, a 

partir da da ta da publicação das ta Lei , as Leis n" • 8 . 672 , de· 6 

de julho da 1993, a 8.946, de 5 da dezembro da 1994. 
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PROJETO ORIGINAL 

Altera dispositivos da Lei n"' 6.354, de 2 !;;e setembro de 1976, que "dispõe sobre as 
relações de trabalho do atleta profissional c futebol"; e da Lei n° 8.672, de 6 .çfe julha 
oe 1993, que "institui normas gerais soe desportos e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

. Art. 1°. A Lei n°'6.354. de 02 de setembro de 1.976. passa a vigorar com as 
segumtes alterações: 

"Art. 3': ........................................................................................................ . 

···································-······················································································ 
V- Os direitos e obrigações dos contratantes e as condições para dissolução do 

contrato: 

, ............................................................................................................................ 

"Art 6~ O horário normal de trabalho será organizado de maneira a bem servir 
ão tréinamento e à exibição do atleta. não excedendo porém. de 447qúiüenta e quatro) 
horas semanais, tempo em que o empregador poderá exigir fique o aliei.:: à sua 
disposição. " 

"Art. 16. . ........................................................................................................ .. 

Parágrafo único: No caso de o · impedimento ser definitivo. inclusive por 
desfi/iação do empregador. àar-se-á a dissolução do contrato •. respondendo a entidade 
desportiva por perdas e danos." 

"Art. ·11. · Ocon-endo. por qualquer motivo. a·_ dissolução da entidade 
empregadora, o contrato será considerado extinto para os fins de direito." 

"Art. 29. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
- - indiViduais e coletivos decorrentes do contrato e túz·relaçiio de trabalho entre o atleta 

profiSSional e seu empregador. bem como os. /itlgiO$' que tenhtun origem ·no 
CUlniJrimento de suas próprias sentenças. inclusive co/etivas." 
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Art. 2°. A Lei n° 8.672, de 06 de julho de 1.993, passa a vigorar. com.~ seguintes 
alterações: 

"Art. 19. Qualquer cesslio ou transferência do contrato de trabalho do atleta 
profissional depende de expressa anuência t:kste. " 

"Art. 20. A cessão ou transferência do contrato de trabalho do alleta 
profissional para entidade desportiva estrangeira observará as instruções expet:lidas 

-pela entidade federal de admi1tistração do desporto da modalidade. 

/', . ....~; . . , aragr ... Jo unzco. . ....••••......................••...................••.••••........••....•..••..•...••..•••. 

"Art. 22. A attvidade do alleta profissional é caracterizada por remuneraç4o 
pactuada em .contraiO escrito de trabalho, celebrado com pessoa jurídica de prálica 
desportiva. que será devidamente registrado na entidade federal de administraÇ4o do 
desporto e deverá conter cláusula penal para as hipóteses de descumprimento ou 
rompimento unilateral. 

··•······•···························································································•·················•·•• 
§2'~ Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista 

e da seguridade social. ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei." 

"Art. 26. Ao término do contrato de trabalho, o atleta estará livre Pf1!D celebrar 
um novo contrato com qualquer entidade~ prá#ca desportiva.. 

• I 

§I~ E nula a cláusula contratual que venha a estabelecer a renavação 
automática do contrato. 

§2". É nula qualquer cláusula. dispositivo ou instrumento particular que. venha a 
obrigar o atleta profissional. após o término do contrato de trabalho. a indenizar o seu 
empregador a título de passe ou transferência. em razílo da niio renovação do contrato 
de trabalho. H 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 4•. Revogam-se os artigos 11, 13, 26 e 31, da Lei n• 6.354, de 02 de 
setembro de 1.976; .o .~go 64, da Lei n° 8.672, de 06 de julho de 1.993 e. demais 
disposições.em contrário. 
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JUSTIFICAÇÃO 

O presente projeto de lei tem por escopo a abolição do ~ do .~ na 
legislação desportiva nacional. Tal instituto está conceituado no art. 11, da Lei n° 
6.354176 .. como sendo a "importância devida por um empregador a outro. J1!!la cessão 
do atleta durante a vigência do contrato ou t:úipois de seu término; observadas as 
normas desportivas pertinentes". 

Por sua vez, a Lei n°. 8.672193, que institui nonnas gerais sobre desporto (Lei 
. Zico ), manteve o instituto jurídico do passe., em seu art. 26, introduzido na tramitação 

do projeto, haja vista que originalmente a proposta enviada ao Congresso Nacional, pelo 
Executivo, contemplava a sua extinção. 

E não é sem constrangimento que somos levados a apresentar o presente projeto 
de Lei visando a expurgar do nosso direito esta- figura jurídica ignóbil. Constrangidos, 
sim, pelo fato de constatar e reconhecer que a beira do terceiro milênio e mais de cem 
anos após a abolição da escravatura, ainda temos presente em nossa legislaçio um 
instituto jurídico anioral. inconstitucional e que aftonta a democracia e: as liberdades 
individuais e de trabalho. · 

Com efeito, o assim chamado "passe• trata-se de um ardil jurídico pelo qual o 
jogador de futebol - e hoje todos os atletas profissionais (art. 26, da Lei n° 8.672193) -
ficam vinculados profissional e pessoalmente ao seu empregador, que passa a ser o ~u 
dono, no sentido literal da palavra, tanto na vigência do contrato de trabalho como 
depois do termo finai deste (art. II, da Lei n° 6.3S4n6). 

Ou seja, o atleta profissional, seja do futebol ou de outro esporte coletivo, nic é 
livre para escolher o seu empregádor, para entabular um contrato de trabalho, sem a 
expressa autorização do dono do seu passe, mesmo que o seu contrato de trabalho já 
tenha se expirado. · 

Pior, o atleta profissional é considerado pela legislação uma mereadoria, objcto. 
de negociação e, pasmem, passível de penhora judiciai. A respeito, veja-se rcccntc 
reportagem publicada pelo jornal •o Estado de Slo Paulo", tlia 26 p.p., na qual se 
noticia a penhora, pela Receita Federal. do passe·_(f9 ·jQPdor B~ •. cujq ~é o 
endividado Noroeste de Bauru-SP. · 

Nilo é por acaso que a legislação que trata do passe jiunais se refefe a 
transferência ou cessão do contrato de trabalho, mas sim sobre transferência ou casto 
do jogador ou do atleta. Ou seja, o jogador e à atleta slo Consi~OS 'obj~ 

- - refletindo-se no direito a cultura autoritária q~ ~da· cim!peia' no · inc:iio dés~rtivo 
brasileiro, onde verdadeiros senhores.de escravos e feitores mandam e demandam sem 
qualquer responsabilidade. ficando o atleta em smiação de total submisslo. atados. 
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pouco podendo reivindicar, refletindo, ainda aqui. o que acontecia hã mais de um século 
em nosso país. 

Essa situação de desigualdade, imoralidade e exploiação dá vida humana ~ 
pode continuar,. mesmo porque inconstitucional. 

Com efeito, a Constituição Federal, no capítulo dos direitos c deveres individuais 
e coletivos, em seu art. SO, inc. xm, estabelece que "é livre o e:urcício d6 f[lllllqwr 
trabalho. oficio ou profissão. atendidas as qualificações profissio111ZÚ que a lei 
estabelecer. " 

Comentando em sua festejada obra o dispositivo constitucional acima, os 
eminentes juristas CELSO RIBEIRO DE BASTOS e IVES GANDRA MARTINS assim 
lecionam: 

" A atual redação deste artigo deixa claro que o papel 
da lei na criação de requisitos para o ezercício da profissão 
há de ater-se exclusivamente às qua/ificaçãoes 
profissionais. Trata-se portanto de um problema de 
capacitação, técnica. científica ou moral. Não há dúvida 
que dentre as qualificações profissionais hão de 
compreender-se requisitos pertinentes à idoneidade moral 
do profissional." (lN "Comentários à Constituição do 
Brasil", 2° vol:, ed. Salaiva, 1.989, p. 78). 

A seguir, op. cit., p. 79, concluem: 

" O que é preciso ter em· mente é que este é um 
dispositivo· que. como dito inicialmente. visa assegurar a 
sociedade quanto à capacitação daqueles que exercem 
profissões técnico-científicas." 

·Portanto, pelo princípio constitucional acima. temos que é liVJ'ei o exercício de 
qualquer tràbaiho e a lei so pode impor limites ou exceções a esse p&lcípio afim de 
compatibilizá-lo "com o bem comum no que diz respeito às qualificações mínimas para 
o uercício da profissão." (op. cit., p. 79, "infine") 

Ora. uma vez lim o exêrcício de qualquef trabalho. e só podendo haver limites 
- - legais em relação à qualificação técnica.:ciéntifica õu· moral, claro está que a lei não 

pode obrigar que o atleta profissionà.l tenha um senhorio, wn dono de sua capacidade de 
trabalho~ para quem deve ser pago um valor de indenização para que o emp1egado-
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atleta,. após transcurso o prazo conti=aruaf·fixado, possa vir-a entabular um novo contrato 
com este oú aquele clube interessadó, que. pór sua vez. tomar-se-á o seu novo feitor. 

O que se conclui, à luz do principio constitucional acima, é que o instituto 
jurídico do passe n!o se afüJa com a· Constituição Federal, razão pela qual os 
dispositivos legais que lhe dão sustentação jurídica não tem validade e eficácia, muito 
embora existam no mundo jurídico. 

Poderíamos citar, ainda. que os atletas profissionais são considerados congêneres 
dos artistas'·(STF, DJU 28.7.52) e o mesmo art. 5°, da Constituição Federal, agora em 

-seu inciso IX. consagra que "é livre a expressão da atividade intelectual. artistica. 
científica e de comunicação. independentemente de censura ou licença." 

Portanto, sendo os atletas congéneres dos artistas, também são contemplados com 
a liberdade expressa em referido dispositivo, ferindo de morte, uma vez mais, o instituto 
do passe. Nlo se pode privar os artistas da bola de serem os donos de· seu próprio 
talento! 

Mas nio se trata apenas de uma norma inconstitucional. O "passe", cm sua 
concepção, constitui verdadeira fonna de servidão.· Os professores de educação fisica 
Ricardo Melani e Ronaldo Ferreira Negrão, tratam do assunto do passe em ensaio 
publicado na Revista "DISCORPO", n° 4, do Departamento de Ed~cação Física da 
PUC-SP, às paginas 61/69, cujo titulo é "PASSE PARA A SERVIDAO". Entre outras 
coisas, demonstram eles que: · · 

"0 jogador de fUtebol. mesmo pagando a multa contratual e 
demais indenizações, continua preso ao clube para efoito de 
transforência. Ou seja. ele só será dono de si quando for 
dono do seu passe, coisa que uma ínfima parcela da 
categoria consegue. É só prómno ao final da CIZI"nira que 
se "facilita" a aquisição do passe. O jogador pode adquirir 
o passe arbitrado na Federação segundo· uma tabela de 
abatimento: 

28 anos - menos .300,1[, do wilor do passe 
-\Z9 anos- menos 45% do valor do passe· 
So anos - menos 60% do valor do passe 
.31 anos- menos 7}%do·valordopasse 
.32 anos- menos 90% do valor do passe" 
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Ao ,~,;,._~rtarem às relações de trabalho. sentenciam as mazelas em que se 
enContram os Jõjãdores de futebol: 

" Para a maioria · das pessoas os jogadores 
profissionais de futebol silo privilegiados - recebem altos 
salários. boa · alimentação, assisthicia médica. 
desempenham a sua profissão em um ambiente lúdico e, 
ainda por cima. silo famosos. Mas ledo engano, todOS esses 
bons predicados da profissão existem para menos de 3% da 
categoria. O restante vive uma situação nada invejável. 

Em entrevista. o presidente do Sindicato dos 
Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Rinaldo José 
Martorelli, deixou clara a situi:!Ção do. conjunto dos 
jogadores "não há piso salarial, não há data-base, não há 
convênio médico contratuDl, não há limite de jornada de 
trabalho, não há aviso prévio", em suma. as condições 
mínimas de trabalho ainda não foram conquistoJ:Ias pelos 
jogadores de futebol. A dimensão do problema amplia-se 
com a pirâmide salarial. Segundo Mário MDgalhiJes. em 
artigo publicado na Folha de São Paulo, "os contratos 
acima de dez salários mínimos são apenas 3% do total de 
jogadores de futebol profissional no BrasiL Entre cinco e 
dez salários mínimos, 6,77%. Entre dois e cinco, 19,6%. De 
um a· dois, 51,38%. Ganham só um salário mínimo 
/9,25%. " Ou seja. mais de 700~ dos jogadores profissionais 
recebem até dois salários e mais de 90% até cinco. 

Por que os salários são tão baixo$ e as 
condições trabalhistas tão precárias? Essa é a primeira 
pergunta que nos instiga quando deparamos com a 
realidade dojogador profissional. Como os jogadores se 
sujeitam, às portas do século XXI, a não ·ter garantias. 
sociais mínimas que qualquer categoria orgrmizada possui? 
Tentar responder tais perguntas significa começar a 
desvendar o processo de exploração desses trabalhadores. 
significa entender como que os principais protagonistas da 
magia do futebol vão sendo manipulados pelo jogo de 
interesses economtcos, até tomarem-se · apenas 
coadjuvantes. 

O Mecanismo da Explora~ 

Já na vida amadora do jogador brasileiro há 
um forte mecanismo em re/açã!J ao clube.~ qualquer atleta 
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que participe de uma competiÇão oficial só poderá jog(!T 
por ouJTa agremiação após um prazo de dois anos. Ou seja, 
a mudança de clube é punida. 

Por força desse regulamen4J, o vínculo e a 
dependência aumentam quanto mais o jogqdor se aprckima 
do profissionalismo - em geral. esta passagem realiza-se 
por volta dos 20 anos. Ninguém com tal p_retensão poderá 
dar-se ao IU%0 de ficar dois anos "parado", a carreira 
profissional, antes mesmo de seu início, já estaria 
comprometida. Basta imaginar um jogador de I 8 anos, ele 
só voltaria a jogar aos 20 anos; o prejuízo para o atleta é 
·evidente. Desde o amadorismo se estabelece uma relação 
rmilateral entre o clube e o jogador, que se aprofundará 
quando o atleta tornar-se profissional. 

No ato de assinatura do contrato profissional. 
o jogador entra para um mundo no qual ele nilo é mais 
dono de si. 13so acontece por causa de uma. série de 
procedimentos. Enquanto o jogador não atingir 4 anos de 
profissionalismo ou 24 anos de idade, o clube estipula - de 
acordo com StpiS interesses - o valor do passe. Isso significa 
que, caso o jogador não aceite a "proposta"salarial, terá o 
valor de seu passe registrado pelo clube junto a Federaçiio 
de Futebol do seu Estado. A partir deste momento, o clube 
se desobriga dos salários do jogador. Esse apenas aguarda 
outro clube, ou empresário, que o adquira. pela compra de 
seu passe. O jogadf4Ji .. nessa condição. permanece sem 
jogar. sem receber sa7ârios e sem exercer a sua atividmk 
profissionaL Evidentemente. aceitar a "proposta" é 
praticamente inevitd'iel se o objetivo do jogador é continuar 
na profissão. 

A vinculação "permanente" ao clube ou 
empresário é estabelecida no contrato de trabalho do atleta 
profissional defutebol. Na cláusula 9~ está: 

Quando a recisão for de iniciativa rmilateral 
daASSOCL4.Ç.fO. o ATLETA ficará livre. com recebímento 
de multa contratual de indenização legal (artigo 479, dl:z 
Consolidação das Leis do Trabalho). Quando for da 
iniciativa do ATLETA. continuará vinculado à 
ASSOCL4.ÇÃO para efeito de transforência. além do 
pagamento de multa contratual e de indenização constante 
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do artigo 480 da Consolidação das Leis do Trabalho. Em 
ambos os ctistJi a recisilo terá. antes dti produzir seus 
efeitós. de ser homologada pelo TJD (Tribunal ck Justiça 
Desportiva). 

Após os quatro anos de "vida profissional" ou 
24 anos ck idade, o valor do passe é estabelecido a partir 
da média entre proposta do clube e a contra-proposta do 
jogador. Essa média é multiplicada por umfator retirado de 
uma tabela: 

de0Ja05s.m.• x 36 
de OS a /Os.m. % 48 
ck 10a20s.m % 60 
qcima de 20 s.m % 72 

• s.m. = salário mínimo 

&emplificando, suponhamos: 
a. um clube propõe a um jogador contrato de I ano, 

com salários mensais de· R$ I 00,00 e luvas no final Jo 
contrato de R$15.000,00: - o que significa uma média 
salarial de R$ /.350;00 (R$1.200,00 de salário em um ano 
+ R$/5.000,00 de luvas dividido por 12 meses): 

b. o jogador contra-propõe salários mensais de R$ 
200,00 e luvas de R$ 20.000.00 -o que significa uma média 
salarial de R$1.867,00 (R$2.400,00 de salário em uma ano 
+ R$20.000,00 ck luvas. dividido por 12 meses); 

c. a médiá salarial das duas propostas é de 
R$1.608,00- o que equivale a apTO%imadamente 23 salários 
mínimos (o salário mínimo atual é de R$7(),00): 

d. O valor do passe é estipulado em RSJ/5.776,00 
(R$1.608.00 x o faior de multiplicação da tabela: 72). 

Com o mecanismo do passe a mercadoria
. jogador fica em uma situação diflcil: 

1 -Se o jogador quiser ser adquirido por outro clube, 
não pock deixar seu passe ficar muito alto. Muitas vezes, o 
atleta faz uma proppsta cuja média salarial é mais baixa do 
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· que a do clube - tilguns "abrem mão" das luvas - visando à 
.transferência ou ao passe livre. Nesse caso, ele co"e o risco 
do seu clube aceitar a proposta; 

2 - Se o jogador quiser permanecer no dube com um 
salário melhor, propõe um salário mensal e luvas 
superiores à proposta do clube. Nesse caso, co"e o risco de 
ter seu passe arbitrado junto à Federaç_ão e ficar na 
ber/inckz, sem salário. sem trabalho e sem poder procurar 
trabalho; 

3 - A outra possibilidade é a simples aceitação da 
proposta do clube. 

O jogador, qualquer que seja sua posição, está 
em notória desvantagem na "negociação" salarial com o 
clube. Já este último, só se beneficia com o mecanismo do 
passe: 

I - A vinculação obrigatória através do passe, é 
instrumento de pressão contra o jogador. Este é impingido. a 
aceitar a proposta do clube ou a acordar algo muito 
próximo a ela: · 

É fácil verificar que o clube tem um excelente 
negócio nas mãos. Retomemos o exemplo anterior. Digamos 
que o jogador acabou assinando contrato que estipula, 
entre salários e blVas, uma média mensal de R$/.608,00 e 
fJXa seu passe em R$IJ5.776.00 em caso de venda do 
jogador no final do contrato, o clube embc..".iará 
R$98.41 O. 00, que é o valor do passe. descontados os 15% a 
que o jogador tem direito. Há ainda o gasto anual do clube 
com o jogador. que foi de R$19.296,00 (R$1.6Q8,00 x 12 
meses). Descontado também esse gasto, o clube tem livre 
R$79.114,00. 

Em um ano; o investimento quase 
. qutllirylplicou. Isso sem levar em conta que o jogador, q~ 
recebe 15% da venda de seu passe, ndo poderá mais fazê-/o 
no prazo de 30 meses. Ou seja. caso o negociem novamente, 
antes de completar dois anos e meio no seu novo clube, ele 
não terá direito ~ I;%. O clube fica coni todo o valor do 
passe. Esse é um verdadeiro "negc?cio da China". 
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Poder-se.;ã alegar. que o clube gasta também 
com toda uma ittfra-estrutura necessária para o 
treinamento e preparação do atleta amador e profissional, e 
que isso deve ser levado em conta essas despesas estao na 
conta do investidor. Mas tal gasto dilui-se nos bons 
negócios com os jogadores. Isso sem contar as outras fontes 
de renda, como as mensalidades dos associados, a 
bilheteria dos jogos. as transmissões de rádio e televisao. a 
publicidade etc. 

O mecanismo de e:xploraçao do jogador de 
futebol profissional tem seu centro no passe. instrumento 
que o clube utiliza para vinculu.., o jogador - vínculo que 
começa na.s categorias amadoras -, torná-lo completamente 
dependente e explorá-lo. Nao é à toa que os jogadores 
profissionais de futebol nao têm as garantias sociais 
mínimas há muito conquistadas por outros trabalhadores: 
qualquer reivindicação interpretada como ousadia por 
parte do clube pode causar uma situaçao pior que o 
desemprego: sem salário, sem trabalho e sem poder 
procurar trabalho." 

Exemplo gritante e recente do acima transcrito é a vida do jogador de futebol do 
Bahia. Eduardo, que na mesma reportagem já referida. publicada no jornal "0 Estado de 
São Paulo", na quinta-feira passada. foi o triste protagonista ela manchete da página E-5, 
que assim dizia: "EDUARDO VIVE DRAMA DE ESCRAVIDÃO NO BAHIA ". 

No corpo da matéria. as razões do título: o presidente qo clube Bahia. d~no do 
passe de Eduardo, sem qualquer razão ou explicação, nega-se a negociar o passe do 
jogador, que se encontra sem jogar no clube, uma vez que o seu contrato já tenninou e o 
clube não tem mais interesse no seu futebol. Por essas razões. Eduardo foi .obrigado a 
ficar parado, sem exercer sua profissão, o que o levou até a "não ter o que dar de comer 
à família. porque os dirigentes baianos não o deixaram jogar e nem liberaram a venda 
de seu passe". · . 

Este é apenas um exemplo, entre tantos outros já conhecidos, envolvendo 
_ jogadores de renome. Mas, e os milhares de jogadores profissionais anônimos da grande 

massa de torcedores? Quantas histórias como essa não se repetiram e se repetem em 
nosso dia-a-dia -
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Em contra-partida, os defensores da Lei do Passe dizem que os clubes de fi.rtebol 
necessitam de retomo ao seu investimento no atleta e despudoradamente assumem que 
tratam o jogador como uma "res in commercium", uma mercadoria . .. . 

Ora. o maior investimento de um êiubc são os títulos que: venha a ganhar, e a sua 
torcida, é um bom elenco que traz torcedores e éotàs maiÓrés nas transmissões ae rádio 
eTV. · · 

Ao contrário, assistimos hoje a clubes que não investem em bons times, que não 
mesclam jogadores e~entes com novos. Tudo porque o jogador logo que despOnta ou 
·é revelado, a seguir é vendido para se obter um bom lucro E aqui é de se lembar que os 
clubes não podem ter fins lucrativos .... 

De outro lado, hoje a maioria dos jogadores de futebol tem os seus passes em 
poder de empresários do fi.rtebol. Os clubes são meros locatários dos jogadores, pagando 
somas grandiosas pelo empréstimo desses jogadores. Para "legalizar" esta operação, são 
realizados contratos de gaveta. onde a propriedade verdadeira do passe está nas mãos 
desses empresários do lucro fácil e sem riscos. 

O jornal "Folha de São Paulo", em 28 .de outubro, sábado, na página 4-4, traz 
matéria referente ao anúncio de um goleiro de futebol, pu~licado por uma mãe.de um 
jogador desempregado, nos classificados de emprego dos jornais. De acordo com a 
reportagem, todos os interessados que procuraram a mãe do jogador eram empresários 
do fi.rtebol. Nenhum clube foi procurá-lo. Tudo a comprovar como nos dias de hoje nJo 
são os clubes que detêm os passes de seus jogadores. A maioria tem como dono um 
"empresário do futebol". 

Ao contrário de todo e qualquer trabalhador, que ao ser despedido recebe uma 
indenização, o atleta profissional a'J revés é quem deve pagar uma· indeniiação ao seu 
empregador, se quiser ser trãnsferido de clube, se submetendo -a uma nova relação de 
vassalagem. Mas a ele não cabe outra escolha. É isso ou o fim da carreira. 

Gritar contra este sistema nc.m pensar. Pode ser o fim da sua vida profissional, 
seja no fi.rtebol, seja naquele clube, seja em um selccionado. Não é por outra razão que 
os jogadores se submetem aos caledários que conhecemos. Em um regime de servidãó, o 
senhoriro tem poderes plenipotenciários sobre o seu servo, podendo punir bravamente 
os atos de indiscipJina ou de quebra de hierarquia. 
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Apenas no fim da carre11'8, quando a idade já pesa. é que. o jogador recebe sua 
alforria Após clubes e empresários terem lucrado fábulas em dinheiro. Trata-se de um 
mecanismo, como dissemos, ignóbil e que nao pode mais ser aceito em nossa sociedade. 

Por isso, no presente projeto, propomos que ao final-dos contratos de trabalho, os 
atletas -estejam livres para negociar o melhor contrato profissional com qu,.em lhes 
aprouver. Poderá ser o mesmo clube em que já vem atuando ou um outro que venha a 
lhe oferecer melhores condições profissionais. Tudo como uma pessoa livre, sem 
amarras ou senhores. 

Além disso, propomos alterações de redação, afim de adequar a atual legislação, 
3eja ao máximo da carga horária de trabalho prevista na Constituiçao Federal, de 44 
10ras semanais; seja para dar redação mais humana em nossa legislação desportiva, ao 
:mar de tratar os atletas como objeto, passando a designar como "cesslo ou 
ransferência de contrato" aquilo que a lei hoje injustamente trata como "cessão ou 
ransferência do atleta ou jogador"; seja para garantir o acesso direto e imediato dos 
ogadores à Justiça do Trabalho para requerer os seus direitos, sem a prévia obrigação 
c se dirigirem à Justiça Desportiva.. 

E, para sanar todas essas injustiças que se praticam. contra-~s jogadores de fUtebol 
os demais atletas profissionais de nosso país, que tantas glórias, alegrias, esperanças e 

felicidades sempre nos trouxeram e continuam a trazer, é que esperamos e contamos 
com o apoio de nossos pares ao presente projeto de lei, por ser medida de JUSTIÇA I 

Sala da Sessões, em 30 de outubro de 1.995 

Deputado ARLINDO CHINAGLIA 
PT-SP 
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LEGISLAÇAO CITADA, ~HEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
---------- ____________ j~~~---- ------------------------------.. · ..... . 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, 
como direito de cada um, observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 
quanto a sua organização e funcionamento; 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 
profissional; 

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional._ 

§ p! O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, 
regulada em lei. 

§ 22 Ajustiça desportiva terá o prazo rná.xirno de sessenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir deci'são final. 

§ 32 O poder público incentivará o lazer, corno forma de promoção social. 

........................................................................................ u ..................................................... . 

DECRETO-LEI N. 594 - DE 27 DE MAIO DE 1969 
Institui a Loteria Esportiva Feder.U e dá. .outras providências 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o § 1• do 
artigo 2'' do Ato Instituc;içma1I1. 5 1"1.--ªª ll_d.e__Q_ezembro de 1968, decreta: 

Art. 1'' Fica instituída a Loteria Esportiva Federal, para a exploração, em 
qualquer parte do Território Nacional de tõdas as formas de concursos de prog-
nósticos esportivos. ' 



Art. 2• Fica o Conselho Superior . das Caixas Eccmômicas Federais, através da 
Administração do Serviço de Loteria Federal com a colaboração das Caixas Eco
nómicas Federais, incumbido de dar execução aos serviços relacionados com con
cursos de prognósticos esportivos. 

Art. ~· A r:enda líqUida obtida com a exploração da Loteria Esportiva Federal 
será, ?brzgatOrzamente, destinada a aplicações de caráter assistencial, educacional 
e aprunora.mento físico, e será distríbuída de acõrdo com programação expedida 
pelo Poder Executivo, observadas as seguintes taxas: 
• ~) 40% (quar~nta por cento) para programas de assistência à família, à in

!ancm e à adolescencia, a cargo da Legíão Brasileira de Assistência; 
b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física e atividades esportivas; 

c) 30% <trinta por cento) para programas de alfabetização. 

. Art. 4• O Conselho Superior das Caixas Económicas Federais, dentro do prazo 
ce 90 (noventa) dias a partir da sua vigência deverá apresentar ao Ministro da 
Faz~nda anteprojeto de regnlamentação do presente Decreto-Lei, para ser sub-
znet1do ao Presidente da_Reptiblica. · 

Art s• A Loteria Esportiva Federal fica sujeita ao pagamento de cot:a de· 
previdência de 10% (dez por cento) sõbre a importância bruta de sua receita,. 
a qual será integralmentE! recolhida a? }3an.cc do_ B,~il S.A., em guia própria, à 
conta do "Fundo de Liqu1dez da-E'revfdencla Soc1al . . 

Art. 6• Considera-se renda líquida, para os efeitos dêste Decreto-Lei a que 
resultar da renda bruta deduzidas exclusivamente as despesas de c~stel_o _e _ma
nutenção dos serviços da Loteria Esportlva---peaera1, qiié-se--a-evéao iruâ1ter dentro 
dos ·limites fixados pelo Poder Executivo. 

Art. 7'' ~ste Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

A. Costa e Silva- Presidente ~a República . 

.............................................................................................................................................................. 

LEI N. 6.717 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979 
Autoriza modalidade de concurso de prognósticos da Loteria 
Federal. regida pelo Decreto-Lei n. 2Q4 ('), de 27 de fevereiro 

de 1967, e dá, outras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanCiono a seguinte Lei: 

Art. 1• A Caixa Económica Federal.fl,ca autorizada a realizar, co.mo modali· 
dade da Loteria Federal regída pelo Decreto-Lei n. 204, de 27 de fevererro d~ 1967, 
concurso de prognósticos sobre o resultado de sort~ios de nú~:neros, promoVldo em 
datas prefixadas, com distribUição de prêmios ml!diante rate10. 

Art. 20 o resultado liqUido do concurso de prognósticos, de que ttata o artigo 
anterior, obtido depois de deduzidas do vaio:.; global das apost<:S ~mputad.as, as 
despesas de custeio e de manutenção do sel'Vlço, o valor dos prez_ruos, e · a cota de 
Previdência Social de 5% (cinco por cento), incide~te sobre. a rec~1ta bruta d~da 
sorteio destinar-se-á às aplicações previstas no 1tem n, do artigo 3<',· da .1 n. 
6.168 é>, de 9 de dezembro de 1974, com prio~daq~ para os programas e proJetes 
de interesse para as regiões menos desenvolVld.as do Pais. · 

Art. 3• O concurso de prognósticos de que trata esta Lei será regulado em. 
ato do Ministro de Estado da Fazenda, que dísporâ obrigatoriamente sobre a reali· 
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zação do concurso, a fixação dos prêmios, o valor unitãrio das apostas, bem como 
sobre o limite das despesas com o custeio e a manutenção. do serviço. 

Art. 49 O item I, d<!.. artigo 29
, da Lei n. 6.168, de 9 de dezembro de 1974, passa 

a ter a seguinte redação: 

<I - A renda liquida da Loteria Federal, em qualquer de suas 
modalidades, e da Loteria Esportiva FederaL~ 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrãrio. 

João Baptista de Figueiredo - Presidente da República. 
Karlos Rlschbieter. 

LEI N. 8.078 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras providências 

Art. 2.• consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou ·utiliza 
produtos ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

LEI N. 6.815 - DE 19 DE AGOSTO DE 1980 

Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 
Nacional de Imigração, e dã outras providências 

............................................................................................................................................... 

Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda 
vir ao Brasil: 

I- em viagem cultural ou em missão de estudos; 
II - em viagem de negócios; 
III -na condição de artista ou desportísta; 
IV - na condição de estudante; 
V- na condição de cientista, professor, té.cnico ou profissional de outra cate

goria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro, e 
VI - na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou 

agência noticiosa estrangeira. 
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LEI N. 8.028 - DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras providências 

.......................................................................................................................................... 

Art. 33. Lei de normas gerais sobre desportos disporá sobre o processo de 
julgamento das questões relativas à disciplina e às competições desportivas. 

LEI N. 6.354 - DE 2 DE SETEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta. proflssiooa.l de futebol. "e 
dá. outras providências · 

O Presidente da República. 

Fa~:Q saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1~ Considera-se empr~gador a associação desportiva q1,1e, m~te .qual
quer modalidade de remuneraçao, se utilize dos serviços de atletas profissionais de 
futebol, na forma definida nesta Lei. 

. Art.. 2- Considera-se empregado, para os efeitos ·desta Lei, o atleta que pra
ti cm: o futebol, sob B:_ subordinação. de· empregador, como tal definido no artigo 11 , 

mediante remuneraçao e ~ntrato, na forma do artigo· seguinte. 

Art. a• O contrato de trabalho do atleta, celebrado por escrito, deverá conter: 
I - os nomes das partes contratantes devidamente individuanzadas. e caracte-

~das; · · · 

II- o .prazo de vigência, que, em nenhuma hipótese, poderá ser inferior a 
3 (três) meses ou superior a 2 (dois) anos; · 

m - o modo e a forma da re-munerac;ãu-;-especilica-do.s-o ·s-álãrio,- os prêmios, 
as gratificações e, quando houver, as bonificações, bem como o -valor das luvas, 
se previamente convencionadas; 

IV - a menção de conhecerem os contratantes os códigos, os regulamentos e 
os estatUtos têcnicos, o estatuto e as normas disciplinares da entidade a que esti

. verem vinculados e filiados; 
V - os direitos e as obrigações dos contratantes, os critêrios para a fixação 

do preço· do passe e as condições para dissolução do contrato; . 
VI - o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta· E'ro

fissional de Futebol. 

§ 1• Os contratos de trabalho serão registrados no Conselho Regional de 
Desportos, e inscritos nas entidades desportivas de direção regional e na respecti-
va Confederação. · 

§ 2• Os contratos de trabalho serão numerados pelas associações emprega
dor-o..!;, em ordem sucessiva e cronológica, datados e assinados, de próprio punho, 
pelo atleta ou pelo responsãvel legal, sob pena de nulidade. 
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§ 39 Os contrate: do atleta profissional - de futebol serão fornecidos pela 
Confederação respecth·~- e obedecerão ao modelo por ela elabOrado e aprovado 
pelo Conselho Naéional 5~ Desportos. 

Art. 4• Nenhum atl.;!::L: poderã celebr.l!lr contrato sem comprovante de ser 
alfabetizado e de possuir Carteira de Trabsdho e Previdência Social de Atleta Pro
fissional de Futebol. bem como de estar e~.;m a sua situação militar regulaiizada. 
e do atestado de. sanidade tisica e mental, ir<clusive abreugraf\a. 

§ 1• Serão anotados na Carteira de Trabalho e Previdência Social de . Atleta 
_Profissional de Futebol, além dos dados referentes à identificação e qualificação 

do atleta: 
a) denominação da associação empregadora e da respectiva Federação; 
b) datas de inicio e término do contrato de trabalho; 
c) transferência, ;remoções e reversões do atleta; 
d) remuneração; 
e) número de registro no Conselho Nacional de Desportos ou no Conselho 

Regional· de Desportos; 
f) todas as demais anotações, inclusive previdenciãrias, exigidas por- lei. 
§ 21 A Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de 

Futebol serã impressa e expedida pelo Ministério do Trabalho, podendo, mediante 
convénio, ser fornecida por intermédio da Confederação ~pectiva. 

Art. 5• Ao menor de 16 (dezesseis) anos é vedada a celebração de contrato, 
sendo pennitido ao maior de 16 (dezesseis) anos. e menor de 21: (vinte·e um) .anos, 
somente com O pré"i:O e expresso assentimento de seu representante legaL 

Parãgrafo único. Após 18 (dezoito) anos completos, na falta ou negativa do 
assentimento do responsãvel legal, o contrato poderá ser celebrado mediante su
primento judicial 

· Art. 61 O horãrio normal de trabalho serâ organizado de maneira a bein 
servir. ao adeStramento e à exibição do atleta, não excedendo, porém, de 48 (quarenta e oito) ·horas semanais, tempq em que o empregador poderâ exigir fique o 
atleta à sua disposição. 

Art. 7• O atleta serã obrigado a concentrar-se, se convier ao empregador, por 
prazo não superior a 3 (três) dias por semana, desde que esteja programada qual
quer campetição amistosa ou oficial, e ficar à disposição do empregador q~do da 
realfzaçlo de comnetição fora da localidade onde tenha sua sede. 

Parãgrafo único. Excepcionalmente, o prazo de ·concentração poderá .ser am
pliado quando o atleta estiver .à disposição de Federação ou Confederação. 

Art. 8• O atleta não poderâ recusar-se a tomar parte em competições dentro 
ou fora do Pais, nem a permanecer em estação de repouso, por conta e risco do 
empregador, nos termos do que for convencionado no contrato, salvo por motivo de 
saúde ou de comprovada relevância familiar . 

. Parãgrafo único. O prazo das excursões ao exterior não poderâ, em hipótese 
alguma, ser superior a 70 (setenta) dias. 

Art. 9• É licita a cessão temporãria do atleta, desde' que feita pelo emprega
dor em favor de Federação ou Liga a que estiver filiado, ou da respectiva 
Confederação, para integrar representação desportiva regional ou nacional 

.Art. 10. A cessão eventual, temporãria ou definitiva do atleta par um em
pregador a outro dependerá, em qualquer caso, da prévia concordância, PÇJr escri
to, do atleta, sob pena de nulidade. 
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Art. 11. Entende-se por passe a importãncià devida por um empregador a 
outro, pela cessão do atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu tér
mino, observadas as normas desportivas. pertinentes . 

.A rt. 12. Entende-se pÍ>r luvas a importância paga pelo empregador ao atle
ta, na forma do que for convencionado, pela assinatura do contrato. 

Art. 13. Na cessão do atleta, poderá o empregador cedente exigir do empre
_gador cessionário o pagamento do passe estipulado de acordo com as normas des
portivas, segundo os limites e as condições estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Desportos. 

§ 1• O montante do passe não será objeto de qualquer limitação, quando se 
tratar de ~essão para empregador sediado no estrangeiro. 

§ 2• O atleta terã direito à parcela de, no mfnimo, 15% (quinze por cento) 
do montante do passe, devidos e pagos pelo empregador cedente. 

§ 3• O atleta não terá direito ao percentual, se houver dado causa à rescisão 
do contrato, ou se· jã houver recebido ·qualquer importância a titulo de participa
ção no passe nos últimos 30 (trinta) meses. 

Art. 14. Não constituirã impedimento para a transferência ou celebração de 
contrato a falta de pagamento de taxas ou de débitos contraídos pelo atleta com 
as entidades desportivas ou seus empregadores anteriores. 

Parâgrafo único. As taxas ou débitos de que trata este artigo serão da res
ponsabilidade do empregador contratante, sendo permitido o seu desconto nos 
salários do atleta contratado. 

Art. 15.. A associação empregadora e as entidades a que a mesma esteja filia
da poderão aplicar ao atleta as pel).alidades ·estabelecidas na legislação desportiva, 
facultada reclamação ao órgão competente da Justiça e Disciplina Desportivas. 

§ 1• As penalidades pecuniãrias não poderão ser superiores a 40% (quaren
ta por cento) do salário percebido pelo ·atleta, sendo as importâncias corresponden
tes recolhidas êiiretamente ao cFundo de Assistência ao Atleta Profissional -
FAAP:t, a que se refere o artigo 9• da Lei n. 6.269 (*),de 24 de novembro de 1975, 
não readquirindo o atleta condição de jogo, enquanto não comprovar,. perante a 
Confederação, a Federação ou a Liga respectiva, o recolhimento, em cada caso • 

. § 2' O Conselho Nacional de Desportos expedirã deliberação sobre. a justa 
proporcionalidade entre a pena e . a falta 

Art. 16. No caso de ficar o empregador impedido, :temporariamente, de par
ticipar de competições por in:fração disciplinar ou licença, nenhum pr.ejulzo pode
rá. advir para o atleta, que terá assegurada a sua remuperação contratual 

Parãgrafo ·único. No caso de .o ·impedimento ser definitivo, inclusive por des
filiação do empregador, dar-se-ã a dissolução do contrato, devendo o passe do atleta 
ser negociado no prazo improrrogãvel de 90 (noventa) dias, sob pena de concessão 
de passe livre. 

·Art. ·17 •. Ocorrendo, por qualquer motivo, previsto em lei, a .dissolução do 
empregador,. o contrato será considerado extinto, considerando-se o atleta com 
passe livre. 

Art. 18. Não podendo contar com o atleta, impedido de atuar por motivo de 
sua _própria e exclusiva responsabilidade, poderá o empregador ficar dispensado 
do ·pagamento do salá.I:io durante o prazo de impedimento ou do cumprimento da 
pena, considerando-se prorrogado o contrato por igual prazo, nas mesmas condi
ções, a critério do empregador. 

Art. 19. Os órgãos competentes da Justiça e Disciplina Desportivas na for
ma da legislação desportiva, poderão aplicar aos atletas as penalidades previstas 
nos Códigos disciplinares, sendo que a pena de eliminação somente serã válida se 
confirmada pela superior instância disciplinar da Confederação, assegurada, sem
pre, a mais ampla defesa. 
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Parãgrafo único. Na hipótese de indiciação por licito punivel com a penali
dade de eliminação, poõ.,~rã o atleta ser suspenso, prev-e:rfi.vamente, por prazo não 
superior a 30 (trinta) <ll-'S. · 

Art. 20. Constituem :1sta causa para :rescisã<J do contrato de trabalho e eli-
minação do futebol nacimi"', ' 

I - ato de improbidadP. 
n - grave incontinêndr de conduta; 
m - condenação _a pena. de reclusão, superior a· 2 (doJ:s) <•:nos,. transitada em 

julgado; · 
IV - eliminação imposta pela entidade de direção máxim;_ do futebol nacio· 

nal ou internacional. 

Art. 2L l!: facultado às partes contratantes, a qualquer ten:,po, resillr o con
trato, mediante documento escrito, que serã assinado, de próprio punho, pelo atle
ta, ou seu responsável legal, quando menor, e 2 (duas} testemunhas. 

· Art. 22. O empregador serã obrigado a proporcionar ao atleta boaS condicões 
de higiene e segurança do trabalho e, no minimo, assistência médica e odontológi
ca imediata nos casos de acidentes durante os treinamentos ou competições e nos 
horãrios em que esteja .à· sua disposição. 

Art. 23. As datas, horãrios e intervalos das partidas de futebol obedecerão 
às determinações do Conselho Nacional de Desportos e das entidades desportivas. 

Art. 24. l!: vedado à associação empregadora pagar, como incentivo em cada 
partida,_ prêmios ou gratificações superiores à remuneração mensal do atleta. 

Art. 25. O atleta terã direito a um perlodo de férias anuais remuneradas de 
30 (trinta) dias, que coincidirá com o recesso obrigatório das atividades de futeboL 

Parágrafo 'único. Durante os 10 (dez). dias seguintes ao recesso é proibiqa a 
participação do atleta em qualquer competição com ingressos pagos. 

Art. 26. Terá passe livre, ao fim do contrato, o atleta que, ao atingir 32 (trin
ta e dois) anos de idade, tiver-prestado 10 (dez) anos de serviço efetivo ao seu últi-
mo empregador. · · 

Art. 27. ·Todo .ex-atleta profissional de futebol que tenha exercido a profis. 
são durante 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco} anos alternados, serã conside
rado, para efeito de trabalho, monitor de futebol. 

Art. 28. Aplicam-se ao atleta profissional de futebol as normas gerais da 
legislação do trabalho e da Previdência Social, exceto naquilo que forem incompa
tiveis com as disposições desta Lei. 

Art. 29. Somente serão admitidas reclamações à Justiça do· Trabalho .depois 
de esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, a que se refere o item m do 
artigo 42 da Lei n. 6.251 (*), de 8 de outubro de 1975, que proferirá decisão final 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da instauração do ·processo. 

Parágrafo. único. O ajuizamento da reclamação trabalhista, após o prazo a 
que se refere este artigo, tornará preclusa a instância disciplinar desportiva, no 
que se refere ao litigio trabalhista. · 

Art. 30. O empregador ou associação desportiva que estiver com o pagamen
to de salários dos atletas em atraso, por perlodo superior a 3 (três) meses, não 
poderá participar de qualquer competição, oficial ·ou amistosa, salvo autorização 
expr~a da Federaç~o ou Confederação a que estiver filiado. 

Art. 31. O processo e o julgamento dos litígios trabalhistas entre os empre
gadores e os atletas profissionais de futebol, no ãmbit~ da Justiça _Desportiva, se
rão objeto de regulação especial na codificação disciplinar desportiva. 

Art. 32. A inobservância dos dispositivos desta Lei serã punida com a sus
pensão da associação ou da entidade, em relação à prãtica do futebol, por prazo de 
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15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) dias, ou multa variável de 10 (dez)· a 200· (du
zentas) vezes o maior valor de referência vigente no Pais, imposta pelo Conselho 
Nacional de Desportos. 

Art. 33. Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias· após sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrãrio. 

Ernesto Geisel - Presidente da República. 
Arna.ldo Prieto. 
Ney Braga. ---- --

LEI N. 8.946 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1994 

Cria o Sistema Educacional Desportivo Brasileiro, 
integrado ao Sistema Brasileiro de Desporto 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a séguinte Lei: 

Art. 12 Fica criado o Sistema Educacional Desportivo Brasileiro, integrado 
ao Sistema Brasileiro do Desporto, de que trata o artigo 42 da Lei n. 8.672U>, de 6 
de julho de 1993, obrigando-se o Ministério responsável pela área da educação a in
cluí-lo na elaboração do Plano Nacional do Desporto, na formãâó § 32 do mesmo ar
tigo. 

Art. 22 O Sistema Educacional Desportivo Brasileiro visa, através do siste
ma de ensino e de formas assistemáticas de educação, ao desenvolvimento integral 
do educando e a sua formação para a cidadania e o lazer. 

Art. 32 Ao Sistema Educacional Desportivo Brasileiro caberá organizar pro
gramas desportivos, integrados à programaçãp educacional das escolas públicas e 
particulares de todos os graus de ensino. 

Art. 42 Os programas desportivos têm por objetivo a promoção permanente 
de atividades nas estruturas desportivas das escolas, que estarão disponíveis o ano 
todo, inclusive nos fins de semana e férias escolares, e poderão integrar, além de 
alunos, professores e pais. 

Art. 52 Dentre os programas organizados, será obrigatória a realização anual 
de olimpíadas estudantis em âmbito nacional, nas diversas modalidades desporti
vas que compõem o sistema federal. 

Art. 62 Para participar das olimpíadas estudantis, em qualquer nível ou mo
dalidade, o aluno deverá comprovar rendimento e freqüência escolar satisfatórios. 

Art. 72 As olimpíadas estudantis terão etapas classificatórias em âmbito mu
nicipal e estadual. 

§ 12 Os resultados das olimpíadas municipais servirão de base para a esco
lha das seleções que disputarão as olimpíadas estaduais, e o resultado destas, pa
ra a·escolha das que concorrerão em âmbito nacional. 

§ 22 Os ganhadores da olimpíada nacional credenciar-se-ão para a formação 
das seleções que representarão o Brasil em olimpíadas estudantis internacionais. 

Art. 82 A regulamentação desta Lei disporá sobre a forma de participação 
das entidades de representação estudantil das escolas, bem como suas congéneres 
em ãmbito municipal, estadual e nacional, na coordenação dos programas despor
tivos. 
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Art. 92 É permitido às escolas de todos os graus buscar e receber patrocínio 
empresarial sob a forma de bolsas desportivas paralelas a bolsas de estudo, bem co
mo convênios de mútuo fornecimento de informações, pesquisas e projetes vincula
dós ao patrocínio de atividades !i,esportivas. 

Art. 10. Os recursos necessários à aplicação desta Lei terão origem naque
le~ assegurados pelo artigo 39 da Lei n. 8.672, de 6 de julho de 1993, observando
se a prioridade referida no inciso II do artigo 217 da Constituição Federal, na dis
tribuição dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo e hos ter-

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a interaçãó dos sistemas despor
tivo e educacional, de modo a iniciar a sua implementação no ano seguinte à apro· 
vação desta Lei. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

Itamar Franco - Presidente da República. 

Murílio de Avellar Hingel. 

................................................................................................................................ <: ....................................... .. 

LEI N. 8.672 -DE 6 DE JULHO DE 1993 

Institui normas gerais sobre desportos, 
c dá outras providências 

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE 1!! DE 
MAIO DE 19431 /P (\ ~ I 

Consolidação das 
Leis do Trabalho 

. ------------------- '"k __ _(Ç-'=-]1_--------------. 

Art. 478. A indenízação devida1 pela rescisão de contrato por 
prazo indeterminadoz será de um mês de remuneração por ano 
de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a seis 
meses. 

§ I" O primeiro ano de duração do contrato por prazo 
indeterminado é considerado como período de experiênciaJ, e, 
antes que se complete, nenhuma indenização será devida. 
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§ 2• Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização 
terá por base 20 (vinte) dias (obs.: são 30 dias, v. n<;~ta ~). 

§ 3~ Se pago por hora, a indenização apurar-se-á' na 
base de 200 (duzentas) horas por mês (obs.: são 220 horas, 
v. nota 4). 

§ 4• Para os empregados que trabalhem à comissão ou que 
tenbam direi~o a percentagens, a indenização será calculada pela 
média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 
12 (doze) meses de serviço. 

§ s~ Para os empregados que trabalhem por tarefa ou 
serviço feito, a indenização será calculada na base média do 
tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização 
de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 
trinta dias . 

............................................................................................................................................................ 

Art. 479. Nos contratos que tenbam termo estipulado', o 
empregador que, sem justa causa1, despedir o empregado será 
obrigado a pagar-lhe, a título de indenização3, e por metade, 
a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. 

Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente 
artigo, o cálculo da parte variável ou incerta5 dos salários será 
feito de acordo com . Q prescri~o para o cálculo da indenização 
referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, 
de Assuntos Sociais e de Educação) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Ne 146, DE 1997 

(N9 224/95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Estatuto da Con
ferência de Haia de Direito Internacional 
Privado, aprovado na VIl Conferência, 
realizada no período de 9 a 31 de outubro 
de 1951. 

O Congresso Nacional decreta: 

do, aprovado na VIl Conferência, realizada no perío
do de 9 a 31 de outubro de 1951. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do CongreHso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Estatuto, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional. 

Art. 19 Fica aprovado o texto do EstaMo da 
Conferência de Haia de Direito Internacional Priva-

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

ESTATUTO DA CONFERÊNCIA DA HAIA 

DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

Concl'!Lfdo nc Ha.VI, ele 9 " 31 de outubro da 
1951.. 

AprovCldo pelo Decreto LeguZCltt~o n.• 12, da 
Z8 de :retemln'o ele 1911.. 

Imtromento ele Aceita.çdo cie1:Joaita.do nc Htsill. 
em 21 de ;a.new ele l91Z. 

Entrad.Cl em ~ívor. pciTCl o Bra.30., a. 27 ele ;a
neiro ele 1912. 

Promu.Lvcd.o pelo Decreto n.• 70.390, de 1.2 dlt 
a.bríl de 19'12. 

PublícCldo no Dütno Oficúü de 14 de abril da 
1.9'12. 

rmn.s:::t:mo n.~ RELAÇOES Ei:IERIORES 
SEÇAO DE PUBI.J:CAÇOES 

19 72 
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MINISTE:RIO DAS RELAÇOES EXrERIORES 

DEPARTAMENTO DE ASSUJII'OS JURIDICOS 

OIVIS.I.O OE ATOS lllTERNAClONAIS 

DECRETO N9 70.390, DE l2 DE Al3RIL DE 1972 
l'nmlttig<Z o Estllbúo ciiZ ContCTtnt:l4 ciiZ BIZ14 ãa Dlnfll> 

Inumadan4l Pmado. 

o Presidente da· Repúbllca. 

!!&vendo sido aproftào. pela De=to lqlsl&tlvo n.0 '12, de 211 de 
letenlbra de 1;11. o Est&tuto da CODt..e.u:!& da Eala de Dlre1to In· 
temadonal Prtndo. adotado no ~ de 8 a 31 de outõablo de 
1851; 

!!&vendo seu :tnstramento do Ault&çio lido depooltado n& Bala. 
em_2'l de l3ll01Ia de 1m: 

E havendo a retendo Est&tato. em eontotmiclade com o seu artlio 
2'>, entnclo em Vlior, para o BruU. a 2'1 de j..W.O de 1m: 

De=ta. que o Estatuto. apenoo "POr <:ópl& ao preoente o.=to. ••l& 
eacutada e cumprtd.o tio 1ntel.ramente c:omo .nele ~ cont=. 

Brasilh. 12 de abr:ll de lw.t; 1510 da Independ6ncl.o. e MO da 
Bepúbllc&. 

ESTATO"l"O DA CONFERWCIA DA RAIA DE DIREITO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

ll&la. 9·31 de outubro, 1;51. 

Os Governa. doo EstadDI & seeu~r enumerac1os. 

Republlc2. Federal da •Iemanb• Austna. :e~ 1J1namUea. 
Esp&nha. Fll:landla. Fro.nça. IWI&. .l&l*>, Luzeml>uriO, Nora-. 
Paises Balxo:s. Portupl. Reino tinido da Gri•Bretanha e Irlanda do 
Norte. Sui:da. e Slliça; 

COn:d.ctera:c.d.o o eariter permanente da. COn:tennci& da B&1& ele 
Dln!ito Internac!oaal Privado; 

Dese;an::1o acentuar esu cari.t:er; 

Tenda. para e ... fim. !aliado deselí.vel dotar a eantermcla de 
um .Esta.tuto; 

eonneram nao .. sumtea cllspcsjç6es: 

.Aln'IGO 1 

A eonterene1a. da Ela1& tem. com obJetlva trab&lhar para. a uni· 
ncação prc;resun. elas recru de c11retta tn:temac.ona.l prt'f"&Cio. 

.Aln'IGO 2 

Slo Membroo da Conter!nellL da Eala de Dlnlto Interuadaaal 
Prtn.do os Esta.ào:l que pa.rt!dpa.ram. d.e uma ou 'l'árta.s du :sessõea 
d& conteri:ncta. e que aceitem o PreseDte Estatuto. 

Poderio tornar-se Memhroo qu&loquer outros Est&dos cuja par
tldpaçio tenm. tmportbu:1a laridfea para os trab&1bas da eont.nn
d&. A a.dm1ssio d.e naTOS Membros seri. àeetd1d.& peles Qonrnos elos 
.!'.st:&das parucipa.ntes. por propostas c1e um ou ri.rtos dentre eles. 
por maioria. dos votos expressoa. num ~ruo de .sets mesea cantaclos 
d& data. .em que essa propoR& for submetldl. ao.s OovernOL 

A &dm1ssio tomu-.s~i de.t1n1t1va pela aceltaçi.o elo presente 
Estatuto pelo Estaào lntereooado. 

ARTIGO 3 

A Ccmlosão de Estado Neerlandeoa. lll.stltul4& pela oeezeto Raai 
de 20 c1e tenrel.rO de 1897 'Dar& prom.oYer & eoct•n"çlo elo d1reito 

lnternaciona.l prtn.elo. tlcari. encarregada do fundona.m.ento d.& Con
fer6nda.. 

A ComJ..s:são a.ssesurará tal fune1onamento por intermé<.i.la de um& 

Repartição Permanente, CUju at!VIdadea dlr:lilr&. 

Ela examlnarí. todU u propootu destlnaclu a .. rem lnelufclu 
na acenda da Conter!ncla. El& poderí. determinar llVl'I!ZilODte u me-
didas a .serem tomaàa.s em re1&çla & eau.a prcpcrtU. · 

I 
A Comwia de Estado fiDrá. i após c:onswt& aa& Membral da 

CODterOnc!&, a dat& e a apnda da Confer!ncla. 

Ela. .. cllr:llllrí. ao Governa dos I'alses Baixos para a c:mmx:açio 
doalllembroo.' 

As sesoôeo ordln:lr!as da CODtermcla seria reall:adaa em prtn· 
cípio, ca.c:l& quatro a.uo.s. 

Em caso de nece•"dade# & CoJ:1ssá.o de Estado podmi.. al'óa 
aPron.~ dos Membros. .solldtar ao Ooft:mo doa P&ises .Ba.tms: a 
c:onTCC&Ção da eonter!ncla em ..-o extnordiní.r:la. 

ARTIGO • 

A :Rep~ Permanente terí. :sua oede na llal&. 5erí. compoR& 
de um Secretirto Geral e de dois Seeretá.rtos c1e n•dM•"d•d• d1-
Tea&l. que seria nomea.d.o.s pelo GoYerno dos Paisea Ba1za& med!ante 
proposta da Coml.ssáo de Est&do. 

O seeret&no Geral e o.s Seeretário.s deverão posmir eanJ:1edmen ... 
ta:& 'uridlcos e expert!nc1a. prittca aprapriado.s. 

O número c1e Seeretário.s. poderá ser aumentado &pós CODSUlta aoa 
lllamllros da Conter!ncla. 

ARTIGO 5 

SOb a dlre<;ão da CCmiMio de Est&do, a Reparti~ Permanenta 
flcarí. encane~~&c~a: 

sl da preparação e orp.nlzaçí.o das seooõu da CODter!ncla da 
:1!&1& e das reun16es das comlo:lões espedals; 

bl doo tn.h&lhoo do Becretarlaclo das oeoo6es e reun16es adm& 
prevtstu: 

c) de todos o.s tr.Lbalhos lilcluidos na..s attv1dadel: 'de um aecre
"tarl&clo. 

·ARTIGO S 

o oovemo de cada um doo Memhroo deveró. deaiKD&r um ór\liO 
nadon&l com o objettvo ele tacW.tar :u camu..n1c&ÇÕea eDtnt oa Mem· 
hroo da CCnten!ncla e a RepartiÇio Permanenta. 

A Repartição Permanente poderí. corre:sponder•&e com todos oa 
órd.os naciona.t:J; ustm des1i"•dos e com u ~ 1J:ltema ... 
dcma1s competentes. 

.ARTIGO 7 

A CCntermcla e. na ln.terv&1D das leuõea. a CGmlsaí.o de Estado 
poderio cnar comissóea e.spec1&1a a fim de eb.Dorar -proJPtoa de cem• 
vençóes ou estudar qualsquer quest6el; de d1re1to !l!!emad.oD&l pti· 
vaclo lllcluicias nos oblet1vos da Conter!ncla • 

AR"l'lQO 8 

Aa deop .. u de fnndon•mento e =utenção da :Repartlçio Per• 
m.anente e das comJ.ssôe:l ~ .serão ratead&s entre oa .Membro:~ 
da Conter!ncla. com exceçí.o du de.vpesu de 'l1aiCDl e de J)Omla• 

tt!nc1& dos Delep.doa nu comtnMs espec1.&1.s. dapeJ:U essas que n ... 
c&do & cargo eles Governos represen't&dos. 

ARTIGO g 

o orçamento da Repart1~ Permanente e du com1.Soóeo espe
dala aerá :submetido. cada ano, ~ •provação - representanteo d1· 
plomàtlcoo dos Membros na Rala. 

Esses ·rel)re3elltante& deTeri.o 1cualmente ra:tear entre os Mem, ... 
braa a.s despes.u & estes at:r1b111du pelo orçamento. 

Os represen~tes dlplomãtleoa reunJr-se-io. para tal f1n.311d.a.de. 
sÕb a p~ca,. do M1n1ltro d.oa Auwltoa E.straJJuetros dos Paisca 
Ball<os. 
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AR'1'ICIO 10 .ARTIOO U 

Aa deopeau que <=ltuem d2a - ordlnirlaa c!& CODfertn• 
ela-~ pelo~ doa- Bai:IDo. 

o pre301lta Eotatnto deftrá oer submetido. para _.eçfo .,. 
aovemos doa Eata4os que p&rtll:ipa:am de uma oa ri>l&a dU -
da COnter6DA:Ia. En-.& em 1'II!Or a I)UI:Ir da cl&ta do IIII& ~ No caso ela......,~ u despeou-., n.tudu entm 

oa .r..!amb:oo c!& ecnterücl&--..,.. .-. 

- - 01 ......... cl.elpesu do Viagem • da pezman!Dd& doa 
~ denrlo ser cuataaclaa por ...,. respecet..,. GoftriiDI. 

ART.IOO 11 

.u pntlcu adotadaa pela CODfe- c:oaunD&rto a - mau· 
tld&a em relal;ia a tudo que lllo !or CODI:rirlo ao -to -=to 
oa ao RetiUI&meDto. 

ART.IOO 12 

l!odaria :rer !Dtzaduzk!U ll'"'"ftcaç6et ao preiiODta - 11 

!orem .._ - daLI m._ doa -· 
AR'1'ICIO u 

As dlsposlçóea do preeento l!!statuto serto eompl.otadu - um 
Resu~&menta. o qual denl1 a.uecurar :ma eucuçto. o ~ 
- - pela a.ipartlç1o l'ermazwlto • - 1 ap%Dftçio 
doa aovemos doa .Membmll. 

pela. IUioda - Estado& --"" ~- -... (1l 

A clecW1Içio de -~ - depoaitada lomto ao G<mniD 
N~ qae latOI'mBri &01 O<rlerDoa mpnc:!nn•d• no oztmatro 
pazqn.to deste Artii!O. O........., .., &plka. no euo ele adllll.sd.o doo 
um DOYO Estado. a doclaraçlo de oceltaçto d.,.. Eatado. 

ARTIGO 15 

cada -- I'O<Ieft deDUDd&r o - - ..- um 
periodo de- IUID&- da data de :ma entrada -1110r ..... 
-do Artigo lf. ~ 1. 

A notuiC&Çio c!& deD\lnda denrá :rer apresmà.da ao M"'
dU llAI1&ÇÓ" I!:Etoriorea doa Palaea Balms pelo 11W101 III&- U1t1a 
ckt l6rmll1o do ano o~túlo c!& CC>Ue:!acl&. e psaari. a -
DO tl!rmma do retertdD ._ _.,túta. mu-em~ 
ao Membro que houTer apresent&c1.a a mendnn•d• DDU1Scsr;lo. 

(I) O Dtat:me ..uaa. - ..._ .. IS da tUlho da USS .. 

CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PlliVE 

Konaieur l'Aabaaaadaur, 

t.\ HA'R. la 26 Julllet: 19tS. 
621(93)0/bl. 

A1Da1 que je Voua l"&YaU proaia lora de noa enereeleaa, j 'ai l'boaneur 
de Vou. donnar ci·apr•• qualquea 1nfo1:8&~iona: coacel'llaiiC UD recour 
aoubaieable du ar6a11 au aeia d&a.Ke.Orea da la Coaf•r•nca. 

Si je n. Vcu. al paa 4crl~ plua t6t c'eat qu'a.ant da 1• falre je 
teaaia A ce que mon opiniOD aoic confronc'• • cella dea reaponaablea du 
Mlnla~re daa Affairea Ecrang•r•• dea Paya-a.a, l• Dlrectaur dea Traie6a 
cWpoaitalra de noa Convenciona e1: la Conaelllar juricU.qua, ea que ja n'&l 
pu falra qu#apr•• l.ur racour de Yaeane••· 

la ar6ail &Yait 't' 6lu Ka.Ore de la Conf,reaca ec aYait aeca~ le 
Statut la 27 jamrier 197Z. I1 avait particip6 &IDt DouzUM (197Z) ac . 
Treizi- (1976) aeaaions da 1a Conf6raDCa. puia 11 ·avait d'DDDC• la 
Statuc. 

•sonc H ... 1,:,. de la ConLirenca da La Raya da drolt LDtamatlonal pdri 
1 .. Etat• qut oot d4J• participá 4 un• ou plusi•ur• S•••lOftl de la 
Cotdérenee ee qui •ceepcene lo prl•ent Stacue. 

P.uvenc deventr lfembr•• cou• autre• Et•t• dont la partte.t~cJ.ca 
pr4-•ante un .Lntéréc do n.trore jurJ.!fJque pour l•• trawauz d• l• 
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Coat~rence. L'&~J$sJon de nouve•uz Hembr•• ••c décidée per les 
Gouverneeenes de• Ecac• parcicipanea, sur proposJtion de l'un ou 
pluaieurs d'entre euz. • la ~JorJté des. voiz •~•••· dana un dê!ai de 
stz .ota, ~ datar du Jour oU Zes Gauvetne.ancs cnc êcé saiais de cecce 
propootetcm. 
t'&daJssion devient dltinttiv• du fait de z·accepcae1oa dU présenc 
Seatuc per l'Etac Jncêrasse.• 

J',cala de l'avia que, bltn qua la lr,ail a1C d'none' la St&CU~, 
1'arcicla 2. ali~& p~ .. lar. conservai~ ~ou~• •• force • acwolr que· la 
lftail ''C&it. tt.abra de la Conf,ranca, pulaqu' 11 a'V&ic d6J• parclclpé • 
•luiaura Seaalona et que ,our dewnir Mellbca accif S.l lui au.fflaalc. 
• r acu,car • QOUVa&\1 la suwc. 

- bcallonc• 
~laur A. Arinoa da Hallo·Franco, 
...... adeuz de la a,,ubliqua du a:••1l, 
11, ll&ur1C.kada 
2514 IID IA IIA'n: 

IUaiA\.1 'IUUNINT · •· JCMIYUUNGI.IYI:G · UU' ~T \A NAYI. PAYS•a,u 
TILUNONI C"l ••n••' rlliCOPll (,.) ••••••' · TILIX ntu • AD&IUI TIUG&APKiqUI· CODI. 

la effae, l'arttcla 2, al1n4a ,r••tar, a ,e, ut111a' • .. intaa reprlaaa 
~c ~ar daa &cata qui avaian~ aaalac• 6 dea Seaaions de la Coftf•r•nc• 
ftUlt l'antréa an vtpaa:ur du St&cut (Polocne, Honsrle. Youcoalavia, 
Teb6coalGYaqule at tout r•c .... n~ la Letconie) que pax dea Etata qui 
aw.lant parclci.,.. • dea Saaalona depu.ia 1' ancria •n vlpa.aur d\l St.acuc 
(11-..ale, via Youaoalavto; R•publtq~o ech•qua ec R4pub1tqua a1oveque wta 
Tcb4coe1ovaquie). 

Daa CDfttacU prta avec la ·otract.aur dali Traitéa ec la Jurla'-"MUlta eh& 
R1aiac•r• dea Affalraa Etrans•r•• dea Paya•Jaa, 11 réaulca qu'ila parcaaaac 
eact•r~c -• w.aa. 

c•aac ~uot noua con.id,roa. que la Bréall aac touJour• K-.bra de la 
Ceaféranca de La Haya at qv.'ll lui aufflt d'accapcar • nouveau la Stacuc 
.-ur qu'tl radavianne Kaabra acclf ~ l'Orcanlaacton. 

L•aecal"ca.tlon du. scacuc anaalnet:"aic. ~ ,ar la pu•'· l'obllptton 
'- parctclpar au buda•t da la Conféranca aur la b&aa du no.br• d'unitéa 
&fface6aa &u Br.all dana le c&dra da l'Union poae&la ~iv.raella (aolC 
2S Uftic••· l•untc• bud&'t.aira •• aicuanc actuallaaene • un niv.au 
1•a•~ ... nc 1Df4rtour • 5.000 fla~1Da). 

la oucra, la ar•a11 davralc d••~«ner. confo~ .. n~ • l'arc1cla 6 du 
ltatuc un orcana nacional. afin da facilitar laa co.munlcaciona anera laa 
'"corltéa br••tl1ennea ac la &uraau Par.ananc (una co,ia de touca 
cern~poadanc• avec. l •orcane nacional •une ayac4 .. clqu ... nc anvoy•o I. 
l•~aaaaú pour q~r.&a ealla·cllNi••• aulvre l'acc1vit6 da t•Orpniaaci·cm). 

latia la lréall 4avratc parciciper. una fola pour couta, au Fonda de 
zwal ... nt du Buraau Paraananc qui •'•l•v• • 300.000 florins. 

J•aapj~re que caa ransai&neMDCS Voua aeronc ucilaa ac J• aula p~•e & 
~r• • coutas qua•tlons qua Voua d6a1rarla& .. poaar coacaraaac la 
Cecaf'r•ac• .. 

Ca aeralt pour aoi una cr•• sranda aatlafaccloa que da volr • ~eu 
la lcéail au aala da la COnf,ranca avaat la Dtx·huici.._ aaaaion 
ü,1 .. cl.qua qu1 aura ll.eu en accob~• 1996. Ja v ..... auia cr6a 
r.connaiaaant dea ineanclona poaitivaa que Voua av.z .anifaac4aa l cat 
6prd at ja nourria 1•a•poir qua Voua laa faaaiaz parcqar • Votra 
c:ou.a ......... c • 

.,·Ja aa:l.1ia catea occuion pour Voua rar'IOUY8lar, Kcm.aiaur l'AM-uaadeur, 
1.. aaaurancaa da aa cr•• hauce conaidéracion. 
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lS" Sop-~ lttS 

HAGUE CONfEilENCE ON PltfVATE INTER.NAí"IONAf. t.AW 
1113 - 19t3 

tJLe .al~at.eral tnac.i•l or COil't'ftl.t.ioa• d~- GP b7 tU lia- Caderaace Oft 

p~in~• iDtenadoaal law da .... ~ nclu:I.Yely cleal wii:IL I:ILildne•a la. ne 
fallowiq, bawe...~. &ft dofiDi~dy of dúacc iDcanac. ta cu illp1-cac1aa of 
tu IIII c.o-~üa oa cba .JUrllu of tlla C21lld' (C.:C:l of 2.0 •-~ ltll, ia 
paJ:dC111&J: co ~ tJ:.un.&Uoo.&l aapocco of local pnt:act:ioa of c!LUdzno 

A Qlld pncact:iDa ia a-rol 

1 co.-aJ:ioa o $ ocJ:obft liiSl co.c•.ns&DC ~ .,_._ cfu auon., .. ore ~ 
Jo1 •ppl~c•bl• ea .. ct•re de pzocece1oa dea ~~ - CO..Wacto. ol S Oceober 
IIII coaca~ t:1le ,_n ot AetllDnUaa ...r t:1le l.Mt AjiJtllcallla iD le-c Df 
tb h'oJ:act:iOII of /Uao... ( t!Ua eo ..... aciDR ••• ol.pH oaly iD Fnau:IL, Zqlhlt. 
u ... alot:iaa ia Vol. I. -icaa Joanod Df C-&J:i- r.- 1110, paaoo 701-711). 
th11 eoa .. a't:l.aa d.ef:lDel tllll aachod.ti•• wll.icb. b& .. jvriadictj,ga izl illtemac.ioaa.L 
caa•• c.o aake claciailml .cmu::enia1 cut.od7. pareoUl. auchar:J.t.y &lld ot.taar•••wn• of cllild pnucdcm, ....... u,., tha cout: of tha c-cry af ~ b&lliCul 
noU..Co of ~ha ::IlUdi it alao idaat:ifiao ~ appUcabla low <-Uyt ~t: af 
tlt.a .,_,.,. of ~ clt.ild • 1 b&llit:ul rodcleRCa) u4 p,..,..id.,. foJ: ncapL~iDa of 
dacUiou ucle iD ..... ~,. Co"""""iDI scaca. na s ...... c .. ai:IL Saaoioa of ~ 
l&pa CoafoRRCa oa pdYat:a iDcuo.&douJ. law dacidod iD llay ltll ta ,.....ioa cbia 
-..cioa, wlt.icll. w:Lll c•ru:l.lll.y ba udarc- ia cu upc of t:1t.a CIC, e1 ... 
iu - acopo, tbb C.O.......cicm io of '""""&1 iDr.anoc co t:ba CIC (cf. iD 
parcie111&J: Act:ielao 1, ~ •. S, 7-1, 11. 11 aa4 :ZO). 

• llaiat:-• oltl:L&at:ioal 

Z lazt:, I:ILoro ara a oer:Laa af Coa.-..dou doalilla vii:IL uia~naac• 
altUpt:ioa• towardo cllildneo 

(ol Coawacioa cl• Z4 occobft li'IS avr .z.a .Zoi &PJ'.Uca•.Z• •- a•.u,auou 
.U....eura•...,.,.. .Zaa .., ....... (oipad iD rrotu:ll oa.lr); 

!lll C.OIIYWliCiOII cl• U ~~ lli$/J .....,.,.,...,. .Za roeoa.oat••- er .z•-.uoa tlaa 
clkiaioaa •• •CUra cl'o.U,auou ~C4Uzu -r• .Ia.o ""'""" <oiped iD 
fRRCil oa.ly); 

(C) coa-actoa o~ Z Gct:ober lf7l oa dle bcopic.toa IUicl .lllfo,.._c of 
llacu.taa. llal&Uq co -~· O&.Upc.taa. Clcncll. u4 llqUala); 

ltl eoa-uoa Df z OCCober lll1l oa·t:Ae z- .olppl.tcab.Zo co lú•nc-••co 
·C..U.ac.tou (lhllCb u4 lqlilb). 

fteae foar eo-t:ioao aU dul riú •illt:Oil&llCa obUaat:ioal cawordl cllildna. 
alUoqll. ~ lacear r.wa ~o c-r .U..t:.......,• ollli&aciou ac:LaiD&-f,.. _,. 
fa:Ll.J' ralociDRObipo. iD part:icaloJ: opouaa. u4 to ... r opouao. 

S na lU& eoa...cioa aad ~ lt73 Coawa"cioll oa t:1t.a applieobla la .tda&C.U, 
CM 1.- vlltdl app.Z.ta.o co ll&l.ac........,. oii.Ztrar:t.ou. te 11 baoicaUy ~ iDU.,...1 
la of t:ha babit:aal naiduca of ~ c!U14 ar o~r crodUor cla1aiq . 
.U..t:OD&IlCe ooll1ch ,.,_ru ~ 1aall oblil&t:iDa, ba~ "~" law..,. ba applieallla 
if cll.at: paraoa io uaüle by .. ircaa of ~ law of t:ha b&llit:aal raoidoaca ca 
abt:aill -iDe-. na lt73 c.o.......dd!i - t:ha app11cabla law coaU:iDI. iD 
&d41t:iDa, a nla coacamiD& ~ ri&ll.t: of & pablie bacly ta abuiD n:Lalnan-~ 

af ......... p..-idod for~ c!Uld or at:har creditar. ne usa Coo-at:iaa .... 
cu U73 CollftRCiaa oa t:lla ncoi'Út:iOII .utd •llforc._., aL ll&.f.AhUDCo clocu.tou 
euble e.he ch.il.d. to han a 411c:La:l.oa or aettl-.-a.c. ç_ODCern.J.a.c maiau:UDCa ll&4e .ia 
oae Coatrac~uc Stac.• •afo=ecl in anot.ber CO&t;rac~inl Su.Ui. tbe 1973 
eDlo:cc-a.c COu.nntiaa eat.aina. iA addJ.tJ.oA. 1pec.:l.al cal.•• ccmeei'ZI.illc clecia!.ou 
road<lrocl oa. t:ba applic&eioa of & publ.ic bacly wll.icll. claiao raillbuo-~ of 
aftaa.c•• praiclecl for tba cllild. or &AOU•r maiateDUCe creditar .. 
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4 . t11a 1913 Coana<iou may a oaaa a1 r&Y:t.sioaa aa4 eor.uu:Lau of tlul lU& 
aa4 1951 COaftac:Loao, "aiUl :Liulea<l, tlul 1973 eo.._,.c:Lou bot.!l l"'"":L4e uac tluly 
c•'Pl&e• tlaa old Cau'ftllt.:l.oiP :I.D. ~ ~•lat.ioaa Me ..... Su.'tea vh.icb an ParcJ.a• 
bou co t1u1 old aad co t1u1 uw co-c:Lou. ftanton, .Sena• vb.t.cl> na aoc 7'1\. 
Pan:Lao co aay of tluloa Co!IYell.c:Lou, alloa.l4 radar - Iuc!&& co t1u1 lf7l 
Coawwac:Lau t1u111. co cJie Jf5/S aa4 JfSI co.. .... ctou. t11a lla&V co-cs...u. 
caacemiDC aaiDt.euaace obli&&t.iau an uefal aapp~c• co cha 11a11;e4 ht.iaal 
._ rorll: co..-c~oa ot 211 Ja.oa l!JSIS 011. cJie -r,. ü"""" ot lt&UCIJWICa, ft:Ldo 
pc....:Ldao a f,.......,rk for adiáll.inral:ift cg.opanl:ioll. llawe.,. cODcr:La• bllc doao 
11.0c ca~~.u.l.ll. pc....il.l.ll.al "" t1u1 appl!callla l&v ar "" lll.farc-•; ~~. I111!;:11Dco. 

ftar• 1• u iaplic:it refeE"etc:a co 'the ... Yom &Dd. Raa~~t~ CoiWtlac.Lou: ill 
UU.cle 2.7 I fouttL pacaarap&, of t.ha cac. vllick n&dl •• !OUOVII 

• St&ce• .Part::te• •lt&l.l tab •ll •ppropruca ..uuru t:o aacura Cll8 nt:OYerp 
ot u:Laca ....... a tor t1u1 cli.Utl tn. cJie p&raaa ar oc.!ler paoaou bnq 
!1lwJc1aJ reapoutb:Ll1cy tor :... c.UU, boc.ll wtc!Wa cJie .suca lucy u4 
Uoa abraaá. la parctcdar, wban cJie par.aoa bwtq ttuactaJ 
rupoutbt.Itcy tor cJie cli.Utl Una .1.11. a .Se&ca lfUtanac tn. t11ac ot cJie 
cJU.ld, St&~•• larctu a1&al.1 prceou cbe acca•a.toa ca :lnt:anat:.toaaal 
·~ar:s or tlle c:ozu:JuZoD o~ 1ucll aare-c• u ... .u u cAe u.Jc1nr o~ 
ocAer approprtace ar.r~ca.• 

5 t11a B&lfOI co-c:Loll. ot 2S llecabar J"ll 011. c.lla C1ri1 .Upaca ot 
Zacar.oactoD&l Child Abdacctoa daala w:Lch oaa aopac~ of chi ~rob1... of :Lllicic 
~ran•flr aD.d. noll•r'at.um of clú.ld.~n •• wll •• t.Ui:' abdw:tirm abroad. c-e:fened. 
~o ia Afticlaa 11 aad lS af t1u1 CIC, t.a. chi -•1 oc rnncioa of a- ch:Lld ·111. 
bnach of ri&hto of cucody uu:Lb11U<l ca a pacaDII. oc bG<ly uadar tlul lav of tlul 
St&ta ia vhich t.ha ckil4 vaa ba'itually re&L48at tm..4L&tely bafore auch r~ 
or ret.aat.ioa. t'hl11re ia && illpU.c.it refaraace co cJLi8 Coawat.ioa ia An;i.cle 1;1., 
'"aecon.d. paraatapD., of the c:IC, ~h reacla &I fallon: 

•ro cJd.a .U, St"•t•• J'arcj.ea •Aall prc:..oce eU coaelu.toa o~ bU.teral ~~ 
..Zct.IacaraJ a~a or accu•-'F. co ...Uejq •-"· • 

· 6 t11a P"""'ilioao of Chia llape co-c:Loa· ~-ia& acca10 co cb.:Lldn11 &loa 
serve t.o auarma.U:e ou of tU c-tpta af a ck.Lld. vllaae puenta n&i4e iD 
d1ffe.nac Statea, &I aet 011.1:. 1A .AJ:t:icle 10, lecoad paraarapk, of t.U ac., w11ic1L 
prni.clea: 

'4 cliLld wlla.aa panac.a raa1da 1a .ultarut: Sucaa úall bn ~ ripe co 
utaCI.I.II. oa a npl&r but.a aan 111. ascorpe1011.aJ cu..-........ ,.......,....X 
nlattou &Ad. d.tncc coac.cu v.tell bocA panuau •• , • •. 

D Iatorcoaacry ada~c:Loa 

7 tlla B&lfOI Coa,.,.c:Loll. ot J!S N-c l9/SS oa Jart.ad1eC1011., App.Ueallla l.&v 
aaá Jeeoptt1011. ot o.c .... blactq co <ldapuoaa ii .1.11. face• oaly - chi · 
tlaitod. Uqdoa, Sw:Lcaarlall.d aa4 .&•un:ri&, alcllaap ic llao ialpira<l la&illacioa 
u.d. eue la• iD. wariou ocJLer coatd.ea C•·•· tl&e WetUrlaalll:. s..a.a, Allltaai& • 
.lapu.). Ic wao de- ..,, ~ ... ac a u- - .l.ll.un~&1:ioll.al &dapcioa ·-
ta ba ewolv:Lq .l.ll.co aa ill.ua-luopaaa ll&ctar. S.l.ll.ca tlla laca U&O' 1, c11a oocia\ 
reaUty uadaciyial iata<1l&doul, aad -ra apacifically, :Lacacco=cr,. adopt:l.oll. 
haa ch&naed. d.r ... t.icallJ' aad b.a1 t.unecl illc.o a vad.d.·vida tlllliD.OIIeaaa.. ·thla ia 
thll r•&aotl vhy t.he XVI Seaaioa. of the Kape Coafe~DCI d.ecid84. J.A Oc:tober i!lll 
to &tt:IJIPC. to d.raw up a aev CO!I.YelltioD of a warl4-vicle c:.b.aracter (heü.ce z vicb. 
participatioa. of intereaea~ D.OD•Haaber COuatries). d.irtcte4 tcva~a eat&bliabJA& 
a leaal fr...-ork for inc.raatioaal ca-operatiou aad c~atioa betveen 
couat.riea. 

a 'l'hia naw Baraa Coanactoa ot 29 lt&y l9!Jl oa procacctoll. ot e.u.Idrlta u4 CO•• 
operaeion 1n respeee ol iAtercouaery adop~toa vaa neaati&tad vith alaDat 70 
Stataa aa.d. ZO iDt.arnational oraanizat.iona partici;atia.a. and va1 una~ualy 
ad.op~o<l ou 21 Kay 1993 aud. f:Lroc oica-<l oa Zt Kay l9t3. 

the drafters of the CIC vere avara of the intea.ded p~ject of the R&cu• 
COaflraaca. alld Chly rafarrad to it impl:Lc:Lcly :I.II.··.Uc:Lclo 21. nll•pacacraph (a). 
~icle 21 reada as follcva: 

'Stacaa Parc1as wkicb raeoratz• &Ad(ar p~c cbe .,aram o! adopctoa sb&ll 
•.a•~&r• t.Uc tb.e beac í.c.cereaea o~ cAe cb.Llil .ala&.U !fe ~11• para.oaa~ 
con.td•ration aAd tbay aball: 
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(&) euus tbat t.ba .adopt:Lon o.t & 1:llild i~ .au.dor.tzact oaly bT co.petuc 
.au.cborit:tes ~bo dete~na, t4 ~co~d&Dca witA .appljc&bla l.aw aad 
procedur•• &Dd oa c~a b.asis o~ .a~: ~ort1Aant &Dd raL1abla 
.!úormat.10ll, c.b.t: tAa adopc~on is pe%'21Uss.tble 1:1 v.tew ol tU c.h1J.d• a 
s:.aca• cODceZ'ZI.1.Dz puaacs-, raJu.c:tv•• AAd la.l'al euard~..u uJJ 'Cl&ac, U 
nqv.tnd, t.he penou cODCanr.acl .u,..,. e1.na e.betr trJ~ coaaac ca 
tAa "dopc.toa oa cAe b.aa.ts oL .tw:ll cowz.aal.IiJic u aay M aec-•&I'J"; 

(b) racoptze C.Uc úcarc.-oucq adopctoa ... ,. b• cmu1t:r.ract u aa 
aJ.ta:r:nac.:tve meau oL •:JU.ld• s cara, 1.L cb:a c.b.tld' c.azr.aoc ba placad ta A 
.to.car or u .adopc.t,. L.CJ.y or C&ZI.DGC .1n &AT sdt&bla DU~&Wr be 
cued ttJ .. ta Ue eb..U.d' s cow:aczy oL orja.tn: 

'(C) •aaura e.bat tU cltild conc:a.n1ad b,. .tacercouat.1'7 acfopC.tCA ujq8 
sa4artUrds ui:f sc&Dduds equ.tv&laAt co abas• adst1q' .ta tlae cu• ·01 
aac.toaal .adopti.OD: 

(d) l:&b .all ap,prapr.tata naaures to auure elt&t, 1.D. ta:carcoucq 
adopc.ton, tba pl•c-..oc dcea noc reaul: 1D tmpropar LiBaac1&l aata 
~or tllo3e .iJlYOlved .ta 1t; 

(a) premo~•. w.Aere appropr1.ate, t'.be objectives ot t.h.ts arc1c.1a by 
coacludin~ b1lacar•l or multilateral arraagemenca ar a~ca, &Dd 
~Dde.aYOar. w:Lt.l.t: tAi& Lr.,.wor.t, to auare eb: eba pl•c....c o~ Ue 
cA.tld' ill uoebar C01IZICZ'7 U carr1ed ove by coç.caac &lllcl&or.tt.ta• OZ' 

ori'&U• • 

IA &d4J.tiao., Aniclao 7, lZ, 20 &114 JS of tha C1C, ....,..1 otllaca, an beie& 
illpl....,.t.acl by t!U.o 11ow ll&pa Coo.no.tico.. 

9 It ia vcrth uo~inl that tha Kague CoDleranca h&a daYeloped a fairly 
ez~u.ai,... &D4 oriaiD&l ay•~- for I!IGD.i~orizl.& ita Coa•au;tioDa. p&Ricu.la~ly tboae 
pCOYid.ing for tranaa.atioul. co-operat.ion ..,_& •c:ent.ra.l .ADüorit.t.ea• , 
caowar=meatal bcdias retponaibla for the azternal &DÁ iDtar:&1 t.pl ... acatioa af 
Coawan1:.ioua) • · Pram. tiM to time tU Sacra~ Gea.aral of cU Ba&u coat'er1111Ca as 
p'r'iva\:a iAt.arnat.ioul l&v coa.Yaua & -•ciA& of C.atral J.utlloritiea aad of 
obaarn:rs of intamar.ioul. aan:~ac.al. &Dâ AOIL•&O"ftn.Mau.l o~c~ co. 
diac:uu &Dcl atwly tha p'ractic&l cparatico. cf tbg ll&saa ·CCil...;lldOilO. Ali ..ipnoo 
pft)'l'itioa. to thia affact :W.a alao baaD ilu:lwlecl iD. c.U uw C08Yaae10a 011 · 
pzoocac:r:.toD o:L cllUctraa ud co-ope.r&1:.10Zl .ta reçect o~ 1llcercoaaCZ7' ~.toa 
(Article 41) .. Su.cb. -•cinsa offer tb.e opportun..ity cm aaka alUI ren .. pelf'IOII&l 
C011Uc:t.a. to ezc:b.&D.&• iD.fanaac.ia'n.. c.o reiDfoxca t.h.e cU.acipli.lle of the 
C4Avaut.ian#a raaima. to reaolwa any problema axiaiDc iD t:he applicac.iaa of tba 
eoa .. uc.ion and may •••n to a cartaiD ezc.anc. be ~sad aa a foca of 411puca 
aac.c.l ... ac.. 
1' SO.-cc.•• 

lO na Collae:1cZ1 c~ C=-a:1ou (l!ISl-l91111) 1 C:OilUillo all tha .altllata"&l 
traac.J.ea cli'&WD up by 'tU Baaua Collfarazu:a 011 p~iY&C.e Utema'tiana.l 1&• ·~ c.11e 
SecoBCl Vorld. ll&r vJ.th tha ezcapcJ.oa of tll8 1llfi'V G"oaYeai:.toa oa: pncec:Uoa U 
c:.U.Z4.ras &Dd co-opa.ra'CjOJI úr. naJNicr: ol Uurc:oii:IICI'7 •ctGp~oa. fta full 
l&lillni,. hino.,. Cuanaz pripuacotn•l of tluooa Collntltiou aay be fDIUid 111 
tha Ac:a• e: d-:. Cl.....,aaclilllolZ af aacll Saooioll of tlla ll&au CoafaniiC• 
~h dr&ftod tba rolwoaat CC..W.ZI:iOil. 
G llec.o81AI & ••"Y t:o Mape CODYea'l:ioae 

U P'o" &ll of tha II&SU ca-:iOilO ... llticmacl abcrnl, tlla c!apooiu..,. ia tha. 
lUAiatry o! !o::-eip .Ufaira of the CiAactc. of 'tlLII arat:UE"l.&Jida .. 

na BapAI c,r.VOU'tiOIII .. ,. be oipacl &Dcl u:if.l.acl by 'CIIaaa Scat.ao fticll ..... 
Mallbera o:! ~ Hap.e Coúeranca at. tha t.Jae of tU releYaat. Seeai.Oa. J.ay otac 
·star.a m&T .u.cced.e t.a t:.haae Co:lwellt.ioDa. Ia :aapacc. of aa.a CGaftat.ioaa. dla 
a.çceaaiau hs.a ~tta:cc. o1lly •• raaucla Cla.a xaJ.&t.iou b.:'t.-•a. dLI: accadJ.D& .Stat.e 
a.n.cl au.ch Cotot.ra.c~i:ll& Sutaa tbat. accapt.. ·ar do a.or. raiaa aa object.Loa &aaJ,al:c. 
•=h aecaa•icu. 
11 ll'!:u:t!t.r :Lnfomacioa 

ll .\ cb.&rt: of aiina'tuna. :r.-tifi.c&'t.ioaa and accaaai.ou coDCami.Da ll&au 
Co'D.vant:ions &D.d. aa. i.zl.famac..toa. alleat oD. t.ha Baaue COdaEaac• aa7, ba obt.aiaad 
Upc~ ~:quest fro. t:hal 
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Final Act of the Seventeenth Session 

Thc undenzsncd. OcJqa1cs of thc Govcmmenu o( 
A~t:•n•. Aus1raUa. Austna. BeiSJUJD. Canada. Chile. 
ClliD&. Cyprus. lhe Czecà Repubbc, DcmaariL EIYJI(. 
Fiftland. Fra,_, úemwly, G""""', Hunpry. lreland. 
luad. ltaly. Japu. Luaanbouts. Mnti:Q, lhe 
Neúlerlaada, N.,....y, Polaad. Panupl. Ron..,,a, 
Slowzll&, Spam. Swedea. Swiu.erland. Turkey, 1M 
UOJI<d Kia~dom of Gtut Brii&ID &W NonherD lrelaDd. 
tlw U111t<d StiLeo of Am.enca; UtuiiJ&Y aod V.-11. 
Membet Statn. as well u lhe Dclewates o( llle 
Govom....,ll of Albaasa. Selarus, Senia. Boli1111. Bruil. 
Bulpna. Butluaa Fuo. Coloatbla, Coota Rica. E1 
SalVador, Ecuador. Haili. tbc Holy Soe. Hoaduna. 
llldla. ladoneua. Kenya. tbe · llc!>Ubbc o( "-· 
Le~ Mada1uear. Maurililll. Nepol. Pall&lll&o i'ml. 
lhe Phihppt~~a. lhe RuUWI Fec!etau011. Seaepl. Sri 
L&Dk&. Tbailaad and '. · I Nam panaciJI&UDf u IDvit-. 
....-..d at Tbe Hap > 10 May 1993, ai dlc tDVIt&IIOD 
o( llle Govei'DDICilt of the Netherlands. iD lhe 
s.wn-tb Scsai011 ol 1M Haaue Cotll'ermc:e oa Privata 
[DimlalionaJ Law. 

Followiaa tbe detiberaliOIIa la"' aowe ia IDe ftiCDtdl o( 
tbO ,_.....,, baw d<leidod to submil to tbeir 
GoVOrDliiCDU• 

CQN\'nl'tiON ON r«<nCT11N O# CIGLDIU!If .t.NO ~ 
OI'IU.._ lN lliSNC'I' CIIHrDCXIUM'l'ILY .-naN 

Tbe Statea lipatary to 1be p.aau Coamuioa. 

11.-cni>ina lllll lbe cbiJcl. ror tbe full ud bumotUoua 
dcoclopmea1 o( bis or ber penoaality, lbould .,.,.., up tD 
1 fllllily eavsromncat. m aa armocpbmo o( hai'Pi-
'- aad IUidérstaacltq. 
RocalliAI tbat eacb Stata should ta1<a. u a matt.er o( 
pnon1y, appropnata ........,... to eaable lba cillld to 
.-am "' tbe c:an: o( bis or ber famíly o( oriJia. 
11.- tbat IDtai'CIOUDiry odoiMioo -y oll'a' tilc 
advaatare of a pertUD<O>l !IDIIly 10 a clúld for wboeD a 
IWtablt f&mdy C&IIIWil b1 fOIIIIIII izl bis or b1r SWa of 
onp. 

Coo\'i!lcoô of the lleCZSiicy to taltc ..........., to oaaura 
tbat incercouocry &dopCJOns .,. alada .., lba -
iDt.eraU of lhe c!úld aad with teiJIOCI ror bis ot ber 
fUDdameatat n;llu. aod to prcwa1 lhe abdactioa. tbO 
oaJo o(, or uatllc ia c:luldrea. 

~~ to establisls COIIImOG proviliDDI to tbii elfca._ 
!W•c . zoto accouot tbe . prmaplezt sec COeúl ;1111 
tnteroauoaal IIISUWIIeiiU. ua parucu1at tbe Ulli1~ 
NM- C"""'"'""' "" 1/v Ritlrll of 1/v Cloild o(· 
lO Novcmbet 1919, aad tbe Ullitcd Nauooa ~~
oa Soc1al and Lepl Princtplezt relatms to the Pr.....,_ 
tnd Welfan of Clúldrea, willl S!*W lleCe....,.. to • 
Fostat Placetoe~~c and Adoptioa NatioaaUy aac1 
lntentallonaUy (Gcocrai Auanbly Reootutioa 41115 of 
3 o-mber 19161. • 

•. 

Have afrDcd upoo lhe followin1 proviiiÍOIU -

The objocu of tbe ~ Coamwoa an-
a 10 cstabtisb saCCfUUCk co oaaure tbal ia,_.,untry 
adoptiou take plaoe us tbe - intarelll of lbe duld aac1 
witb teiJlC1Cl for l:is or ber (uaclamrntal nfllta u 
"""'pizecl ia ift-liona.llaw: 
• · 10 acablilh a .,.._ of ~lioa amoape 
Coauacual Stata to euure tbal 111- saCeiiJ&rda .,. 
tcspec!OÕ aad lbenb)r """"' lba abd~ tbt aa1e of. 
or tralllc ia c!úldrea; 
• to secun: tbe recopitioa ia Co11traaiq Statas of 
adoptions alada tD ~ wotb 1M CoDVCDUCID. 

I lho Coaveatioa ab.all a!lllly where a c!úld habilllall)! 
residcat ia •• Coattaa~~~i Stata ('1M Stata of oripa 1 
hu beea. is beios. or is to , be rooved 10 anolher 
ColllftCIÍDI Stata ('tbe 1'81Zivift1 Stata') citber liler 1úa 
or ttcr adopt>OtS izl 1lw Slate of orilia by ~ or a 
pcnoa lt.alntttally relideat ia tbc ....., ..... State, ar for 

,hc """"'*" of sucll .,. adopiiOD m tbe -• Stata 
ar m tbe State o( orifiD. 

2 Tbe Coaventioa coven ooly acloplioal wltidn:zata 
a pamaaaal pan:ot<!úld relaliooalup. 

Artld6 J 

T1w Coaoeouoa - 1o •I'PY i! 11>1 a.,.._ta 
-uoa<ld ia AfUc!e 17. suJ>.para.,aplae. baw -bom 
.,_ Wocelhe c!úld atwoa tbe are of cilll- ,an. 

CKA.ftD D - 'IQC.D'M'Nn POR IHIDCXICJN1aY 
ADOPnDNI 

Mlltk• 

Ao adoplioa witbia - ...... of tbe CoDVCDiioa sbaU 
l&ltc ~ Olllv ii lbe c:ompa.elll IUIIllomia of lbe Swc 
oConltD-

• ba .. acablisbed tbat tbe c!úld is adoptable: 
b bava CICWIIU.DI>d. an.r priUibiütieo for pla<:ceoea1 oC 
lhe c!úld witbia tbc State o( ori!lia baw boeo pwa due 
cozwd<nuOD. tbal an mta<DUDuy adopi10a u m tbe 
~'1 beot IDten:S'IO; 
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se IODt a.uUJ'ia 

ln que Ies penonnes. insu,utions ct autontft d~DI le 
consentemenl est reqws pour l"adapa:oD o.tt élé 
entourees des consetJ,. necessaua et dàmeal 
infonnl:es sur les constquena:s de leur 
consentement. m panac:ulier sur le maumea ou la 
rupture. en ratson d'une adopuoc, dcs licns de droit 
cctre I'enfant •• Sll fanulle d'onsuw, 

21 que celles-a ont docaé libremmt leur COIIIOIIo•"'""' 
dans lcs formes lcp.Ja reqwses. et que ee CODICIIJeo 
mau a etC doiUIC ou cocstatc par ecnt. 

)) que les consen1ements n.•ont pu iü obteftua 
moyennant paaernent ou contrepanac d"aUCUDC sona 
ct qu'ds n'oct pu ttt reurta. ct 

41 que 1e coniCIItemcnt dela mtre. s'ü cst requas.11'a tW 
docaé qu'aprcs la JWIISOD"" de l'enfant; ct 

ti ,. soat as.surea. cu tprd • l'lrc et • Ia matunt& dor 
l'cnfant. 
1 1 que c:elui-a a etC entourt de conseils ct dllmcnt 

informe sur les c:onsi:quenc:a de l'adopuon ctdc IOil 
C:Onsentement â l"adopUOD. 11 czJu.i<& CSl requ.ia. 

21 que Ies souhaiu et avia de l'enfaat 0111 tt& pril Cll 
conssdérauan. 

31 que le con""''""'"'"- de l"eafant • l"oclot>ticltt. 
lonqu'il esc reqwa. a eté doftne tibremeat. daiiS lca 
formes l~plcs requo101. ct que son CODictlretDCDt a 
Ctê donne ou .:onsl&tt p.r écnL et 

41 que "" con,.,..temcat n'a pu éU: obtcnu moycntW~t 
............ , ou coaueparue d'aiiCWIC oortc. 

Anicú J 

I.Cs adoptions Ylsfts par la con ...... tion ... peu-1 avoir 
Iieu que so lca autontft compctcDtca dor I'Etat d'.......J: 

a oat constaté qu leo (utun 'peftau adopc;{o ""'' 
qualilib et apta • adopter; 
b !C SOOI U&UrOcs que lca (utun I'&"''IIS -.lopti{o ont 
!té catourés dCI coiiSCils J~C~QCU&JZa; et 

' ont constad' que l'eD!ant est oa sera &\ltorité i catrer 
ct • se)Oumer de façoa _,.dana <!01 Etat. 

Artlck6 

1 Cbaque Etat coatraCC&Dt dl!sip uae Autorit& 
ccauale cbarJee de satis(ain: alllt obüptioal qui lui ""'' 
impoues par la Con...,uon. 

2 Ua Etat f~al. un .Etat dana leQud pi ........ 
syttémea de dron ooot en ,.,...,... oe Wl Étal ayaat da 
wutéa cemtonaleo autoaoma a& hbft dor dái..,.r plua 
d'UM Autontt =traio ct de sP*J:ikr l'ltald111 
temtonale ou perioiUICile de leun foacuou. L"Etat qui 
fait usa~ de...,. faeult& dálpe I'Autonté ceattalo i 
Iaqudle ,.,_ comm-tion peut eue adreaioa .., YUO 

de sa transmwtoa i I' Autonté omttale """''J'tcttta aa 
Sctlldecetftat. 

Àrtlck 1 

I Lca Autoritéa omtraleo doi,...t c:oc>pfta entre e11ca 
ct promouvoor ....., collaboratioa oatre lei auton<ft 
compctaucs de 1eun Etau pour assurer la prt'UI<IIoe da 
eafanu et rtalisct la auua objocu{o dor la CcaventiOtl. 

l EJics pmltiCIIt clirectemeat toutes meoureo 
appropntes pour: 
a (oumir dCI inl'omuouons sur la ~slatioa de lcun 
Etats cn mauére d'adopuaa et d'auua ta(ormallOIII 
........._ tc11a qua dcastabSIJquea et fonauleo typa: 
b s'inl'ormer mutuellemmt 111r le (oac:u.........-t dor la 
Coawa11011 ec. daiiS la ........., du pouablo. !Pu leo 
obotaclea • soa appbcalloa. 

ATtlckl 

Lca Autorit&s centnla pras~~ct>t. soic clinoctcmc:al. soit 
ave le coocows d'autontta publiques. toUtes maurcs 
appropuéa pour p.-.r leo pmo matériola JDdua * 
1'-oa d'Wll adoptloa et emp6r:bor touta ~uq111 
CGDuaiN au objeo:a{s do la eo----
Aru.:k9 

Lca Autorit&s eentnla pmltiCIIt. soit clinoctcmc:al. soit 
,..., lo concaun á"autorit&s publiquea ou d'o......
clllmeat lpéà dana leur Etat. tOII&a -
~;ppropnóls. ooe•-mmc pour: 
a ....-blet. coa- et klwlcet da iafonaatiooa 
ldlo!Wa • la sitll&àoe dor l'enfant et dCI futuro II&RftD 
adapti{o, claa.< la IIICIUN .-iro i la ré&lioaliOD dor 
l"adopcioo; 
b (aciJillt, IWvno CC a=- la pt<IIXIIura ctS YU0 de 
l"adopcioa; 
c pniiiiDUYOir """ leun Etats lo ~ulcp: I ela 
- dor ........ pour l'adopc>oe et pour ltll .. dor 
l"adopcioa; 
~ klwlcet da raJIPOfll ...,.....,. d'tvaluatioe sur 1ca 
~ ca .....a. d'adopeloa iauraatiOtlUI; 

t-~ dana la - .......... pu la loi dor ...... 
Etat. aus demandea -ivC>ea d'ini'DftlllllODS sur Wll 
tllU&tiOII parucubéro d'~ ronaulôot par d'autrcs 
Autont&s OCDtraleo õu pu doo autont&s publlq-. 

Arlick JO 

l'wvetlt oeu1a ~dor l'apáDCDt et lo CAHtW •• lca 
.,........... qui d&Doaii'CDI ~ apotucla i ~ 
COIICIC t lca - QUI ~~ Jew 
eottDia. 

A'*" 11 

Ua~aiiW'doi1: 

11 potii'IIIÍVft Wliq- da bua - l....ati& tlau 
1ca cooclitioal cc linliw esMo pu 1ca aurontAa 
.,......._,_dor I'Ew c!' .,...._a;. 

h ftN cliriaé et pft pu da piiW- quaJill6cs pu 
leur int&snté maraJo cc 1cut rormauoo ou e•périCDoo 
pout &1\f dana le claaiaJDe dor I'.,._ IDtall&ooeaio; 

-et 
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.. 
ç baw ODlllll<d IIW · 
(I) lbG penoas. iastiturioas &lld allllloritia ~ 

COIISalt IS IIICCIS&I"Y for adopcilla. baw bela 
-Ucd u mar bc aoccuary lllld duly ill{ormeà o( 
lbc ctfccu o( lbcir COIISCIIt, m paniculu wbecller or 
- ... ado!Kloa will n:slllt ift u..- o{ lhe 
l<pJ rdationslúp bel- tbc clúld &lld llil 01' bu 
(IIDily o( orisia. 

(2) slldl penoas. insliturioas and autboritiel baw 8iWD 
~ coasea1 rrcc1y. ;, tbc nquiftd 1ep1 rorm. &lld 
capcasa1 01' CYidcDc:cd ift wriUD& 

(3) lbG CIHISCIIIS baw IIOC bela iDduccd by paymcat « 
compcautioa o( uy kiftd &114 baw IIOC beoa 
wilhdraWD, &lld 

(4) lbc CODSCIII o( lbc tnotbcr, wberc reqajrccl. baa boCil 
a;- Ollly aftcr lbG binh o{ lhe cllild; ud 

d haoe C2ISUftd. uvins rqanlto lhe.., &114 dc~RC or 
IDalllrity ot tbc cbikl. tba1 
(I) be or lbe 1w 'bem CC1IIISCIIcd &114 duly iDfarmod o( 

lbG ctfa:IS ot tbe ado!làoa &114 ot bis « bec
lO tbc adopcilla. wberc llldl COIISCIII is ft>quUai. 

(2) considcnlio11 lw beco givm 10 tbe clúld's willla 
lllld oponiona, 

(l) lbG clúld'l <IODICIJI lO tbc ~ wheN. IIICb 
cauau u requimi. w bem SMD c:;2 . .. ~ 
~ 1eo1 rorm. &114 ezpcasa~ oc 4dcaccd m 
wmD.J,aad 

(4) IUCb comea1 1w DOt bem iDduccd by paymcat or 
-pcmaao" of uy kiftd. 

Aa adoptioa widú.ll lbG scope o( tbc Colnlealioa lball 
late ~ oDiy ii IIII COI.IlpCICIIt allllloritia oi ··tbc 
....m..sStatc- . 

btldl1 

1 Ccatral Aulboritia sbaiJ co-<~pcraca widl each ocbu 
IJid promotc COo<lpcraUOD UIOIIpl "IIII -pclall 
audloritia ift lbeit Statcs to prolcct cllildn:a &lld 10 
adlicw tbc olhcr objec:u o( tbc CoD..,..UOil. 

2 Tbcy abaU taU diftiCUy allapproprWe IDCUUICSIO-

a proviclc iDfonnation u 10 lhe laws ot. tbeór Stata 
c:oec:emiJI3 aclopàoa aDd Olbcr gmer.al iDl«maUOD. 
IIICb aa atalislics &lld SUtDdald forma; 
1t tDcp oae aiiOCbu iDformod aboul lbe opc:mioco o( 
111e CoDwalioD and. aa (ar aa posubll. clillliaaw uy 
obadolto iu applicolioD 

Ans.ws 

Caatral Audloritiellhall tate. diftcdy or throush public 
audlorilia. aU appropnatc meuures 10 preveDt 
improptr filWIC:ial or Olbcr pift ift CODOOCUOO 'Vlth U 
adOpuoa anel lO dçtcr &Ü pi'&I:UCCS CODifUY I') tbc 
objcioa d{ lhe Collwlltioo. 

.Anidlr 9 

·ea.traJ Audloritia lball tate. diftiCUy or ~ publia 
n111aritia or olhcr bcxüea duly IICICI<diiDd "' tbelr Stat.l. 
a1 appopriatc- iD panicalar to.-

11 co11ec1. prescne aDd achasll!l' informatioa about 
tbc silwalioa ot tbc cllild IJid lhe prospccu-.e adopciw 
panau. so far as ia -.ry 10 CCJ1DP1e1e tbe aclopôocl; 

b facililat.l. CoUow IJid apoditc pr 1iDp widl • 
vinr to obc•injnalblldopcion· 
ç . s-- tbc ... ~ o( adoprioa c:ouasclliD& 
IJid pno1 &dopciocl acnica ift lbcir Stala; • 11 haw dctcrmiDed dlat tbe ~w lldapciw 

parDDIS are elí(!iblo aDd suitcd 10 . . d . - otber widl seacni cvaiualioa rq>oru 
lt ba-.e f:1ISUml tiW lhe prospt:clrN adopciw JllftiiU -.~ ...... WUil mlaCOUDtry a<lopelml: 
haw bem coUilSCUcd u may be -.:saary; &114 . , . · tiDd .... tbe law o( lbeir 

L- ..o--'-~ •L- •L ~"~ • -"ft be # rqoly, III SO oar U IS pcrm1 u7 1""-~ ... .., .......,....... ~1 wc ........ 11 . or ..... State. 10 jlllliliDd requcsu frOCD Olbcr ...... trai 
audl- lo mtcr IJid 1esic!e ptnllaDCDtly m thsl Stata. Aullloritia.,. public aulllonuca Cor iDformaUOII about a 

panicular adoprioB IIIUICIOil. 

Anidl J(J 

Aa:redituioo abaB oa.ly be p.~~ud 10 ~ maiDÍ&iDal 
b)' bodics clemoDanti.lls tbeir COCDpciCDICII 10 cany out 
Pfiii'Cd7 tbe IUb WUil wllidl tbey may be- · 

.,. 11 

Aa aa:rediiDd bocly sball -

11 pamw oa.ly ~t objccUoa a=mli.IIIIO sucà 
CODdicioas aDd Wllllia IIICb limiu u may be ..,,.,.. • • 
b)' 1M COCD'pelal au&lloriciea . o/. tbe · Stata ot 
aa:redilaliaa: 
b be dincled aDd s:atfcd by ~ quali&d br. lbeir 
ctbicalsWidat'ds &lld by tra1111q or u~ ~ ~ 
iD tbe 6dd o{ ~uy adopeoo:""" 
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c llte IIOUIIIia i la swwillaDcc d'autori~ COillpêutlta Ylillaat i ae pu rév&r l'ioklr.i~·:l<: ~.,... oo: du ~ 
.W"" Ew pour sa compcctioe. 1011 f--t ct li. daDa l'EW d'oriJiiDe, ce«c odeawt ae pcut pu tu-a 
.. lilll&lioo lllwlciàe.. diWJiu6e. 

.Attli* 11 
~11 

Ua O<PJIÍSIDC asré6 daDa wt Etat cotUdCWit • pauna 
ap daas ua aum Etat coatracwu qUI 11 los autOri~ Toutc clécision de confier ua cofaat à eles futun pareau 
CG111pc1Cillel eles deus Etatsl'otlt auiOrilé. adopú{s ,. pcut ftrl: prir. daas I'Et.at d'orip que 

Artldll1 

La dáipatioe dei Autori~ ccouala et. k cu éc:btaat. 
I'~ de lcun f..-iocll. aiui que 1e-ct l'admla 
ela .....,.._ • .,. 1011t ......... _. pu chsquc 
Ew CGfttracWat au s.....,,. i'u ·-• Gela Cotún
.W La Haye do clnlit iatamaiJOII&I ....... 

.Anll:w u 

Las penonna n!sidaat babituel.._t daas ua Ew 
~ qw dáaat adopccr ua cofaat dolst 1a 
Noidalco babituelle • sit1161 daaa ua autn Ew 
--doi-t o'..s- à I'AutoriW Cllllllail do 
I'Etat do lcur ràidalca llabotuellt. 

~IS 

I SI l'Autoriú a:attalc óe l'Ew d'aa:uoil COIIIidàw 
que la raquéraats - qualiaá ct apta à adopler, elle 
écülit Wl rat'POI'CODICIIUU .. I",;p b .. Jew 
icllalitL lear ~- ct INr apiiilade à ldof.W, 
...., lilll&tjoe ....... ...a.. flllliliak O( ......... .... 

llliliw ........ lciiiDI>ti& qai los- .... aptiftldo • 
- .... ado{IOoa ÍIIIOftl&liolla aiali q1a - ... cofultsqu'ill..,._aptaà ....,.. .. ...._ 

2 Elle ,,.._ k rappor& i l'Autoriti _.... da 
I'Ew d'oftJÍIIL 

Anii:W 16 

I Si l'Autorilá c:eauak do I'Et.at ~·onpao ~ 
quel'cofaat- adopablt 

• dle áablit ua rçpon coalal.llt ela .......;....-.u 
- l'idmtità da l'llllaac. - ......... bjJjc.t - ..... 

saciai. - .......... PI"' •lh • faeiliala. - ,.... 
tMdicalet calai da • faailh. ..... q1a - - ....... puticulial; . 

6 dle tialt d-t _.ela "''eeliúoal d'6dt!C'Itjoe 
da l'cofaat. amsi quc da 1011 onp... ctluliq-. reiiPcuM 
ct Clllturdll; 

e dlla•wurc qu. la coesm• rs wiM& i l'artidl 4 
Cllll~Obteolll;et 

11 ella - ... foadaal -· ..., ... 

~ 
.._._. l'cof111t .c._ falan ~a 

S.· qua 11 pi I -.. ea daaa I iadltt 
.........., do l'cafult. 

2 Elle- à rAatorità oaura.1e do I'Ewd'-..il 
- n_, sur l'cofaat. la _.,.. eles ......__ti 
raquio .c lca moufs de 1011 COitl&at sur le placomaat. a1 

• li I' Auloricé centrale de cet Et.at s'ac USUiéo do · 
r.-..~ des fwun parents '"'"";<·; . 
6 ti r Autoriú c:eatraie de :· "'" d'.......U a apptOO.e 
cztta cl6citioD. Jonque la loi de = Ew ou I' Autonlá 
CIIIUIIe da I'Et.at d'orip... lc raquien; 

c si la Autoritb ccatrales des dcuo Etatl Oftt aa:qllá 
qua la proaidwc a1 vuc ele l'adopuoa se poii!IWW: ct 

11 s'il a tte coltltlté conformémetlt à l'anicle' q_ue los 
fDIUJ'S parents adopli{s 10111 qual~ e< ._ à adopler 
.c q•l'cofaat est- scn autorisé à..,.,.... e<* séjouma' 
da f- ....,.,,.,..!& dau I'Etat d'ao:r::ual. 

Artii:W 11 

La ADIOritéa .,..._ clco dcuo Etats prcaacat IOUiel 
--utiho pour quel'cofaat RIQOIYe lautorisaaoa de 
.an. da I'Ew d'on~~~~e. &IDSI que c:elle d'eaUO. "' de 
Mjolll' .......,._ daDa I'Etat d'aoouoil. 

btii:W 19 

I Le clq!l·e=mt de l'cofmt ven I'Et.at d'aoouoil "" 
pcut awoir licu que si los CODCiitiou de I' ameie 17 oot été ........ . 
2 La Au~ ~traJes clco dcuo Etats willau à c:e 
q• c:e cl6pl t I dJ'a:a:e ea COUie til:wité. daas cisa 
cioaditiau ............ et. ai pouiblo. ... - ..... cisa ...-u adCJpciú ou c1co fuaun pua~ts..sopciú. 

3 Si c:e c16p1· mt a'a pu ticu. la rappons vúá aua 
anida U et 16 10111 n:a...,a &WL au~ upldicric:a. 

Anii:W20 

La Autori~ c:eatraleo • tieoDalt informla sur la 
IIIOC'6dun d'aciCJploa a los mawa pniOI pour la
l -. au.á q• sur .. clêrouJaDalt ela la pénodo 
pcabatoirc. Ianque cellc<i al raquuc. 

.AIIIMZI 

I ~ue l'adoptioa cloit awoir liou apcà llt f.r. n• ela l'cofaat daas I'Etat d'aa:ual e< qua 
I' 1110ntà ...,.uala da - Ew c:oasidere q• .. maiatiCil 
da l'cofut dau la faaúlll d'IICCIIOil a'at pllll do 1011 
iiiWà llqlàiacr. cata Autoriú prald los tiMDWCS wiles 
• 1a pro''"""' • rcaraac. • v. -oc•!!!!IW!'" 

a da Mirer l'cofaat aWL ~ qui cl&inicat 
l'ldDpccr ct d'al pn:adre SCIÍII proY'ISOilmiiDt: 

b a1 COCIIUitatioo •- l' Autorité c:eatnh óe l'Et.at 
d'oriliae. d'a.-rer ..... clo!lai 11ft ..... - .. placomalt ele 
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c be aab;oct to'"""' •isiau t., CWijW!Iellt l.1ltl>oritioo ot ror its · Dela "" u.. p' r; tatiac ..,. -
tbat Statc u to ato :cwpow"""- ovorauoa ud 8zwaaal to mal tba tcleDtity of U.. IIIOCber ud tba fadlor if. ;., 
sitaaáca. - tba Stare of oriFa. - ....,_ may DOt bo ~'. 

Arrlt:il-12 

AnxwiJ 

1be -.,..tioD of tba Central Autboritiet aad. -
appropnate.. tbe exreat cl tbcir fomctioas. u wdl u tba 
- anel adc!ra:a c{ tbe accmlaud boclia lllaall bo 
commllliiCallld by ...a CosltracaD~ SWa to lho 
,......_ 8ufta11 cl tlle Hqae Conf~ oe Prmtta 
IAtcmauoaal Law. 

• tba Ccatral Aatllority of tbat Stata llu _,. tbat 
tba jN i Lft adopcM jNiftiiiS qno;, 
11 tbe Ccalnl Autbority ol tba ~ Stat.t 11M 
aJIPI'O'I"'II1Idl cla::ilioD. when: sucll a_.u ii ft1C11UN1! 
by tbo law cl t1w Sta• or by tbe Ccaual Autbority o( 
tba swa ol orilia; 
c tba Ccalnl Autboritioo of badt Scaus baw apad 
tbat tbe .....,._ may ~ &Dd 

ti it .... bem dclermiDod. iiiiiCIOOrdaaco with Anic:k s. 
C'ICAPI'D. rv - ,.OCI!DUUL UIQUtaDaiHJS 1M that tbe pcos,....;..., ~ l'&fi'IIU .,... eliJible ud 
tHTDCOU>rn.Y oUXII"!11N IRiital to adop< ud tbat dae chiJd is ex wtl1 be autlaonml 

to- &Dd - pet ''l"!!!ly iii tbe """"'fllll sw... 
Arrlt:IIU 

Ptnaas ballitually reoicieat iii a Cootn.ctDac Stalll. w11o 
willa to adopc • diÜd babthlaily raa<lcut iA --
Coatrxtillc State. sba11 &l'PIY to tbe Ccaual Aut.bority 
illlbe Stau: o( tbou babil'll&i resadeDcz. 

.flt1dlll 

TIM Ccaual A11tboriôls o( botll Staus sball tah aU 
_..,. ..,. to obtaia pu · · • for tbe dlild to 
J.w tbe Stata ol oricill ud to ..,. ud raidlt 
pcnii&IIODtiy iii tbc n:a: .. mc State. 

.flt1di/P 

I Tba UUI(er of tbe cbild lo tba rua.iac Stata .-y 
oaly be curiod ""' if tbe n:qllil to o( Anide 17 ..... 
bem wil6od. 

2 Tba Ccatral Audloritia o( botll Stala sllaU -
tbat úlia UUI(er cata p.. ia II!CIIft ud appropriala 
......_._ aad. i( poaible. iii tbe CIIXtlp&IIJ o( tba 
lllloptift ex pi i N -.iopcaw pualtL 

2 11 shall tn.osmat tba n:pon to tbe Ccalnl Authority 3 I( lba UUI(cr ol tba cbild doea DOI W:e ~ l.l:oi. 
of lbe Swa ol orisàL n:pan~ rcf......S to iii Aniclca 15 &Dd 16 ..., to bo -

t.ct ta tbe audaoritia who fonranled tbem. 

Artlck 16 

I I( lhe Ccatral Autbority ol tbe Scala ol . . ia 
sabs6ed tbat tbe diÜd ia adoptabla. it sball- ""''II 

• ...... • n:pon iDcltadiac illl'anMóoa aboooc bit ... 
.... idmtity, lda!abilit)'. t.cqroaDd. IGCiiJ 
catilomL family bisuxy, llllllical biltory i1ldalliq 
ti: 11 ol tbe dlild's tamüy, ud aay lpiiCial - o( tbe 
clliill: 
b p... d• CODiideratioo to tba dlild'a1IJibrialiq ud 
to IUs ex llu cUmic, ràicíaua ud c:alalnl ~ 

c _:bat_baft ... ~ill 
-.!ala wit.b Anide 4; ud 

ti ' - OD tba buia ia puUcaJ.r o( tba n:pan1 
iáaâa1 to tbo dlild &aG tbe jNos,....;w adopciw 
pumu. wbecber tbe eaYIII.!II'd pial:o:maat 11 m tbe beal 
mtcreau ol tbc cLild.. 

2 li shall ttammit to tbe Ccalnl Aut.bority o{ tbo 
,_mq Stat.t ats n:pon oa tbe cbild.. procl tbat tba 
-.ry CODICDto bavc bem obtamed &aG tbe reuatU 

...,.,.20 

11le Ccalnl Allt.boritlaa alad t.p acil ocllor illformad 
.... tbe adaptioa prtiQOII &Dd tbe - tataa to """"*"" iL u -a u aboat tbe propas ol tbe 
P' • "' if • jNOb&tioaary poriod is lCCj1IUtlli 

Aldt:WZI 

I Wlalra tbe adaptioa ia to tah p.. afta: tbe U'UII{or 
ol tbe dlild to tba ,_mq Stata ud it ._,s to tbe 
Cannl Aut.boncy ol tba1 s- tba1 ~ cuat111aed 
p' t of tbo cbild widll tbe pc i N """"'"'" 
jNinllll ia - ia m. c:llild'a "- a.-. sudl Olldnl 
Alltbority sball tah tbe ..,.._ _, to~ 
tbe cbild.. iii paniCDiu -
" to cn. t11e cllilcl to be witbdra- fn>a~ 1M 
jNUijJWCUW aclojNivc puallil ud to &nUP talqiCini'J -b ;, ~bOil with tba Ccatral Alltbority ol lba 
Swa o( oriFa. to arraap: witbout delay a acw 
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. l'erúant en vue de son ~doptioa ®. à défaut. une prioe 
ca ebat3l' alteraauve durable; WlC adopuoa ae pcut 
avoir lieu que si l'Autontc cec.ttalc de rEtat d'onglD.e a 
êté düment ,nformce su.r les nouveaux. parcnu adopufs; 

~ en demier resson. d'assurer le retour de t•enfant. si 
son mteri:c r ex.1ge. · · 

2 Eu égard notamment t l"âge et à la maturité de 
renfant. ceiut--ct scra consutte et. le cas Cchêa.nt. son 
consentcmcnt obtenu sur les mesures a prendre 
confonnement au praent uuclc. 

A.rtil:k 22 

1 Les fonc11ons confetees â I' Autoricé a:ntralc par le 
práent chapstrc pcuvent C:tre exer=cs par des autonti:s 
publiques ou par des orgamsmcs agRes c:onformement 
au chapatn: III. daas la mesure prevue par la loa de son 
E~L . 

2 Un Etat contractant pcut déclarer aupm du 
~tatre. de la Convenuon que les foncuons confêrées 
â I Autonte centrale par les antcles l S .i 21 peuvent aussi 
~tre ex.r:n:ees dans cct Etat. dans ta mesure prevue par la 
loi et !.OUS le c:ontróle des au1ontes competentes de c:et 
E~ par des orgarusmes ou ;>enonnes qut: 

" mnplissent les c:onditioas de moralitt. de com• 
p!tcnce profesaaonnelle. d"expénencc ct de responsabilice 
requiSo:S par eet Etat: et 

b sane qualifiées par leur lfttégnté morale et leur 
fonnauon ou expenence pottr al!lt daas le doawac de 
l"adopuan mccmauonalc. 

3 L ·eut conttac:Wit qui fait la d6:1aration visée au 
p&raJ!r&phe 2 informe reguüCmnellt lc BtltQu 
Permanmt de la Confermce de La Haye de droit 
iatemaàoaal privé des noms et acln:sxs · de c:es 
orpaismcs Cl persoanes. 

<4 Un E~l contractanl peut dtduer aulllà du 
clépósitaire de la Conveauon que lcs adO'pCloas ci'eafaau 
dCHU la R:sldence habnucUe est SltueC: sur soa ~emtoue 
ne ~vens: avoir Jieu que si lcs fonctiom conf&-ées au 
Autontl:s ..,ua~es soai ex~ coaformémcat au 
parasraplle pma:er. 

5 Nonobstant toutc déelaration effeetuée conforml:
mmt au parasraphe 2. lcs rappons prévus aux anicles IS 
et 16 sont. daas tous lcs c:u. etabhs sous I& ft:Sl'Onsabilité 
de I' Autontt ecatralc ou d'auaes autorilés ou 
orpaivnes COtiÍonnc:mcat au puapapbc pmnacr. 

Artlcl~ 2J 

I Une adoption =tiliée coafonDe i la CoDYenàoti 
pa- l'autaniC oompetmtc de I'Etat concnaaat ou e11e a 
cu licu est reconaue de piem droll daDs lcs autres Etats 
coau'acunu. Le =rtúicat indiqt•e quand et par qui les 
aooeptaaons vi.ees à l"aruc:le 17. lettre c. oat été dODDées. 

2 Tout Etat contrac:tant. au mommt de la ••gnuure. 
de la rauDc:auon. de l"aooepcauon •. de l'approbauon ou 
de l"adbesi.>n. noulien au déposlwre de la Conveauoa 

l"ideaàté et les foaetioas de l'autoritt ou eles autorités 
qui. dl1111 a:t Et.at. sont compélentcs pour débvtft 1e 
o:ruü:.a.~.· H lw noufiera aus~n toute modúicauoa dans la 
désigr~.;:. ·· ··r de c:cs autontes. 

Arrie/~ 1« 

La n:c:onaaissanoe d"une adoption ae peut ttn: mlllée 
dans un Etat conuacunt que s1 !'adopuon esc. 
maru:festement conua~re i son ordre pr.:.blic. comptc tc'DU 
de J"intCtCt supeneur de renfant. ,. 

A.nit:k2S 

Tout Etat contraetant peut déelaret au dépositaire de la 
Convenuon qu·u ne sera pu tenu ele rer::acnaiue en Yeml 
de a:lle<J Jes adopt:ions fanes coníormemeDt & wa aa:ard. 
condu en applicatton de l"araele 39. paraçapbc 2. 

' A.rtit:l~ 26 

La reconnawance de l'adopàon compone ccllc 

a du liell de filiaàon catre l'cofant et ses pueau 
adopcifs; 

b de la respoasabilitt parentale des parmu adopcifs i 
l'éprd de l"erúant: 

c de la rupture du licl! préexiswu de filialioa oaue 
l'enfant et sa mere et son ;>ere. " l'adopucm produit ca 
clfet daas l"bt eoatra<:Wit ouelle a n bcu. 

2 Si l'adoptíon a pow cffcl ele rompre lc lioa 
priaisun& de filiaàan. l"erúanr jouiL daDs I'Ew 
d'-' Cl daas IOUI autre ~I coatniiCiallt cN 
l'adoption est .........,...,. des droiu équiYaleats • ceu 
résuJWII d'IUIC adoptioD procluilant CCl clfel d&lll 

-cbactm de ees EtaU. · 

3 Les paragraphes préeédeau ac porteai pa anointa i 
l'aPI>iicauon de •101111: disposaaoa pl..s favorablc i 
I'CÍIÍanL CD vtgucut daDs I"Etat contraCWII qw n:r:cmtWl 
l"adopuon. 

Artit:/117 

I Lonqu'UD& lldoptioa faita d&IIII'Eiat d'afisiae a'a 
pa pour diCt de rompiC le lioa préesjlta~t de lilialiaa. 
cllc peut. d&lll I'Ew d'....,.;j qui r<CDDD&ll 1:adopàoa 
COtiÍonnOmcat • la Conwll11011, ~ coa- m -
adoptioa prodtllS.IDt a:t effet. 

a si lc clrait de t·E~ d'......U le pcrmet: et 

b si 1es c:omentcmcnu visés • l"anicle 4. lettres c « d. 
ont é1.é ou 10111 clorlDól ea Vll8 d'cme tclle adopCiaG. 

2 L'aniclc 23 s'applique i la déeisioa de coaocrsiaoa. 
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placcment o( thc ctwd wnh a Y)CW to ad.opuon or. lf this 
as noc approl)n&tc. to arrangc aitemauvc ions·tcnn can::: 
an adopuon shall not tal:e plac:e unnJ the Cent:ral 
Aulbonty of thc St.atc of ons>n hu bccn eluly tníonncd 
concem1n1 thc new prospecuve adopuvc parents; 

c as a laSl n::son. to :arnnsc the retum of the chlld. if 
tus or hcr mtcrests so rcqwrc. 

2 Havins n:sard in panicular 10 lhe a&e and desrcc of 
matu.n&y of the ctuld. hc or she shaU be consuhcd and. 
wftcrc appropnate. hss or hcr conscnt: obtaJned 1n 
n:iauon to mcasures to be l.&kea..Wider ttus Atuc&e. 

A.rtick 1:! 

I TM funcuoDS of a Centeal Au1hon1y unclcr 1his 
Chaptcr may bc pcrformcd by pubhc aulhonues ar by 
boches accn:clncd undcr Chaptcr UI. to the cztcnt 
pcnnmed by thc law of 1ts St.atc. 

2 Any Contnctlnc Su.te may declan: to thc depostt~ry 
o( lhe Convenuon that lhe fun<:uoDS of lhe Central 
Autbon1y unclcr Aruclcs 15 10 21 may bc pcrformcd tn 
tbat Statc. to thc c:xtcnt permn:ted by the law and sudjcct 
to the svpcrvt11on of thc carnpe:tent authonues o( that 
State.. also by boches or pcnon> who-

" meet tl>c requimncnts of in1qruy. profeuional 
C:OiftpclCIIU. upcnence and ac:anmtabWiy of tbat Statc; 
aDd. 
b are qualilicd by lhcir cthic:al si&DC!ards and by 
u.iam1 or espcnence to worlr. 1n lhe 6cl4 of intcn:ounuy 
adopáOD.. 

. 3 A Con<r&CWII Statc wnicll ........ lhe dcclaration . 
I>C'OYidcld for m parappb 2 shall kccp lhe Permaooen1 
llllft&u o( tbc: Hap Confcrcac:c 011 Privatc 
lnlemauoaal Law w.,rm<C of tbc ........ aa4 a.cldrasa 
o( tbac Oodica &lld pcnons. 

" A'Ay Conuac:unc Stau: may dcc:laft 1a lhe dqlositary 
o( lhe Convenuon tJw ac!opàaDS of êhildtm llabi1ually 

ac:ocss1on. noufy the dcposu:ary of thc Convennon. of the \ 
1dcnmy ~ond thc func:uons of thc iiUthonty or the 
au.thonur:s whteh. 1n that Sta_tc. are ~om_pctent _to mate 
the ccnulci"uon. h s,hall also notlfy the d.Cposn.&ry of a.ny 
mod1ficauon an the desagnauon of thcse 1.uthonues. 

Arucl~ 24 

Tbe recoanmon of an adopuon may be n::fu.sed 1n a 
Conuacung Sta&.c on!y tf thc aelopuon as marufesdy 
contn.ry to us pubhc: pobcy. tak.1n1 1nto ac:ount the bcst 
mtcrests of the clulel. 

Ame/• ZS 

Any Caaii'2Citns Statc may declare to lhe clq>osttary ~r 
the Convcnuon that at W1ll not be bound undct tb1s 
Convenuon to recognLZC &dopuons madc m accordanc:e 
wnh an agm:mcnt concludcd by appba.uon of Artl· 
ele 39. paragraph 2. 

Arttci~ 16 

I 
of 

Tb.e recocruuon oí an adopuon tncludes recognmon 

" lhe lepl pan:nt<hil<! relationslup bctwoen the ch11d 
and bis or hcr adopu...e pan:uu; 

b parental rapoDSJbüuy aí tbc aelopuve pan:nts for 
lhe clúld; 

c the tmnination of a pre-cxisting lcpl rclationship 
bctwecn the child anel h!S or her mother and fathcr. ,r lhe 
adoption has tbis etl'ca in tbe Contracuns Stat:e wberc u 
wumadc . 

2 ln lhe cax of an adopuon havm~ thc elfcr:t cf 
tcnmnattn' a prc-cxJStmg lepl parcn1-cbild relanons!up. 
lhe cbüd SI\&U cnJOY 1n tlle rca:1vmg State, anel m any 
othcr Contn<:Un& St.ale whcrc the adopuon is 
ncoCJUzcc!. npts cqwvalent to tllosc rcsuiWI& from 
adopuDDS haVUII !llis eft'cct ÍD eacb such Statc. 

n:sident 1n 1ts tcrntory may oaly taltc placc ü tbc - 3 The pn:cedinc paragraphs sbaU aot prcJudlce lhe 
fiiiiCUDnS of lhe Ccaual AulhoniXO are pcrfonncd in &PJ>ÜC&tiDn of aay prov1s1on more favourablc for thc 
&CICOniaDcJ: wnll paralf&plll. child. in fon:e '" thc Con<ractmg Statc whic:b n:cognt::es 

A.ltlt:â 13 

I AA adoption =tificd by lhe COiftpclcrll aulbority of 
lbc Statc of lhe adoptioo as llaVIDC bocD made •a 
-.lance wt!ll tbc: ConVCDUOG sltall bc recocmzed by 
opcraúoo of law in lhe olha- Cootnctio1 Statcs. The 
Cll'll6::alc sltall spa:úy whcn anel by wbom thc 
·~ Wlder Atlide 17, sub-paralf&pb c, wcre 
IMD· 

2 Each Conaac:tioc Statc sltall at thc ume of 
Slp&lllre. rabiic:auon. aa:qnaDCC, lppt'OY&I ar 

tbc: adopuoo. 

Artil:k 27 

I Wbcrc an acloptioo rrantcd in lhe Statc af oripa 
doa not havc thc cifcct aí tcnmii&IID' a pn:-cxiwPI 
lcpl PL....,t<hild relauonship, 1t may. ID lhe rca:JVIDI 
Statc wlucb rcco~Qizn tbc adopuor. unclcr tbc 
ConVCDtion. bc c:onvcrtcd into &n acloption llaVJnl sucb 
&n cifcct- . 

" if tbc law ar lhe ....,..vms Statc so pcrmiu.: anel 

b if lhe CDIISCDIS rercrrcd lO ln Article 4. sub
parapphs < anel d. have bocD ar an: givcn for thc 
purposc of sucll an adopuoa. 

2 Aniclc 23 appbcs tO the dcc:ision CDDVCrtiD& tbC 
adopnon. 
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CKAnt1tZ VI- OWi&iiONS G~ 

Amck 18 

u ConYellrion ne déto(!1' pas aux loos de I'Erat d'onl!lne 
qu1 requ1etmt que J'adopuon d'un eníant resu:aant 
habtluc!iemenc daftl cet Et.at do1ve avo1r he:u daa.s c:ct 
Etat ou qw anletdosenr 1e placzmenr de l'enfant ci&Ds 
I'Erar d"acxuetl ou son dépllcemellr vcn ccr Euor """"' 
son adopuon. 

Amc/•19 

AIICIIIl conl&C:l enrre 1es fvtlln pucnts adopufs et les 
panmu de rcnfant ou coute autre J?Cnoane qw a la 
pnle ele celw-c~ nc pcvt avoor hcu Wlt que lcs 
disposallOlls de l'amclc 4. leures a a c. et ele l'amclc 5. 
leme a. n'ont pu erc respccr=. saw sa l'adopuon a hcu 
entre membres d'unc meme fanullc ou so lcs conàtllons 
lixia par l'auton~e compe~ee~e de I'Erat d'oni!IDC sont 
mopli<s. 

I La autonus compCu:llleS d'un Erat conuac:w11 
Yetllcnt à consctYCt lcs onfotmallOliS qu'cUcs deucnnc:nt 
wr les onJIIDCS de l'o:afant. noramtDCnt ccllos tclauvcs a 
l'idellllte de sa men: et ele son pen:. auw que los dOIUICCS 
sur lc pauc médJcal de l'o:afmt os de sa fazmlle. 

2 Eilcs ilSSIIIalt l'accà ele i"o:aflllt Oll de IOD 
rcpcexntant à ces informa11om. aY«: los coosals 
~ ci&Ds la mesure pcnnase par la loi ele lcllt 

Ar~ú:kJI 

Soua rácnc ele l'aniclc 30, les dotllléel penOancilcs 
.......,.blécs 011 ~ coafonnemca•· a la 
Coa- en puuculicr ccllcs Yilees a"" ameia I~ et 
16. oc peiiYCl1l ttn: ulllilá:s à d'auacs diiS que· ccllcs 
pour lcsqlldlos cllcs om cte ruoembWes 011 tta11111111e1. 

AnidrJ1 

I Nld nc pcut 11rer uu ~ mat.ériel ilxlu as railon 
cl'une intcncnuoa a 1 OOCUOOD à'- ac1opuan 
illlaDationalc.. 

2 Sculs" ~· etn ............ ct payês les fnil et 
~ 7 ·CCII!pris los bollonirea ........... bico doa 
pcnoiUICS qui som inlerYcnua danll'adoptioa. 

3 La cliripallts. adminillratnn ct cmpoyês 
cl'orpalSIIICI m~CtYC~W~t danlllliC ado!XioD ne peuyoat 
.....,air llliC mollllftl.uoa clisproporllonD<c par nppon 
au. scn"Ka raxlus.. 

AniMJJ 

TolltC aUUlritl: compéu:Dte qui OOllllllte qu'IIIIC doa 
dipsaúoas de la eoa .... uoa • Ctl: -.. ... Dll naque 
aWufesum.,u de l'tttc CD mforme aUIIIUic l'Autontl: 
"""tnle de I'Ew dont clle rdi:ft. Ccuc Autontl: 
COIItnie a la rcspoasabditl: de omllcr à ce que los mcsun:s 
Uuies IOICDt pnses. 

L 

S. l'alltonté co"'pétentc de I"Erat dcstmataorc d'uo 
documctu le ....,..,cn. 1m< traducúon. ce:utiCc conforme 
de>~ .ltrc prodwtc. Sauf tlospensc. los frai• à.! uaclucuon 
son1 & la chat(!1' dcs futun pa=ts a<lopufs. 

AniciiJS 

La autorUes c.ompêteatcs .:ies Etats concrac:unts 
apsscnt rapadcment dans les pro:<:C<iures d'adopuon. 

Arrie/r J6 

Au rcprà d'un Etat qui connait. CD matiére d'adopúoc. 
àcux ou plllStcun systcmcs de drott applacables ci&Ds àes 
Uftltes temtonaJes diffmonres: 
a toutc réfémxz à la tCsiàcncc habituclle dans = Ew 
viJe la n!:sidcncc llabituclle dans une wult temtonalc de 
a:tErao:: 
b toutc réftrence • la loi de cet Etat viJe la loó cn 
Yisucur c1ans t'Wiitt temtorialc cot~C~~:n~et; 

toute ~ aux autoritl:s compétCDieS ou &llS 

autontes publiques de cet Ew vo.e les autontl:s 
habíhtées à acu danll'wuot tcmtonalc coaa:t11Cc; 

d toute ~ &llS orpnismes a~ ele cet Etat 
voac les orpnlSIIICS qm:s clans l'umtl: tc:tritorialc 
COIICimll!e. 

Anid•J1 

All reprà d'un Erat qui conaall. en maúên: d'aclapcioo. 
dclla ou pillSIC1US systl:mes de droit appli<:ablcl à doa 
catl:aories diiRrcnus de persauncs, soute tCf- i la 
loi de ccr Etat YI&Cic rys;anc ele droU délil!llé par te droU 
dC cclui<i. 

Anlt:IIJ9 

I La Coavattioa oc détniiO pq aux -
internationau auaquc!s eles Etau CODtncwtts soa& 
Pulles ct q111 COtltlCDliClll doa dispoaUOIII lllr los 
matil:za f'é&lées par la ptésaltc ColiYCDUOD. i IDOIII5 
911'- declanltiOII CODtntre DC SOÍI faite par lcs Euta 
üD !'&'de tcls i:lstnlmcntl. 

2 TOill Ew coatlac:Wit poum~ coac1utc • ...., uo 011 
llblaicun autres Etau cotttrac:taDU àcs aoconll en YUe de r........... l'appbcaaoo ele la CoaYCotiOII dans leoon 
rappons tCciptOqucs. Ces .aooon:ll nc pollttOIIt dáoscr 
qu' .,... ~tions eles arucles 14 i 16 et 18 i 21. !:a 
Etau qw auront ooac:1u de tcls aoconll as ttammettroet 
llliC CDp1C &O! àCposaWtC ele la CoaYCDUOD. 
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An~&w«J 

AIICIIDC ~ & I& Coovcnuon o'esc aclmloc. 

La Convmtion s'appltque ch.aque fo•s qu'u.nc dcm: nele 
vasae a farac:lc 1.4 a ete reçw: apra t'entree en 'll!JUeur de 
I& Coovmcion ciaDs I'Etat c'accu<Ucti'Etat c'oniPJI". 

Anic/~41 

Le Sa:maire .,:aent de I& CoDf- ele La Haye ele 
draiC .ntcrnauonal ~"""" convoque penac•qucmeac WJC 
CaiMIISSlan spea&le oli.n c'eummcr te fanca01IIIeDIODC 
praaquc ele I& Coovmuon. 

I La Coavcauon .,, ouvene • la siiiD&tYR eles Ecau 
qlli ewmt Mcmbra de la CoDfácnae de La Haye de 
drou Ultcrnauon.al pnve lors de sa Dix·sepueme .......,.. 
ct eles &lltra Etats qw ooc parucpe • ccw: ScslooD. 

Íl.nie/144 

I T0011 auuc Ew pourra aclllén:r • la CoavcaliOII 
&prCs $OD CDUU CD Y11UC1U CD ....... de l'arucic 46, 
puqrapi>C I. 

2 L'illstnlmCD• d'adbélion scra dépooe aupra Cl& 
cltposluun:. 

3 L'adbàloo o'awa d'c«ct qucclaaa lca rappCICUCIIU't 
l'Ew adbault ec lca Ewa .,.,.._,,. qw o'atarODt pu 
~ tfab- •100 _,.. -lca u- apra 
la napuaa da la -•huoa ~ • t·.- o4&. 
Jean b. Uoa ldlll abJII'UOA pourta épllc:alaK-~ 
p&r1011lEC&l&ll- C'WICnltUil:aaaG. & i&-
011 approbauao da I& Collwaaoa. IIIU:ricure i l'ad
báion. Cco OIIJaCUODI ....,.,, DOufiéa &11 depoauun:. 

· 2 C.. dbciara- ......,, aouá<a au citposll&lft ct 
iadiqucm•m c:qxao<mc~~l les ""'"'" ~<miDrSIJes 
auaqucll<> a ConVCDUOn o'applsque. 

> Si I&D ;a:., nc fait pu ele Cécl&rauon en nrtu du 
P"'"'" arade. la Coo\'eQuon s'appllqucra a l'........,blc 
du ICt:'IIGU'C ele cct EcaL 

Anic/646 

I La Coownuoa....,.... cn Vlpcur le .,._.... p.:r c;. 
m- SWV&DI l'e&ptnWOil d'WIC penoác ele ln>l& -
•E lc clép6c du u..- msuuman ele rauDcuioa. 
d aazp 111001 011 c'a~ """"'par l'artioa 43.. 

2 Par I& sllir.e, fa ColiYCDUOil ......... CD vicucur: 

a pour cllaquc Ecat rauliaoL acr:z:pwlt ai& approuVIDl 
posteneun:mcat. ou a<111éraDt. te pt'CIII>CI' )OI&f cu 10001 
sllivaoc l'apirauon d'IIIIC pCrioclc de trais mois apr.es le 
dép(>t de son Ulstruman ele rautic:auoa. <I'~ 
d'approbation ou d'&dbesioa; 

b pour les ........ territoriales auzqudla la eoa .......... 
a ttC ttcnduc COGÍOI'IDCIDCIII a l'anx:ic 4S,Ic prc::aucr JOUf 
du IDDIS IWV&Dll'cspuauon d' ..... penoclc de ,._ -
&pra I&.........._~ dalts- &rUde. 

Artic/647 

I Touc Ew ParUe à I& Collwauoa pourra clàloG:I:r 
ociJc..c:i pu ..... DCICI&a- - par <crit ... 
dtpoawra. 

2 La cléDoao:iatiaa pmldra c«at le premja' jour dll 
- lllllftlll l'apiracaon d'uae ~ ele doua -
ljllà la dau de roccpuoa ele la oou6catiaa par la 
dl:paall&lft. Lonqu'IIIIC p0noc1c pl'j:loa!: pour I& rn- d'dl'ct ele la cláloano.._ .,.. . dalts IA 
IIC)Ijbtioa.. I& clálana•.._ ~ • I'~ 
ele la pOnoclc CD q--&l'Ctlla dare ele razpaoll de la 
'M"'f='DC"L 

Arrw41l 

Le ~-- ooWiera .... Ecall - ela la 
CoafCteolz ele La Haye de draot-- ....... ·
&Ull'CS Ecata ,::;m putaapt & la Diz_..- -
amli qa'aua~ qw a&II'DDl. aGiaU* caaiouatw ' aua 
dj I UOQI ela l'anído 44: 

a lca llipaaacl, raá6caliom. a: i àOD" OC ~ 
baàOD" viala • l'articlc 43; 

b 1es •dMsjnm ct a oOjocDoas aus ·db m m• wOcs • 
l'.-44; 

c la dale i Jaqtldla la Coavca,;;,., CDU'CI'I. ca Yi,
COII(ortDe~Dcac au dilpoeil:iolts ela l'anicle 46; 

d lca~oc aclàjvan-s --...,. 
&nldca 22. 23. l5 O( 45; 

la accotdJ m .. ,. ,, " á ra.nide 39; 

les tt.!ooaciatioas- il'anX:Ic 47. 
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Anldi41J 

No .-rntioa 10 lhe eon-àoa shaJI be permitted. 

A'*"41 

T1llt Comeetioa shaJI ·~ ;, .....,. c:ue where ., 
appü:auan pununt to Article 14 hu bem .._._ 
ai'ior lhe CDnftftUOII hu mtered lfttO fo""' 1ft lhe 
naiwiD& Scacc lUitl lhe Scatc of onl!ia-

A'*"41 

n. Sa:rctary c-.t ot lhe Hquo Confemxe on 
~ 1-Law shall ai rqular inunals 
-- a SpciCIIJ Coollllisiioll in onler to ~ the 
,._a~...- or~~~e c-uon. 

Anldi4J 

I 1111 eoa-tioa shaJI be """" for lipl..,. by lhe 
S... wbicb -..e Memben of lhe Hquo Confemxe on 
Pr!ftta illtcmaaoaal Law at tlle 11me of its x-.t.,...m 
s.ioll aad by 111e ocbcr Staus whicll PlftJCipatcd in 
IIII& Saoiaa. 

% lt lball be ruifted. ac:ceptal or •"""'"""' aDd 1bt: 
lllia a ot mibtioa. &ca:pWICe or apprcnoal shall 
lle dlpolited witll lhe Miaillry or Fomp Alfain ot lhe =-liDa. ot tbt .Nl1berlaadl. clcpolitary ot tbe 

Anldl" 

I A1t1 odlll' Swa ~ aa:ede to lhe Ccxm:!ltioa afta
ll ... awm into forc:e m ........- W1tll Attide ~. 
pinlnllll I. 

-

2 Nry suc:b dedamioa lilall be notiW to 1bt: 
dePosiwr aad wll ,...., ~ 1bt: ll:mtOrial ama 
to whicb tbt CDtlftlltioft appüos. 

3 Ir a State matei ftO declamion aDder dlil Anicle. 
ti!.: Conftlltíoo is to atcDd 10 ali territarial IIIU1S ot lbat 
s~ 

,.,kk46 

I The ConYelltÍOD shaJI emer into rorc:e on 1bt: fim 
day of lhe moam followinc lhe ""lMltioft or three 
-..w atccr tbt c1eposn or tbo 1hird ÍIIIU1ImCIIt or 
ratilicau- wp or &JIIIrOWI refemd to iD 
Attide43. 

2 Tllmoaher lhe Conttntioa lball- Íll1ü fota! -

" ror eacll State rati(yin~o wptÍIIJ or ·~ it 
suboeq...,úy, or .......ti~~& 10 it, 011 lhe fim day of lhe . 
mon1h followins lhe apra11on or thn:e IDOütbs atccr lhe 
deposlc of its UIIUIIIDOIIt ot ratilicatioo. aci:IIOpWICit, 
approyal or e • oa; 

b ror a territorial aait co wllit:h 1bt: Cacm:atioa hu 
been atnded m coafO!"'itr wi1ll Attide 45. Oll 1bt: fint 
day of lhe moam followit!t 1bt: apiratíon of th""' 
-..tbs afcer the -ulcatioa refemd to m tbat Article. 

I AStatePanylotbeCoaOEütioa~-' n ua:titby 
a noci6c:aaoa m wnliq addlaood 10 the depolataly. 

2 1111 ÍlliUwacat o( Wllioo shall be depoatcd with ,.rtldl48 
tbe dlpoonary. 

" tbe lipwara. ratif!rariorn 
appnwa~a refem:á 10 Íll Ani:lc 43; 

b tbt ·oaa .aDd obj ioo11 railed 10 ...,.,..;.,... 
refem:á lO ÍD Anidc 44; 

c tbe date Oll wbicb tbl ew-daia cau:n Íll1ü cora 
iD ~ witll Anil:le 46; 
d tbe claclamriorn aDd drliparicJrn refemd tO Íll 

I lia Swt llaa two or mon: territarial vDill m whicb Anicles 22. 23. 2.5 aDd 45; 
dllrlnm .,_ of law are appticable in n:labon to ~........._39: 
- tloalc witll m lhe Comeeuoa. " mar ac lhe ~ ~ the apwo-11 ráerr<d co iD """""" • 
ol lipmn. raallcatioo. ~ al'Pf"W&& or f tbeclmlllll:ialioas refem:á 10 Íll Ani1:1e 47. - -...111a1 tbia Colna1uon sball armd to ali 
ia 111ritanaJ ama or only to one or mon: of tbem IIDd 
~ madify this declaraaoa by subrummg &IIDther 
clldaaaoa at any 111110. 
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Ea (oi ele """'· les --- dQman .......... Olll upt 1a preoeau: coa....,UOG. · 

Fait à La Hayc. 1t ············-······ 19 ..• cn fr.ac:us et m 
antws. les deu u:sca falsazu ~ foi. CD "" .w 
cs.cm~rc. q"' oera dé!IOOt clans los u=noes du 
Oou ... memcnt du Roya..- ela Pays.Ju et "'"" ww 
cape ceniti<e confonnc saa rema.. pv la ._ 
diplomauq~. • cllacun da lõtats membra ele la 
Confermce ele La Hayc ele droit mteraat-.u """"" 1on 
ele la DiA·I<J'(Ieme leSSIOCL .... ., qu·• cMcun da auua 
Etats ayant paniC>p: • cc.u: s..-_ 

lJl .... ~...__ .. ~ ....... 
Ir ...... ;- ............ _ 

Se fonciazll sur a J'I'OposltiOIUi Cl l 0 11ft't0a:l cma.:t &U 
""" ele la PrmuUc COINIUSIIOft.. 

1 0<cx1c d'iniCI"irc à l"onlrc du jour da tt11Yaus ele la 
OU-humcrnc :ICSIIOII la rn1StOQ ele la c..., __ tJ. 
.S _-. 19tH,_, IG _,_, .. _.,.,lls ~t 
r. 1M qpiKob/~ ... -·~ • pnH«f- .. -- et 
uoe cstemKJft ewntudle du donWD& ele la nou"Rilc 
coooenuoa a la proucuoo da UICip&bla ma,nn. 

2 11 Dtacle d"inocnrc • l"onlrc du jous cla ttaftU de 
la Confórencc la quesuon ele la .............,. ct ele 
l"uécuuon dcs , .. ........,u ctranpn 011 ~ ., .. ct 
.-meraalc: 

h Demande ou Secréuirc senéraJ d'inslitiiOI". dés q• 
post1ble. une Comnusszon spcczalc c:ftuJ!Dt 
- d'audici plus aYIInt 1es p<Oblàna IOUlcYes pv 
l"ilabora11011 d"unc nouwlle eoa.-enuoa sur la buc d un 
doc:ument prepare par lc a ........ hrmancsst et ......... 
compte dcs dt~ c1e la Dzx·'leptlltiDC-. 
- d'tmeurc ela pi"OJ'OSitioas re!atí- au ttaYIIu qui 
poumuent flrc Clltrcpns. 

- de-suaerer un calcndner dcs traYau: 

r LaisJe à la Co~ spjaaic sus les alfains 
ptncrales et la politique de la Coaf~ le _, cle faira 
des m:ommandaoons a la Oix-bun....,. - sut ica 
mesures a prcadrc clans te futur. · 

3 O!cide d'iniCI"ire éplement • ronln da jour da 
pi"OII"amtne ele traYIIU de la Conftrcnca la q.........., cW la 
d&1ermznauon ele la loi applic:able ct éWII...ucr.-c da" 
eaafliu de JUndic:uons m mabére • I"OSp>IIOabililt pour 
les dotnmaiCI ,.,._ • I"CIIYtt""-

ol Da:ide de DWDtemr 011 d'inocrift • l'ordnt di& JOOII" de 
la Coaf<rencc. aws WlS pnontr. 
11 la . eompetmce Judiciaare. la ....,..n.;..,.... et 
l"nicutioa ela ciCci1ioas ea matien: .W 11 o..., 
" la proiOI:tioa ele la - priWie etl IIIUiOr'e cle nu 
transfronuére de données. 

r la loi applic:abll: aus c:oupla - mariá. 
d la loi appür ·ble &111 dfeto de c ... 

~ 1es problér Juridiqi>OI intcmaÚOIIIUIS souieYé1 pac 
1es oidlanses mnees onfomaau-. 
r la loJ app--* a ... pranues bolal:aita. 
t la lol applic:able a :a concurreDCO cltloyalc. 

5 CharJC le Sel:rétatrc ltnéral de COIIWC!IIOI" • UD 
moment appropne des Comm,,,...,. s~ potll' 

etudier le fonc:u"""""""'' dcs Coa-.enuoas sua....,u:s: 

·" 1es Conoenuons de La Hayc sur la loi appúcable aus 
oblapuons ahmencszrcs et c:elles amcemant la 
reconnaassancc et l'e'-C'CUtiOft da d.él:istoos m mauàe 
cfobhpuoru ahmcnta.Jrn. a1nsa que la .COIIt~~ntiiOft • 
/'irtr Yorlc dw ZO Jll"' /9J6 nu I~ r«<M_, da 
t.~lflfWflll a r~rttzltfn. 

h Les Convenuons de La Hayc sur la pn!Cód""' a"nle 
ct i'cnu:ude lud.lQ&I!'1: admtnlSuauvc 1nter'D&uonate. 

ln ....._ wlleno{ lhe underacned. beiq ct.t, 
allll>clnZ= tlwmo. ....... ....,.a tais coa--. 
DoM at TM Hap. oa tbe ...... day o( ............... _. 19 .. . 
in dlc E.1: JJull lftd FI'OIIdl lan~~&&sa-. botll tesa bcmc 
equally a ••~~muc. 111 a uqjc c:opy wbocll sllall be 
deposiiCd IQ IM a....m- of IM ~ o( dlc 
Killpi«D C( dlc Netheriands. aDd o( wllicb a -mlat 
<..r sllaU be seac. throqb diplomauc: c1W1DeiL to
of tbor S tates Memben of lhe H que Coafermcor 011 
Privace lntcmauoaaJ Law al dlc dau: of ill Scwn....,ÚI 
Saaon a od lo aciJ o( dlc otller Sta1a wilicla 
puuapolZCI "' lllat Scuioa. 

La Di&~ ........, de la Coalámca ele La H.aye 
• dnxt ....-uoaall'ri"*: 

CCiftlicWra.at q• la c--r- - la ,..,«<itM .. 
trr/MU <t /11 cOtlflhru- <11 -~~ <1"-.r
-·- ,... appiocable aus ctúuts qw ont lcur 
ràido:Dt:oo ttabltudle ciáaa los Etata COOUKWita dias los 
cin::oaa enc= ~ • 100 artiCie .L 

Sour:oe.. de Cll q,. la ctúaata ré!qiés et auua ctúaau 
inta'll&tx"'n'ic:nwn' ~ reçonenc l·at&cnuoa 
.,..,..... dau le c:adn de <ate CoaoentiOft q,. leur 
,.,.._ ~ wloétablc """'OSJpt: 

CoaoiàCralll ta....,... .. d'~ ..,.._, pCIIInlliYí de" 
'sujet et ~tueilen~u ceile d'~labon:r un ~ 
opo!oaaJ •uP9iCmenwn • <etiC Con-.enuoa: 

!'ria 1e Secmaire paéral ele la Coaftrcnca de La Ha-,.. 
.. ......Wtatioo .,.,. le Haut CoiDIIUSIIn&t dcs Nauou 
Unia pour ica R~,..;.;.. de comroquer dau Ull procàe 
•-un lftiUP:ele cn.YIIll pour étudlert:etre qUCSlJOD ct 
(aira cla PfOPOSIUOIIS spà:di'lues qut po111"1'aiCDt flrc 
IOUIIIJSOI& une COIIIl1IISSIOII spócsalc ele la Coaférenoe de 
La Ha ye aJi.a d ·.....,.., la protectJOll appcop1w de ces 
~ cl"ctúaacs. 
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TIIc Sneucmrn ScsDon. 1n rhe !h exnce o( the Minisrcn 
of JllSua: anci Hiah R~r.auw:s of the Sr.asa 
Menben of lhe Hasue Confei"'::IIZ on pnnr.e 
inlemauonal law. meet1n1 a1 The Hacue on 19 May 
1993 on the oa:&slon of the a:lebrauon o( the .C~ccn&ry 
of lhe ConfCI"'::IIZ. 

COIUidennc thal IICICOrdin& 10 its Sutur.e. tbe 
Confen:na: s pufl!OM 1s to wot"it for tbe proc&e•w 
wuf~~:&uon of tbe naies of pnnr.e mt.emauonailaw, 

COIUidenn1 lhe unaquc, broad and imoponan1 wor1t 
ao:oml'!asiw:d by lhe Conferencc and the effec:riwneu of 
ICS WOI'itml mcúlocls confirmed by lhe fact lllal SIDC:e lhe 
SnenUI Sesswn 1n 1951 lluny-one Coowenuons haft 
bem drawn up, 

Continruns 1hat the Conferencc's miuion is ro facilitate 
bcKh lhe relauonslups bftwem pnvar.e parues aaou 
ínrcmauonaJ borâen and mtcmauonaJ lepl 
lransactJOnS. 

Recopnzin1 1ha1 lhe ConfCI"'::IIZ abo is ~loJ!inc ano 
a worldwtde cmue m lhe ~ of antemauonal Jucbaa.i 
anci adnun1straUvt: co-operauon an lhe fiCid of pnvar.e 
law. anci parucularly 111 lhe arca of dWd proLCICUOD. 

Conslderia1 nowner that ii is csacntial lha& tbe 
Confei"'::IIZ conrmuc to be etTccàwiy supponed by its 
Menber Sr.ai.CS W1thln tbcir Counuxs and m olàcr 
inwnaaiJOII&.I orpmzauon.a. 

Conp1ula1.CS tbe cone~ on iu coauibations 10 tbt 
fadd of pnvar.e mtcmauonallaw ovw Ulc puc cmmry; 

U~ Member Stai.CS bodl to maiutaiza &Dd mtw.a 
their suppon for tlle Coafcrena: anci to encourap -
Manber Stai.CI to JOÍD tbc ConfcreDC:~~:: 

RCICIIIIIIDCnds to lhe Membu Stai.CS t.bat tbcy -

I uJ)ioc'e &Dd dewlop ma::t.•niaM m COIIIllftatioe with 
lhe Pmnanent Bureau ro ct:ICOIIraF "lr'IÓif ~ 10 
Hacue Conveauoas; 

) wori: ÍD c;o.opc:aatioe witll lhe Pmllulmt a-. 10 
dftoeloJ) ctTec:uft ,.,.,•n-· to imptw "' t tbe 
CoaYeD~ 

4 -cm&r.e mon fully tbcir polilioaa oa ,.ma. 
an1a11auoaal law 1n vanoua mta11a~ bodila 
invohed W1tll ~-uoa or harmonaza- o( q...,_ 
o( pnvar.e law. 

E n. folcalllc ..,_-

";1),e SeWD-at s-. 
c-· •.m, th&t t.be c.--. c.;. .,.,. ...... of 
~ ... Co ..,.,_ ... "-P«t ef ""'" ...., 
AdltjN- pcowiOa- · · ' ~-

11 iD Al'âck c. ~ ~- lha ada tia• -*r 
tbe eoa-- s~:U·w. ~ oaty a ....; 
alllboriua of tbe Su• ol Drilm of lhe ct&iJd ~~a ... 
-.red lbat tbe 1u:;u• c a 1 ao,. ... .,_-"- iii 
CIOIIfCIC'IIIIicr ..a cenaa IÚCpal'dL 

~Anic:lell.~l.dwc •• e· ··otu _,...,... '-* IIDIMr lbl • ...._. ...... 
de • cetat1iBC àlll dll ectopioa àaa .,_-a. a 
_.._ W1là u. eon-
Coewiuceá tllat U. - ot r- baed oa a 'lona 
modci by tba CDIUe I aulbomla o{ tba COIIMI'Kiii4 
Stai.CS may pc_,. dll ..,._ Uld _._c; I ao. 
oftbole pco; - r 
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L& Dill·lel'tlfm~ teSS~on. er. pramcc des Minisues de la 
JIWic:e ct dcs Hauts R~tants dcs Etau memon:s ele 

·ia Conferenct: de La Haye de drou mu:mauonal onve. 
mams a La Haye le 19 mat 1993 à l"oa:a~ton de ia 
~brauon du CmterWre de la Confên:nc:e. 

Coasiclérant qw:. Klon Je Statut. Je but ele la Confmr
est ele trsnaüer. a runaóc:auon proiJTCSSive cies rqjes de 
droit mu:mauooal pnYé.. 

Cóallidl:rant l"ocvone uniqw:. vasa ct im~uue 
aa:om-ptie pu la ConfCrence. ct l'ef'i\c:acué de ses 
médloclcs de travaal continnee par le fait que trente et 
1101 Convenuons ont etc elaboRa dqNas la Septtctne 
-de 19SI. 

Conftnnant q~~e la míssion de la Conferena est de 
faciliter les relauons eles penonnes pnVfte'l a traven 1es 
rroauern et lc comrnen:oc Jllndl(. ue antemauoaai.. 

Ftec:anaaiuallt m ovtre q~~e la Conférmc:e te dtvdoopc. 
ca centre mondiat au sen1CI: de la coopct auon 
inccmauonalc Jlldictalre et admtn111trauve cn mauere dc 
droit pnve. notamment daDS lc: doma111c de la protccnon 
de rcnfance. 

Considerant =pcndaDt qu'il est esx:.tiel q~~e la 
Confén:nce conunue à êtn: cffic:acm-nt sout~uc par ses 
Ecau mcmbres. a l'inténcur ck .cur P:a11 ct dans les 
auua cncczates 111tct uauonales.. 

Ftiicite la Con!én:nce pour u. contnbution dans lc 
domamc d -ott antemauonal pnve au coun du sM!de 
écaWé: 

Enc:ourarc lcs Etau mer.tbres. auui bicn • maintcntr ct a 
renfor=r leur souuen a la Confércncc. qu'à sumulcr les 
Etats non memcn:s • se }Oindrc t la Confemtcc: 

Re=mmande aua Etats mcmbres: 

I de teclaetcher et dncl~. en consuitation ava: lc . 
BUiav Pcnnanau. lc:s rno:arusmes propres a cncoural!'l:f' 
UM plus larrc panx:zpauon :au:~~ Convenuons de u 
Haye; 

l de 9fCI!drc les rMSIII'ft appropr aées pour díll'uscr 
rinfonnauoa sur l'aistcncz et lc fonctiO"~man des 
Convenuoaa; 

J d"armer m CQOI'ération ava: le Burca• Pl!mwwnt 
dei mec:an- cfllcac:a potll' mettn: cn owwre lcs 
Convenuons; 

• de coonaonner plus com~t leun l'Oiltions 
.......-nant 1e drott mternauon&j pn-.e dana lca c:h~ 
-.ateS anternauonalca qw s'occupcnt de fwWic:a.
o• ôe fhannonasatlott clcs qucauons da drott pnve. 

E Lav---= 

u Dill·scpucme loCIIicm. 

Considtrant qa la c._,_ ,., III '"""',. tia 
~t .. u ~~ 14 COIIpfr'al- nw _,_ d . ..,_ 
111-t~D#tt~J, j)i"&""''Ot. 

a en aon 'aruc:X "· lmre ~. que lca ~ Yàfts pv 
la Conwrmoa ne IA'"Wftl awow lin q• 11 la a1110r1ta 
eampttenta ele I'Eiat d"orilina e1e rtllf'ut • -
asaaréa que lc:s ~u rcqm oat éte cSoaDa 
d&as 1e rapa ele cenama pruUa.. 

b ensoaa.nac:ie23.~ l.q•la• -
cruDe adopuon faita c:oníosmeuwc • la COClWIIuon. 
SllppOW la cleim'aDI:II d'Wl cerafK:at CO'*K"Dl Clctle 
c:oafonnate. 

CoavaUICIIC que ruülilalion. pv la a.comés 
c:omJiétentes ..cs Etau coauaaanta. de r-.tca 
IRSplreel d'un rnãfte modtil pelll (&"IOnllr tappitaaUO• 
c:arm:w et wu.fonne ele a:a ctiapoabOiii. 

Emet lc VOC!a qala &""" p~nx:ipuc •&a 4'1U....,.· 
I"CCIIliOft de la Coa-. ~ can'WGq111!11 a """ 
de raruclc 42 de la Coaven.- uabl-.nc dcs r--a. 
modêles a cct etTet. 
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I 11le fo~Jowio~ir o. I I 11 ;. __, ,.... I I 4 .. -
Acaà ei ta. Clllll~-

Tlle Snmteentll Scmon. 

Ha'rin' reprd to thc ~la and sugeaiOnS 
.advanc:cd wnh&a the First Comrrusuoa -

I Decides to ~ncludc in the A tenda ol the Eiahtecntll 
Scsuon thc rn~saon of thc CD~trftlr- of S Octtlbrr i961 
~'"~ tM ~· of -ltontin D1W tlw '
qflitt:llblr '" rrJprrt of IM fi'OI«t- of "'-•· and a 
poss~ble uteascon of the ncw conYCnuon's K:OpC to tbc 
pnMeCUoa of inca!*=Jtated adu!IL 

2 . 11 Dec:ic1cs to tnchadc tn the ASCftda for the 'III'Oft o( 
the Confcrmcc lhe qucsuon of the n:copmon and 
mforccmmt of fomp Judpnenu &n anl and 
c:ommcmal mattcn: 
b R.equesu tlle Secn:tary <icncral to coa- u 100ft u 
is fcuable a Spcaai Comm1uaon cllarpd wtth 

- ttlldyinJ funher thc problcms mYOhoed in drútin1 a 
- COIIYCIIUOD. Oft lhe be'OIS of & documcnC ~red by 
tlle Pennanmc Buraa. caki111 into lla:O\Int tlle 
diJC1ISIIOM of the Snmu:endt Sesaion. 
- makin1 proposala wich rapect to lhe """* whicb 
rnilht bc undenall:m. 

- SUIICSllftl lhe tuninJ of Sucft 'III'Oft: 

~ leaftl 11 to the Spectal COIIUIIIUion on sencnJ 
úl'ain and policy of tlw Confcrcncc 10 maa 
recommmciauons 10 d:ae Ei&htcenlll s-- on U... 
funhcr stq~~ to bc tall:m. 

3 Oel:icles to inclladc also in the Atmda for the wori 
•JI!Oif&mmc of the Confcrence the q- o( tlw 
cilftemuaauoa o( lhe law app(icablc. and pouably 
q._t•ons ansan1 from confiic:u of jun1d1Clion. m fCSl'lll=l 
of cini liabdity for crmronmmtal damap:. 

" Dcàdes to includc or reum in the Apada of lhe 
Confcrmcc. but wcthout pnon&y -

11 juri1dict&on. and I'I:ICOJII.IÚOD and cnfOIC:tiiWiil o( 
decisaons m mauen of succasaoa upon dealll. 

~ the law applicablc to 11nmarrieá coupies. 

ti tha law appücable to ftCIOiíablc inRnamcttiL 

r the intcmauonai iepl problems raa.á by cil:cuoclil: 
data lftterclwlp:. 

f the law applicablc lO ban.k lll&ftllllla, 

f thc law applicablc co urúair COIDJ"fttUOIL 

! R.equcsu the Sa:retary <iencrU tn coa- at 
appropnatc uma Spe&:lai Comm- to stllcly tbll 
opcrauoa of thc foUowcn1 CoaYCnllOn& -

" Hap ConYCnuons oa the law app(ic:abla to or on 
the rcco""uon and cnfon:cment of decwona rclaunrto 
mamtenancc oblipuons. u weU u lhe f:irrr Yarir 
ÜIOI-11011 o( 10 Jllltf! 1956 CHI IM /Uco~)· Abrodd of 
M•ittt,.,~~«. 

/t Hap ConYcnttons on civil pi'OCIIldun: and on· 
tntemauonal Jud&e&ai and admtrusuauw ~uon. 

ibe Sc"'ftt-ua s- of tt111 Hacw coar- .,. 
pnnte mcema~ law: 

CoctiiCieriftl thaa u. c"""'"""' - .-....."""' of 
OtiWnrr _. Ce~cp:a- 111 ~o{ llf~"T A.,_ wtil&""*)' co c:aaldrcn nabmaally I'CSidftt m lhe 
Contracunr Staca 111101r tht ~ dacnbe.t ia 
AlUde l of lhe Cocuucw 

C01auwo tMI ~ eH" a &M ocller 
tntamaoonaily d~ dUidra be afforded the ~ 
CJ 

1 

.. u. -- tiW (l'UWWWk o( dlil C~ 
tllu u.. puur:tliarty "-&ble ·--..., .......-: 

Con 1 inc tblt wcw .,_ for f.nlllr •1111? .
poaallty tM elabora- o( a .... -
suppecrMDUrf to lha c-

tt prou:ctson of privacy tn connectJoa wtth cransfrontMr 
dataflows. 

R~ lhe Slattuf GcMni ol lhe Hqw 
Coaf~ m caaa IDM -~~ tbll UMIIIIII Nauona 
Hitb comn-IJDCI (~ Rft .... IO_,..IIC ... -
fuan a ~ F'"O tO.,._ dlil-. and maa 
S1'KÚIC ~ wiiJr:a lftl1ftt be •lnNI .. 10 a $tWaU 
Comn 11""111 o( tbe Hapa eonr- tO -•wcopn•• ,..,.. ,..,. of ~ caCiifUC• oe dtildml. 
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'

Fiil t L8 ...,._ 11 ftlll\ fl'J1Nf mai mil neai ena--
•illll - • • lftl eaem~'''" q~n .era c1epoet .._ 
111 .,._ •• lwav r.nn.Mnt c1 doeu .,,. cape 
_.... ~- - mnw• i chaaln cMJ 
Goi i&IAWAU &Cpctaa&.tl A laiJU:'--:f-:W.ICIIC lt'UIOft ôr 
laCOIIfaua. 

Dor.e •• n. ..... ·- ... 2M .., .t..., ~!_11!11 " ........... ,.... .... -..., ............ .,.., .. ·-...... .,... ..... ...__ ... 
o( wtltda • ..,... ..., ...... - .... ., ... 
Coocrs..cuu aw; sud • .. • , .._.r 
IIII Com-. 

rs----~ 

-·._·=· '•*«...-of 
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MENSAGEM_N° 327, DE 1994 

ce caatcrmld&dll cca o cllspoaUI ao w 10 49, IIICiiD ' da Omllimtçlo Pedlnl. 
11111me1D l e1aY1c1a CIOGiidençlo de Va~a~ BJC'dlmcl•1 ICOII!pmhado de Ba:poeiçlo de t.folt.

de Seabcl' MIDilllo de l!llado dai R.eiÇ!ellblzriarea. o - ela BllaiiiiD da Coafeltllcla da Haia 
de Dlft:llo·lzllaaacioaal Prmdo.lpl'lmlla Da vu Ccafereacla. rea1izlda de 9 & 31 de OUIIIIx'll de 

19Sl. 
Bnldla. 26 de &bd 1 

'SA l.k.l/\,. 

EX:?OSIÇ'-~ OE :IQ'riVOS ll9 149/CJ/OJ/DAI-:-IRI!!, OE ll OE ABRIL 

D::!: 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ES.'ADO DAS REI.AÇOES EXTERIORES, 

:r:xcalentiaai.o Senhor Preaidanta da RapQblica, 

coa a pre .... te, elevo • conaid.-Ç'Ao da v
Excal6ncia projeto da Kenaaq.. ao C:Onqnaao Nacional pela qual 

,.. .W...te • .ua apravat;'Ao o htetuto da ccmtar6ncia da Haia da 

Direito Internacional. Privado, &dotado .. 1!151. 

2. A conrar6ncia da Raia da Direito Internacional 
Privado reuniu-•• pala priaaira vaa .. 11!13, per couwoc:aç-lo do 

Gcvarno doa Pat.aa llaixoa, - o objativo da .. tabal-r, para 
1. 80lut;'Ao doa C!OI'Iflitoa de laia, raqraa unifo~ a -~ 
adotadaa paloa leqialadoraa ou conatituire• baaaa da u.a 
codificaçio da Direito Internacional Privado, daada loqo 
liaitadaa a probla .. a n&o qaraia, ... aapaciaia, da real 
~rtincia prática: ca .... nto, tor.a doa atoa, aucaaa6aa, 

compattncia judiciária • outras quaat6aa da procaaao. Apesar do 
antuaiaaao inicial, .. aua primeira taaa, atá 1!128, aaua 
raaultadoa toram baatantà parcos, tendo aido realizadas apanaa 

aaia rauni6aa, daa quais resultaram alquaaa convanç6aa a 

protocolo& que n6o tiveram qranda racaptividada. 

l. Após a II GUerra Mundial, as rafaridaa rauni6aa 

procuraram aa inatitucionalizar, ~1anta a adoçio da u. 
Estatuto durante a VII contartncia, aaauaindo carátar 
par.ananta, coa a criaçio da ua or<jania.., novo, a contaz:tncia 
da Haia da DIP, coa a finalidade da trabalbar para a unificat;'Ao 
proqraaaiva das reqraa deaaa C&llpO juridico, da qual .raz .. 
parta, atualmanta, quarenta • ua paiaaa. o Estatuto entrou .. 
viqor ea 15.07,55. 

4. Hasta nova etapa, ••ua trabalhos qanbara. .. ior 
vi9or a dinaaiaao, tendo sido aprovada&, daada antlo, trinta • 
t:rta convanç6aa aobra outras talltaa .. ttriu da aua área da 
atividadaa. 

5. o Governo braailairo, .. virtude da bavar aido o 
referido Batatuto aprovado pelo COAqraaao Nacional pelo oacrato 
IAqialativo n• 72, de 2&.0!1.71, dapoaitou aau instrumento de 

!!7 
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aceitaç&o junto ao Governo neerlandls •• 27 .01. 72, proaulqando
o pelo Decreto n• 70.390, da 12.04.72. con.aqüant ... nte, 

participou, coao -=· da x:n: (1!172) a da XIXI (1!176) 
Contarlnciaa. Ent:r11tanto, nUJI& lpoca - que o pais •• retirou 
da vlrios oz:o;ani-s iDternacionaia, .. 13.05.77 resolveu 
notificar sua denüncia, ato que toi tornado pllblico pelo 
Decreto n• 80.102, da 08.08.77. 

6. Deada antl.o, o Braail manteve-•• 11 lllllz:.J- daaaa 
i.Jiportanta toro jur1dico, a nunca adotou nenhWIIl daa convenç:o!ias 
que toraa nela elaborada& aobre t-.s da cada va& maior 
tranacendlncia • utilidade prática, faca 11 axtraordinlria 
intanaiticaç&o das ralaç:6aa a.n1val aundial, caractariatica doa 
teapoa atuaia. 

7. Kl.o obstante, .. 19!13, ano •• que •• celabrou o 
cantanlrio da Conterlncia, noaao Governo, atendando a convite, 
decidiu participar de sua XVII reuniAo, tendo em viata que 

constava da aqanda o t..a Proteç4o da crianças • CoOperaç&o .. 
Katlria de Adoçio Internacional, assunto de enoraa atualidada • 
interessa para o pais. A impcn:tanta daleqaç&o enviada ll.quala 
conclave, sob a chefia do Ellbaixador na Haia, teve destacada 
atuaç:io nos debates sobre o assunto e a convanç:io antAo 

aprovada foi tirmada pelo Braail. 

a. H••- oportunidade, o S~at&ri~ral 

contedncia tranaaitiu t~rm&llllllnta ao .rapre110ntant• braailairo 
convite ·para que· "nosso "pais voltass.e a ••r. maabro atativo da 

... ,..,.aceitando novam•nta o Estatuto que denunciara. 

!I. Considero no malhar intereasa do paia n1o 
permanecer à maz:.;ea daaaa que constitui a maior tonta atual da 
d .. anvolvimanto do Direito Internacional Privado.· COao, parla, 
a participação, alllbora bastante módica, é a. titulo oneroso, 
requerendo o pag!lllanto ·da anuidades da cerca da USS 2,1ioo.oo 
(dois mil e seiscentos dólaraa) maia 1111 pagllllllnto llnic:~ da 
cerca da bss a,ooo.oo (oito mil dólares) daatinado ao tundo da 
::aixa criado ea 1962, nÔsao· ratornó 11 Contarlncia dava aar 
eatarandado pelo Podar Laqislativo. 

Ministro 

/7;'7$-'_<(![._. 
da Eat~~aa Ralaç:6as Extariorea 

DEZEMBRO DE 1997 



--------------------------------------------------------------

DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 119 

PARECERES 

PARECER N2 857, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2 31, de 1995, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que "aHera dispositi
vos do Código de Processo Penal e dá 
outras providênciasfl. 

Relator. Senador Esperidião Amin 

1- Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de. Lei do Senado n2 31, de 1995, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que •altera dispositivos do Códi
go de Processo Penal e dá outras providências•. 

O projeto do ilustre Senador objetiva uma radi
cal transformação dos mecanismos de realização, 
controle e acompanhamento das atividades relacio
nadas à apuração de fatos criminosos - hoje, tipica
mente os inquéritos policiais. 

A sistemática atual de nossa legislação coloca 
a realização dos inquéritos policiais sob a coordena
ção de um juiz de direito (Código de Processo Penal, 
arts. 52 a 23). Assim, é ao juiz que os autos do in
quérito são remetidos, é o juiz que assina prazos, é 
o juiz que decide sobre o sigilo do inquérito. 

Note-se, contudo, que esta atividade do juiz 
não é jurisdicional, mas apenas administrativa - pois 
o processo penal anda não começou. O juiz a~a 
aqui como um agente da Administração Pública, 
coordenando a realização de um ato administrativo: 
o inquérito policial. 

Ao longo deste século, o Direito Processual pá
trio vem aos poucos abandonando a prática anterior, 
eminentemente inquisitorial, e cada vez mais atribuin
do aos juízes um papel estritamente jurisdicional, mais 
condizente com a garantia constitucional do devido 
processo legal. 

Conforme o projeto de lei em epígrafe, essas 
atribuições administrativas passam às mãos do Mi
nistério Público. 

Além disso, o projeto inova ainda em atribuir ao 
Ministério Público a capacidade de realizar investiga
ções, autorizando-o a valer-se de outros órgãos téc
nicos e de pesquisa para essas atividades. 

Foram apresentadas nove emendas ao projeto, 
todas de autoria do Senador Romeu Tuma. Em seu 
conjunto, essas emendas retiram a competência do 
acompanhamento da atividade policial do Ministério 
Público, devolvendo-a às mãos do juiz de direito. 

_ Além disso, introduzem pequenas alterações de re
dação no texto legal vigente, embora não se apre
sentem inovações de fôlego. 

Nos termos do art. 22, I, da Constituição Fede
ral, cabe privativamente à União legislar sobre direito 

processual; além disso, nos termos do art. 101, 11, 4, 
do Regimento Interno do Senado Federal, a Comis
são de CónstitúiÇão, Justiça e Cidadania deve emitir 
parecer de mérito sobre projetos que tratem das 
•matérias de competência da União, especialmente 
..• [direito] processual•. 

Quanto aos aspectos formais, não pesa qual
quer óbice de ordem constitucional, jurídica ou regi
mental ao projeto. 

li-VOTO 

O sistema proposto pelo eminente autor do 
projeto retira do juiz de direito o envolvimento com 
as fases iniciais do processo penal, reservando-lhe 
apenas as decisões concretas. Conforme o texto vi
gente, o Ministério Público é de qualquer maneira o 
destinatário final do inquérito policial, que apenas 
transita pelas mãos do juiz; assim, o projeto"elimina 
este procedimento intermediário, contribuindo para a 
tão necessária celeridade dos processos judiciais. 

Por outro lado, não é menos verdade que, nos 
termos do projeto, todos os atos pré-processuais ad
ministrativos, atualmente realizados pelo juiz, pas
sam às mãos do Ministério Público. Isso redunda 
não apenas em mudar d,e endereço a carga de tra
balho, transferindo esta de um órgão já sobrecarre
gado pára oUtro Igualmente sobrecarregado,. C:orn<i
também poderia redundar em um indevido controle 
do Ministério Público sobre os órgãos policiais. . _ . . 

-- - EstaS p:ondeiaçõeS foram-suscitadaS per órgãos 
de classe de âmbito nacional, tanto de policiais quanto 
de membros do Ministério Público. Em duas reuniões 
realizadas em meu gabinete, os dignos representantes 
de ambas as -partes cttegaiam a um consenso. As re
comendações desses representantes de classe, jun
tamente com as Emendas n~ 1, 3, 4, 6, 8 e 9, de au
toria do Senador Romeu Tuma, serviram como base 
para o substitutivo que ora ~resento. Consideramos 
prejudicadas as Emendas n 2, 5 e 7. 

Por estas razões, nosso vóto é pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n2 31, de 1995, nos ter
mos do substitutivo oferecido. 

Emenda n2 1 - CCJ (Substitutivo) 

AHera dispositivos do Código de Pro
cesso Penal1eferen1es ao curso dos proce
dimentos policiais, e dá outras providências. 

Art. 12 Os dispositivos abaixo mencionados do 
Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Có
digo de Processo Penal, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

•Art. 52 ................................................. . 

11 - mediante requisição do Ministério 
Público, ou o requerimento do ofendido ou 
de quem tiver qualidade para representá-lo. 
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Art. 1 O. ······································- ......... . 
§ 1 º A autoridade policial, após concluí

do o inquérito policial, fará minucioso lt;i;"\ô
rio do que tiver apurado sobre a materialit 
de e a autoria do delito, bem como sobm 
existência de atenuantes, agravantes ou ex
cludentes de ilicitude, e enviará os autos ao 
Ministério Público, notificando deste ato o 
ofendido ou seus representantes. 

§ 32 Quando o fato for de difícil elucida
ção e o indiciado estiver solto, a autoridade 
poderá requerer a devolução dos autos para 
ulteriores diligências, indicando a sua natu
reza e o prazo máximo para sua realização. 

Art. 13 ................••...•..........................•.• 
11 - Realizar as diligências requisitadas 

pelo Ministério Público, após concluído e re
latado o inquérito policial. 

Art. 16. O órgão do Ministério Público 
poderá determinar a devolução do inquérito 
à autoridade policial, para novas diligências, 
imprescindíveis ao oferecimento da denún
cia e por ele expressamente discriminadas. 

· ."•rt. 23. Ao fazer a remessa dos autos 
dr: inqt.•<!!rito ao Ministério Público, a autori
ct:lde poidal oficiará ao Instituto de Identifi
cação, ou repartição congênere, mencionan
do os dados relativos à infração penal e à 
pessoa do indiciado. • 

Art. 22 A autoridade policial deverá remeter, em 
24 (vinte e quatro) horas, cópia do auto de prisão em 
tiagrante ao Juiz competente e ao órgão do Ministé
rio Público. 

Art. 32 É assegurado ao advogado examinar, 
mesmo sem procuração, autos de procedimentos 
criminais, findos ou em andamento, ainda que con
clusos à autoridade policial ou ao órgão do Ministério 
Público, podendo copiar peças e tomar apontamen
tos, salvo quando tramitar em sigilo o inquérito policial. 

Art. 42 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) 
dias após sua publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, em 1 O de dezembro de 

1997. - Bernardo Cabt:;il, Presidente- Pedro SI
mon - Regina Assum'pção - Beni Veras - Esperl
dião Amin, Relator - Lúcio Alcântara - José Fo
gaça - Bello Parga - Jefferson Péres - José 
Bianco- José E. Outra- Romeu Tuma. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, •u~• E CIDADANIA 
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Continuação do Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, após a apresenta
ção das Emendas noS 1 a 4 oferecidas ao projeto no 
turno suplementar da Comissão. 

Relator. Senador Esperidião Amin 
Trata-se de examinar as quatro emendas ao 

Projeto de Lei do Senado n2 31, de 1995, oferecidas 
pelo ilustre Senador Romeu Tuma. 

A Emenda nº 1 retira do art. 12 do projeto a re
ferência ao art. 16 do Código de Processo Penal
CPP. 

Conforme a sistemática atual do CPP, cabe ao 
juiz determinar, a pedido do Ministério Público, que o 
inquérito seja devolvido à autoridade policial para 
novas diligências. Mantendo-se esse procedimento, 
mantém-se uma das situações que o projeto preten
de eliminar, ou seja, a figura do juiz como mero ca
rimbador de requerimentos do Ministério Público. 

A emenda proposta vai frontalmente de encon
tro ao objetivo primário do projeto: eliminar a presen
ça do juiz como parte atuante na fase inquisitória do 
procedimento. O juiz deve atuar quando provocado e 
não de ofício, segundo a melhor doutrina do direito 
processual. 

Nem procedem as afirmações do nobre Sena
dor, na justificação da emenda, referindo-se à "cobi
ça de alguns membros dQ Ministério Público•. Mes
mo que tal fosse o caso, lembro que o substitutivo 
aprovado por essa Comissão foi fruto consensual de 
laboriosas reuniões entre representantes de órgãos 
de classe policiais e do Ministério Público. 

Finalmente, também é incorreto afirmar-se que, 
conforme as modificações propostas, removem-se 
do alcance do Poder Judiciário eventuais abusos, ou 
que a proposta viola o disposto no art. 144, § 42, da 
Constituição. Qualquer parte prejudicada continua 
dispondo do recurso ao Judiciário, quer pelos meios 
comuns, que por meio de mandados de segurança e 
habeas corpus. Também continua com as polícias 
civis a apuração das infrações penais: cabe ao Mi
nistério Público apenas solicitar mais diligências; 
mas é a polícia civil que as realiza, com os métodos 
que entender convenientes. 

Pelo exposto, voto pela rejeição da Emenda n2 1. 

A Emenda nº 2 dá ao advogado o poder de 
examinar autos de . .procedi~ntos criminais, mesmo 
quando conclusos ao juiz. 

Primeiramente, note-se que esse poder já exis
te, conforme dispõe o art. 7º do Estatuto da Advoca
cia (Lei n2 8.906, de 4 de julho de 1994), no qual se 
garan\e ao advogado, mesmo sem procuração, exa
minar processos judiciais, administrativos e autos de 
inquérito policial; portanto, sua inclusão no projeto é 
desnecessária. Mas, conforme a sistemática deste, 
autos de inquéritos já não são conclusos aos magis
trados; todo o espírito do projeto é remover o magis
trado do fluxo de documentos do inquérito. Assim, 
não apenas a modificação proposta é desnecessá
ria, como ainda não se coaduna com o espírito da 
proposição. 

Voto, portanto, pela rejeição da Emenda n2 2. 
A Emenda n2 3 novamente volta a dar ao juiz 

função na fase do inquérito policial, atribuindo-lhe o 
poder de autorizar maior prazo para realização de di
ligências. Uma vez mais, a modificação contraria o 
espírito do projeto, colocando o juiz como parte 
atuante da fase inquisitorial e mantendo a situação 
atual que se pretende aperfeiçoar 

Voto, portanto, pela rejeição da Emenda nº 3. 
A Emenda n2 4 dispõe que os autos de inquéri

to policial serão enviados ao juiz, e não ao Ministério 
Público. 

Isso precisamente mantém a sistemática atual, 
que o projeto pretende aperfeiçoar. Ao contrário do 
que afirma o nobre Senador, o juiz não deve atuar 
de ofício, mas quando provocado, e não se justifica 
sua intervenção na fase inquisitorial do procedimen
to penal, sob pena de prejuízo da sua imparcialidade 
no julgamento. 

Voto, portanto, pela rejeição da Emenda n2 4. 
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1997.

Bernardo C&bral, Presidente Esperidião Amin, Re
lator - Lúcio Alcântara ·- Bello Parga - Romero 
Jucá - Roberto Freire - Leonel Paiva - Regina 
Assumpção - Jefferson Péres - Ney Suassuna -
José E. Outra - Beni Veras - Romeu Tuma (con
tra, não acatou as emendas)- Fernando Bezerra. 



COMISSÃO DÊ CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CID,t.DA~IA 

LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL PLS N" 31195 (Parecer sobre as emendas oferecidas ua discursio suplementar) 

LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL 
TITULARES- PFL SIM NÃo 1 ABSTE!'IcÃol -suJii:E.~tE8:PFI. Tsiilr 1 ~Ao TAllsl'ENCÃo 

GUILHE!Uv!E PALMEIRA ELCIO ALVARES 
ROMEROJUCA I EDISON LOBÃO 
JOSE BIANCO JOSB AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL LEONELPAIVA I 1 
FRANCELINO PEREIRA FREITAS NETO 
JOSAPHAT MARINHO BELLO PARGA I .J 
ROMEUTUMA 7 I I GILBERTO MIRANDA 

~Ao .~BSTE!'iC.l.O SIM ~,\o ABSTEJIIÇÁO 

JADERBARBALHO I I I IVAGO 
JOSE FOGAÇA I I · I I NEY SUASSUNA I 
ROBERTO REQU1ÃO I I I I CARLOS BEZERRA -·----·-
RAMEZ TEBET I I . I I CASILDO MALDANER 
PEDRO SIMON I I I 7 I FERNANDO BEZERRA 7 
RENAN CALHEIROS I I I · I GILVANBORGES 

TITULARES- PSDB I SIM~( SÃO-~ :.\BSTE!'ICÃO I SUPLENTES-PSDB Sll\i , ... NÃO ABSTEJIIÇ'_ÃO 

JEFFERSON PERES I 7 I I I SERGIO MACHADO 
·JosÉ IGNÃCIÓ FERREIRA JOSt SERRA 
LUCI O ALCANT ARA JOSE ROBERTO ARRUDA --
BfiNI VERAS I 7 I I I OSMAR DIAS 

TITliLARES- BLOCO OPOSIÇÃO I SIM I SÁO I ABSTENÇÃO I SUPLENTES- BLOCO OPOSIÇiO 
CPTIPDTIPSBIJ>PSl CPTIPDTIPSBIPPSl 

SIM I ~AO ABSTENÇÃO 

AI'TO!'JOCARLOS \'ALADARES(PSB) I I I I ADEMIR ANDRADE (PSB) 
RoBERTo FREIRE (PPS> 1 J 1 1 1 sEBASTIÃo RocHA -won 
JOSE EDUARDO DliTRA (PT) I I I IMARINASii.VA (P1') 

TITULARES- PPD I SIM I NÁO I I SUPLENTES-PPB SIM NÃO 
ESPERIDIAOAMIN -T7 I I I LEVY DIAS 
EPIT ACIO CAFETEIRA I I I I LEOMAR QUINT ANILHA 

TITULARES - PTB I SIM NÃO ABSTE!'iCÃO SUPLENTES-PTB Sl!\1 -~ÁO ABSTENÇÃO 

REGINA ASSUMPÇÃO I I ODACIR SOARES 

TOTAL E[. si~Cl:Zj'iÃo::..:U_i:Bs c; J SAL~~~/0 I!.? IC'?J 

-N 
N 

ii 

li I 

ii 

I~ 
~ 
''"' '':) 

:::> 

~ z 
)> 

~~ • ,. i 

~~ 
~~ 

)> 

,: t1 
ti1 

'bj !s: 
,I t:l:' 
' ::<1 
o 
g 

~ 



----------------------

DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Texto final aprovado pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania no Projeto de Lei do Se
nado n2 31, de 1997 (Substitutivo) 

Altera dispositivos do Código de Processo Pe
nal referentes ao curso dos procedimentos policiais 
e dá outras providências. 

Art. 12 Os dispositivos abaixo mencionados do 
Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Có
digo de Processo Penal, passam, a vigorar com as 
seguintes alterações: 

'Art.Sl! .••.•...•••..••••.•.•.•••.•••..••..•••.•.••••.•••.. 
11 - mediante requisição do Ministério 

Público, ou a requerimento do ofendido ou 
de quem tiver qualidade para representá
lo. 

Art. 1 O ................................................. .. 
§ 12 A autoridade policial, após concluí

do o inquérito policial, fará minucioso relató
rio do que tiver apurado sobre a materialida
de e a autoria do delito, bem como sobre a 
existência de atenuantes, agravantes ou ex
cludentes de ilicitude, e enviará os autos ao 
Ministério Público, notificando deste ato o 
ofendido ou seus representantes. 

§ 32 Quando o fato for de difícil elucida
ção e o indiciado estiver solto, a autoridade 
poderá requerer a devolução dos autos 
para ulteriores diligências, indicando a sua 
natureza e o prazo máximo para sua reali
zação. 

Art.13 •..•.......••...•.....••..••..........••..••.•••.••. 
11 - realizar as diligências requisitadas 

pelo Ministério Público, após concluído e re
latado o inquérito policial; 

Art. 16. O órgão do Ministério Público 
poderá determinar a devolução do inquérito 
à autoridade policial, para novas diligências, 
imprescindíveis ao oferecimento da de
núncia e por ele expressamente discrimi
nadas. 

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos 
de inquérito ao Ministério Público, a autori· 
dade policial oficiará ao Instituto de ldentifi· 
cação, ou repartição congênere, mencionan
do os dados relativos à ínfração penal e à 
pessoa do indiciado." 

Art. 22 A autoridade policial deverá remeter, em 
24 (vinte e quatro) horas, cópia'do auto de prisão em 
flagrante ao Juiz competente e ao órgão do Ministé
rio Público. 

Art. 32 É assegurado ao advogado examinar, 
mesmo sem procuração, autos de procedimentos 
criminais, findos ou em andamento, ainda que con· 
clusos à autoridade policial ou ao órgão do Ministério 
Público, podendo copiar peças e tomar aponta
mentos, salvo quando tramitar em sigilo o inquérito 
policial. 

Art. 42 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) 
dias após sua publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em centrá· 
rio. 

Sala das Comissões, em 1 O de dezembro de 
1997.- Senador Bernardo Cabral, Presidente. 

Documentos anexados, nos termos do art. 250, 
parágrafo único, do RISF 

OF. N2 254/97-CCJ 

Brasília, 10 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data esta Comissão 
deliberou, em turno suplementar, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n2 31, de 1995, que • Altera 
dispositivos do Código de Processo Penal e dá 
outras providências', na forma do substitutivo 
1-CCJ. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci· 
dadania. 
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PAR~~-CER No 858, DE 1997 

L. !MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E · · ·. \DAN/A, sobre o Projeto de Lei da 
Cân. 'l

0 32, de 1997 (n° 2.684196, na Casa de 
origer;. de iniciativa do Presidente da 
Repúblei, que "altera dispositivos do Decreto
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal". 

RELATOR: Senador ROMEU TUMA 

I- RELATÓRIO 

A proposta legislativa- .ora submetida ao exame desta Comissão 
dirige-se aos arts. 43 usque 47, e também aos arts. 55 e 77 do Código Penal. 

No que concerne ao art. 43, o objetivo é irttroduzir novas penas 
restritivas de direitos, constituídas pela prestação pecuniária e pela perda de 
bens e valores; além dessa alteração, se aprovada a nova redação, o 
dispositivo passaria. a admitir, além da. prestação de serviços à comunidade, já 
prevista no Código Penal, a prestação de serviços a entidades públicas. 

A iniciativa dirige-se também ao art. 44, com a proposta de que 
as pena;; restritivas de direitos substituam as privativas de liberdade quando 
estas. últimas forem inferiores a quatro anos; a substituição também se 
aplicaria aos casos de crime culposo. qualquer que seja a dimensão da pena a 
ele aplicável; a terceira hipótese para a substituição da pena privativa de 
liberdade ocorreria em relaçào ao crime cometido sem \'Íolência ou grave --;/" / 
ameaça. /7 
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·A advertên~ia seria aplicável aos delitos sujeitos a penas 

inferiores a seis meses (art. 44. § l 0 ); na hipótese de a pena ser igual ou· 
inferior a um ano. a proposta é de incidência de multa ou de pena restritiva de 

direito e, se a penalidade ultrapassar um ano. a iniciativa preconiza a 
substituição da privação da liberdade pela restrição a direitos associada a 

multa ou, como alternativa, a substituição por duas penas restritivas de 
direitos(§ 2°). 

Nos casos de reincidência, caberá ao magistrado verificar a 
possibilidade da conversão da restrição da liberdade em pena alternativa. 

I 

desde que fatores sociais relevantes o recomendem e o segundo delito tenha 
natureza diversa do primeiro (§ 3°). 

o § 4° do art. 44 da proposiçao tem as mesma.S-feições do atual 
art. 45 do Código Penal, pelo menos no que se reporta a cqnversão da pena 
restritiva de direitos em privativa de liberdade, em tàce do descumprimento 

de. preceito estabelecido na sentença. O artigo proposto acrescenta, porém. 
que, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar. será deduzido o 

tempo cumprido pela outra modalidade, isto é, pela forma restritiva de 
direitos, desde que observado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou 
reclusão. 

A redação recomendada ao § 5° do art. 44 contere competência 
ao juiz de execuções penais para- decidir sobre a natureza da aplicação de 

pena superveniente, restritiva de liberdade, podendo deixar de aplicá-la se for 
possível ao condenado o cumprimento da pena pela modalidade aplicada ao 
crime anterior (restritiva de direito). 

Por sua vez, o art. 45 da iniciativa descreve os procedimentos a 

serem adotados nas hipóteses de substituição de penas. Consoante esse 
dispositivo, a prestação pecuniária. consiste no pagamento de importância a 

.ser arbitrada pelo juiz, entre um e trezentos e sessenta salários-mínimos. 
descontado, se for o caso, o vaim: ~y~ntl1flll1l_(!nte pago pelo agente do delito 
em razão de condenação civil. É prevista ainda ( § 2°) ao destinatário da 

prestação a faculdade de aceitar pagamento de outra natureza. 
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O § 3° do an. 45 cicstina-se a estabelecer a hipótese da perda de 

bens do condenado. em favor do Fundo Penitenciário Nacional. O valor da 
perda de bens corresponderia ao .;:;.:; :1rejuízo causado ou. se este for mais 
elevado, ao do proveito obtido pelo ag~nte do delito. 

No § 4° do art. 45, pretende o autor da proposta que o 
recolhimento domiciliar observe a ·•autodiscipfina 1.! senso de 

responsabilidade do condenado", que po-derá trabalhar. estudar e exercer as 
demais atividades autorizadas, sem qualquer vigilância. desde que se 
mantenha recolhido em sua residência nos dias designados. 

O an. 46 contém o disciplinamento da prestação de serviços à 

comunidade e a entidades· públicas, modalidade de sanção aplicável ~ 

condenações superiores a seis meses de privação da liberdade; nele se prevê. 
entre outras medidas, o estabelecimento de programas comunitários ou 
estatais, em que se observariam as aptidões do condenado e os limites 
super~ores da pena. com a possib~lidade de sua redução ( § 4°). 

A alteração proposta ao art. 47 do Código Penal limita-se a 
acrescentar i'nciso àquele dispositivo para instituir. na interdição temporária 
de direitos, a proibição de o agente freqüentar determinados lugares. 

O art. 55 destina-se a ajustar o novo texto às modificações 

introduzidas nos arts. 43 e 46; e o art. 77, continente dos requisitos da 
suspensão da pena, em seu § 2°, a torna extensível qu~ndo razões de saúde a 
justifiquem. 

São favoráveis as manifestações à proposição na Casa de origem, 
onde· recebeu apenas uma emenda, destinada a aditar inciso ao art. 44, para 

dispor que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 
direitos também ocorrerá quando o réu não for reincidente cm crime doloso. 

É o relatório. 
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II- VOTO 

A iniciativa é toda voltada para a regulamentação do art. .:5°. 

inciso XL VI. da Constituição Federal. que autoriza a edição de lei ordinária. 
dispondo sobre a privação ou restrição da liberdade. perda de bens. multa. 
prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. temas que 
mereceram, na proposição, abordagem apropriada. em consonância. em sua 
quase totalidade, com a referida Carta de 1988. 

A proposição é de boa lavra e apresenta consistência também 
quando examinada sob os aspectos da juridicidade e da' técnica legislativa, 
conquanto na fase atual ainda contenha impropriedades. todas suscetíveis de 
aperfeiçoamento por emendas. como veremos a seguir. 

Preliminarmente, para atender à amplitude de aplicação da 
norma, o caput do art. 44 necessita ultrapassar os limites do Código Penal 
para também referir-se às leis especiais. No que concerne à técnica. o § 1° 

desse artigo dispensa vírgulas inglesas (travessões) e, quanto ao mérito, deve 
acompanhar os demais dispositivos fixadores do limite para estabelecer que a 
admoestação é cabível quando· a: condenação for igual ou inferior a seis 

meses. 

Por sua vez, a revisão que se impõe ao § 2° decorre da tàlta de 

gradação das sanções. nas hipóteses de condenação por s7is meses ou por um 
ano. Como está redigido, o parágrafo admite, para condenações iguais ou 
interiores a um ano, proceda-se à substituição da pena privativa de liberdade 
por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a 

substituição será por uma pena restritiva de direitos e multa. ou duas 
restritivas de direitos. 

Para corrigir-se a indevida aproximação de sanções aplicáveis a 
situàções diversas, é suficiente se amplie a possibilidade de conversão por 
maior número de penas restritivas de direitos, além da cominação de multa, 
com a inclusão, na pane final do § 2° do art. 44, da previsão de prestação de 
serviços à comunidade. cumulada com multa e com uma ou maior número de 
penas restritivas de direito. Com isso, mantém-se atenuada a pena para. o 
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delito ma1s leve e · compátibiliza-se o tópico com o do art. 46, caput, da 

proposição. 

O § 3° deve referir-se a crime de mesma natureza, e não à 
repetição do mesmo crime, porquanto esta seria materialmente impossível. 
Além disso, esse dispositivo deveria ser renumerado para figurar como § 1°, 
vez que a figura do reincidente é tema contido nos incisos I, II e III do 
próprio art. 44. 

O§ 4° do art. 44 deve ser interrompido na palavra imposta, pois 
o texto que o segue disciplina o cálculo e não a conversáo da pena, que é o 
cerne da primeira parte daquele dispositivo. A segunda parte, por essa 
mesma razão, deve ser tratada no parágrafo quinto, subseqüente, no qual, 
parece-nos, deve constar a imprescindível remissão ao disposto no art. 42 do 
Código Penal, que contempla a detração de penas e consoante o qual devem 
ser abatidos da condenação os períodos de prisão provisória, administrativa 
ou de recolhimento a instituição psiquiátrica ou assemelhada, cumpridos no 
Brasil ou no exterior. 

Por sua vez, o tema que atualmente corresponde ao § 5° da 

proposição deve ser deslocado para o texto do art. 66 da Lei n° 7.210/84 
(Execuções Penais), na qual terá melhor enquadramento, porquanto dispõe 
não sobre direito material, mas sobre o procedimento a ser adotado pelo juiz 
de execuções penais, na hipótese de condenação superveniente ao condenado 
em cumprimento de pena. substitutiva. O parágrafo seguinte destinar-se-á à 
previsão de dedução da pena já cumprida e o parágrafo sexto, a ser aditado, 

disporá sobre o recolhimento domiciliar. 

Em atenção ao disposto no inciso IV, in fine, do art. 7° da. 
Constituição Federal, parece-nos que o§ 1 o do art. 45 não deveria estabelecer 
o salário mínimo como base referencial de sanção pecuniária.. A 
aplicabilidade do consagrado parâmetro do dia-multa encontra amparo no 
próprio Código e não colide com o texto constitucional. Mostrando-se 
insuficiente, o limite superior fixado na nomia haveria de poder ser elevado 
ao décuplo. Quanto à técnica, o parágrafo requer um conectivo precedendo a 
expressão "o valor pago ... ". 
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No § 2° do an. 45, entendemos que o eventual acordo celebrado 
entre o agente do delito e o destinatário da reparação só deve ter lugar no 

mundo jurídico se homologado pela autoridade judiciária competente para o 
feito: essa condição nos parece imprescindível. porquanto ao magistrado 

compete observar, entre outros aspectos processuais e legais. o da 

preservação da dignidade humana. 

O § 3° do art. 45, que trata da perda de bens e valores 

pertencentes aos condenados, não pode visar o maior valor passivei, pois ao 
Estado não é lícita a apropriação excessiva, devendo observar o exato limite 
do alcance ou débito e, atualizados os valores originais. promover o integral 
ressarcimento do Erário. No que concerne à técnica. os travessões devem dar 

lugar a vírgulas. 

No mesmo art. 45, o § 4° requer o aprimoramento da redação. 

com a supressão de vocábulo (condenado) grafado repetidamente: merece 
revisão dos tempos dos verbos (deverá/permanecendo) e de outras 
expressões vagas, para que se coadunem com a imperatividade (residência ou 

qualquer local destinado à sua moradia habitual). Ademais, o § 4° do art. 45 

deve deslocar-se, renumerado como § 5°, para o art. 44. que versa tema 
semelhante, porquanto o art. 45 da proposição trata de prestação pecuniária e 

o§ 4°, de recolhimento domicili~r. 

O Projeto de Lei da Câmara no 32, de !997, não esclarece quanto 
as penas relativas aos delitos situados entre um e quatro anos. Vê-se, 
portanto, que o art. 46 deve ser melhor associado ao rut. 44, ~ 2°, para que 

disponham mais claramente sobre essa condição; recomenda-se, portanto, se 

adite ao caput do art. 46 a expressão "sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções''. (Emenda n° 3). 

Os § § 1 o e 2° do art. 46 limitam a prestação de serviços à 
comunidade, excluindo, sem motivo aparente. as entidades públicas . 

enunciadas no caput, e menciona apenas .. hospitais, escolas e órgãos 
congêneres, quando a extensão dessas atividades. hoje, sob a égide da lei em 

vigor, já alcança prefeituras, hospitais, centros de distribuição de 

12S 
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hortifrutigrangeiros (Ceasas), entre tantos outros, e não exclui tarefas como 

pintura de meio-fio, perfu:11ção de poços e abertura de estradas. A proposta, 
portanto, quanto a esse tópico, necessita ser revista, pois mostra-se aquém das 
possibilidades atuais. 

No que tange ao § 3° do art. 46, deve-se observar que não apenas 
as aptidões do condenado devem orientar a natureza da pena, mas também a 
modalidade de delito praticado. Por outro lado, a fixação de apenas uma hora 
de tarefa por dia de condenação é inaceitável, por traduzir-se em absolvição 
gractosa,. 

A nosso ver, os bons resultados da substituição da pena devem· 
ser os de humanizar e sensibilizar o agente para as vicissitudes e realidades 
humanas, o que pode decorrer da verdadeira interação destes com as suas 
vítimas potenciais ou reais. Assim, é substituindo lâmpadas em hospitais ou 
limpando paredes e chão de orfanatos que o condenado poderá reconsiderar a 
sua conduta, mas não em meras visitas a esses estabelecimentos, de apenas 
uma única hora por dia. 

Igualmente inaceitável, a nosso ver, é a atual redação do § 4° do 
art. 46, capaz de suprimir a metade da pena privativa de liberdade, quando 
superior a um ano, ao mesmo tempo que autoriza a conversão da outra 
metade. em pena substitutiva. ·Para. nós, a substituição de pena privativa de 
liberdade de até quatro anos já se traduz em beneficio que confere ao 
condenado a oportunidade de reorientar-se no âmbito da sociedade, mas a 
mera absolvição parcial poderá induzi-lo a comportamento contrário ao que 
constitui o escopo do projeto. 

Dispõe o art. 55, em conexão com o§ 4° do art. 46, que as penas 
restritivas de direitos constituídas por recolhimento domiciliar, prestação de 
serviços à comunidade. ou a entidades públicas, interdição temporária de 
direitos e limitação de fim de semana terão a mesma duração da pena 
privativa de liberdade, exceto quando a pena--substituída, isto é, privativa de 

liberdade, for superior a um ano, hipótese em que o condenado poderá ter_ a. 
pena reduzida pela metade. 
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Entendemos que o art. 55,---infine, -da proposição, pelas mesmas 

razões apontadas ao examinarmos o § 4° do art. 46. não oferece consistência 
punitiva, mas simples absolvição parcial, distanciada da resposta preconizada 
peia sociedade para a punição de delitos. 

No que se reporta à ementa, a proposta legislativa deve ser 
corrigida para que dela conste referência ao art. 66 da Lei n° 7.21 O, de 11 de 
julho de 1984 (Execuções Penais). 

O projeto omite, talvez voluntariamente, o fechamento 
"revogam-se as disposições em contrário". Na verdade, neste caso, não há 
impropriedade nessa omissão, porquanto a Lei de Introdução do Código 
Civil, que orienta a matéria, estabelece em seu art. 2°, § I 0 , que "A lei 
posterior revoga a anterior quando expressamente o d(}clare, quando seja 
com ela incompatível ou quando regule inteiramente. a matéria de que 
tratava a lei anterior". 

Neste caso, por ser a lege ferenda de edição posterior, à luz da 
Lei de Introdução ao Código Civil estariam derrogadas todas as normas 
anteriores com ela incompatíveis. É essa condição de posterioridade que 
dispensa a expressão de fechamento. Acresce que a proposta é de alteração 
de artigos do Código Penal, cujo texto já contém a expressão de revogação 
em gênero. Se for promulgada a iniciativa, será inócua a repetição porque seu 
texto passará a pertencer àquele Código. 

Diante de todo o exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 32, de 1997, com as seguintes emendas: 

EMENDA No 1 - CCJ 

Dê-se ao caput, incisos I, II e III, e aos §§ 1°, 2°, 3° 4° e 5° do 
art. 44 referido no art. 1 o do projeto a seguinte redação: 
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"Art. 44 As penas restritivas de direitos são autônomas e 
substituem a privativa de liberdade cominada neste Código ou em leis 
especiais, quando: 

I - aplicada a privativa de liberdade a crime doloso, não for 
superior a um ano, e a culposo, em qualquer quantidade; 

II - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro 
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou 
em concurso de pessoas; 

III - o réu não for reincidente em cnme doloso, ressalvada a 
hipótese do § 1 o deste artigo. 

§ 1 o Se o condenado for reincidente, o Juiz poderá aplicar a 
substituição em apenas uma oportunidade, desde que, em face de condenação 
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se 
tenha operado em razão da prática. de crime de. mesma espécie. 

§ 2° Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição 
pode ser feita por uma pena restritiva de direitos ou multa; se superior a um 
ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma ou mais penas 
restritivas de direitos e multa. · 

§ 3° Quando a condenação for igual ou inferior a seis meses, o 
juiz, entendendo suficiente, pode substituir a pena privativa de liberdade por 
advertência, que consistirá em admoestação verbal ao condenado, ou por 
compromisso de freqüência a curso, durante o tempo da pena aplicada. 

§ 4° A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de 

liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado de. restrição 
imposta. 

§ 5° No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será 
deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo 
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mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão e obser-vado o-disposto no art. 

42 deste Código; 

EMENDA W 2 .- CCJ 

Dê-se aos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art . .:1-5 referido no art. I o do 
projeto a seguinte redação, acrescentando-se-lhe § 5°: 

"Art. 45 ···············-···-···········-··························································· 

§ 1° A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à 
vmma. ou a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com 
destinação social, nessa ordem, de importância fixada pelo juiz. não inferior a 
cinco dias-multa nem superior a quinhentos dias-multa_ observada a 
proporção do dano ou do beneficio auferido e ressalvado o disposto no § 3° 
deste artigo, e o valor pago será deduzido do montante de eventual 
condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os destinatários e a 
razão indenizat-ória. 

§ 2° No caso do parágrafo anterior. se o destinatário aceitar. a 
prestação pode ter natureza diversa da pecuniária. desde que homologada 
pelo juiz, que observará a preservação da dignidade humana. 

§ 3° Se, fixada em seu valor máximo_ a prestação pecuniária 
mostrar-se inexpressiva, diante das condições econômicas do devedor, o juiz 
pode, expondo suas razões, elevá-la até o décuplo. 

§ 4° A perda de bens e valores pertencentes ao condenado. 
ressalvado o disposto na legislação especial, dar-se-á em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional, e seu valor terá como limite o valor do alcance, com 
atualização monetária. 

§ 5° o recolhimen~o domiciliar baseia-se na autodisciplina e 
senso de responsabilidade do condenado. que deverá. sem vigilância direta. 
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trabalhar, freqüentar cursos e exercer atividades autonzadas e permanecer 

recolhido à sua morada nos dias e hor<dos determinados na sentença." 

EMENDA No 3 - CCJ 

Dê-se ao art. 46 referido pelo a..-t. 1 o do projeto a seguinte 
redação, suprimindo-se o § 4°: 

"Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da 
liberdade, sem prejuízo da aplicação de outras sanções. 

§ 1 o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas consiste no exercício gratuito de atividades pelo condenado. 

§ 2° A prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, institutos médicos 

legais, escolas, orfanatos, centrais de distribuição de frutas e verduras e 
demais estabelecimentos congêneres, além de obras públicas ou a cargo de 

empresas conveniadas para esse fim, e em programas comunitários ou 
estatais. 

§ 3° As tarefas a que se refere o § 1 o serão atribuídas conforme as 
condições pessoais e aptidões do condenado, observada a natureza do delito 
praticado, e exercidas especialmente em feriados e fins de se~ana, à razão de. 

duas horas de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar 
a jornada normal de trabalho." 

EMENDA N° 4- CCJ 

Suprima-se do art. 55 referido pelo art. 1° do projeto a expressão: 
"ressalvado o disposto no§ 4° do art. 46". 
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EMENDA No 5 - CCJ 

Acrescente-se uo projeto um novo an. ~o com a seguinte 
redação. renumerando-se o subseqücme: 

An. 2°. O an. 66 da Lei n° 7.'21 O. de ! 1 de julho de ·1984 (Lei das 
Execuções Penais) tica acrescido do seguinte parágrafo: 

''An. 66. . ....................................................................................... . 

Parágrafo único. Sobrevindo condenação a pena privativa de 
liberdade. por omro crime. compreendido nas condições previstas nos incisos 

I. II e III e parágrafos do an. -l4 do Código Penal. o Juiz de Execução 
decidirá sobre a conversão. podendo deixar de aplicá-la se não atendidos os 
requisitos." 

EMENDA No 6- CCJ 

Altere-se a ementa do PLC n° 32. de !997. para que dela conste 
referência à alteração proposta ao art. 66 da Lei n° 7.'21 O. de II de julho de 
1984 (Lei das Execuções Penais). passando a ter o seguinte teor: "altera 
dispositivos do Decreto-Lei n° '2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, e acrescenta parágrafo único ao an. 66 da Lei n° 7.::1 O. de 11 de julho 
de 1984 (Lei das Execuções Penais)." 

Esoeridião 
·I,-,-'~ 
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• • 1.- J ..--- '. P _.--r,~-~. ...,a ra.:_ 1· ['v;..,· r · ~ , 
_.....· [v .... ' ~ ·fl:il ~ . / ·1-; 

( "" . 
_ _) 

r. ' ' -- • , 1 llenan C.:J.lhei ' Reg'i/a,.,tAs.s'Í,iÍI ""'· ção.o '\; cel:inG-i'ereli1l. ! ' \(_, 
. j:{ I , : , ·:- '/' . ~ 

. ~ -'-' ._ \ :r . . ...•. I;;t ; ;"·'./ . Relator . ' .;msrn er mr 
:.eoncú.'iaiva \ ~ // .. :: ;~•·• ... ~ i" Lúcia Alcântara • PJSI!t~ f CI~IU; 
'\. · · 'í 1 W-1 

.. • • ~'"=ª'2 c .,_....:. Josr ·r.P t:t::' '_I \'v--;a.sé r~~ \\ .. =. :__~·=-'t·""\c.;.t{"'1't.v r~ ~' 
/f•l 07tM7 0 ~; 'iJ.(",V"' ) I 

Bel'Ío Parg~j;;.,V"' ·: -~ ~ =-' • 

135 



136 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE !997 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
-------------------- __ j.$1JJ:~.- -----------------------------

Art. 5º Todos são iguais perante a 1c: _ sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resid.e_m,es p.o_país a inviolabi
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. â segurança e à propriedade. 
nos termos seguintes: 

................................................................................... 

XL VI -a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras. 
as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade: 

b) perda de bens: 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 
I 

e) suspensão ou interdição dé direitos; 

.................................................................................. 

A:rt. 7~ São dir~ilos dos trabalhadores urbanos c rurais, além de outros que 
vtsem a melhona de sua condição social: 

IV- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia. 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, lúgiene, transporte e previdência 
social, coin reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitív6, sendo 
vedada sua vinculaçãopara_q1l-ªlquer fim; 

.................................................................................. 
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LEI N. 7.210 - DE 11 DE JULHO -DE- 1984 

Institui a Lei de Execução Penal 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

................ " ............................. ' .................................. . 
Art. 66. Compete -ao Juiz da execução: 
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I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o 
condenado; 

II - declarar extinta a punibilidade; 
III - decidir sobre: 
a) soma ou unificação de penas; 
b) progressão ou regressão nos regimes; 
c) detração e remição da pena; 
d) suspensão condicional da pena: 
e) livramento conãicional; 
f) incidentes da execução. 
IV - autorizar saídas temporárias; 
V- determinar: 

a) a forma de cumprimento da. pena restritiva de direitos e fiscalizar sua 
execução; 

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liber
dade; 

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de dfreitos; 
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por 

medida de segurança; 
e) a revogação da medida de segurança; 
f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; 
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; 
h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1°, do artigo 86, desta Lei. 
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; 
VII ,....- inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando provi

dências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apura
ção d,e responsabilidade; 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver 
- funcionando em condições inadequadas ou com ·infringência aos dispositivos desta 

Lei; 
IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade 
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PARECER N° 859, DE 1997 

Da COMISSÃO DE CONSTrrUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n" 21, de 1997, de iniciativa do 
Senador José Serra e outros Srs. Senadores, que 
"revoga o inciso V do art. 163 e o art. 52 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias". 

RELATOR: Senador JEFFERSON PERES 

l-RELA TÓRIO 

Cqm fulcro no poder de iniciativa assegurado no inciso I do art. 60 da 

Constituição Federal, o ilustre Senador José Serra, com o apoiamento de outros 

Senadores, apresentou à apreciação do Senado Federal a Proposta de Emenda à 

Constituição no 21, de 1997, que "revoga Ó inciso V do art. 163 e o art. 192 da 

Constituição Federal, bem como o art. 52 do Ato das Disposiçoes Coristifucionais 

Transitórias", ora relatada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A Proposta de Emenda à Constituição em pauta foi apresentada ao Senado 

Federal, em 11 de junho de 1997, com o registro de 29 assinaturas válidas, em 

cumprimento aos requisitos constin1cionais. 

A primeira disposição legislativa citada, o inciso V do art. 163, consta das 

Normas Gerais das Finanças Públicas do Título Vl da Carta Magna, que trata da 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 139 

Tributação e do Orçamento, detenmnando, especificamente . a inclusão da 

fiscalização das instituições financeiras no rol das matériÍ:ts a serem disciplinadas 

por lei complementar e não pela legislação ordinária. 

A segunda disposição legislativa citada, o art. 192, representa o Capítulo 

relativo ao Sistema Financeiro Nacional do Título VII da Carta Magna, que trata 

· da Ordem Econômica e Financeira, determinando, também, a disciplina por lei 

complementar e não pela legislação ordinária, de um rol das matérias inerentes ao 

sistema financeiro nacional, quais sejam: 

- a autorização de funcionamento das instituições financeiras; 

- a autorização e o funcionamento de instituições de seguro, resseguro, 
previdência e capitalização; 

- a participação do capital estrangeiro nas instituições acima referidas; 

-a organização, o ftmcionamento e as atribuições do Banco Central do 
Brasil; 

- os requisitos para designação de diretores do Banco Central do Brasil e 
demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após o exercício de 
tais cargos; 

- a criação de ftmdos e seguros de créditos, aplicações e depósitos; 

- os critérios restritivos de transferência de poupança de regiões de menor 
renda para regiões de maior renda; 

- o funcionamento das cooperativas de crédito; bem como disposições 
- complementares reguladoras de concessão das citadas autorizações, 

gerenciamento de recursos destinados. a programas de caráter regional e limitação 
de taxa de juros reais. 
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Finalmente, a terceira disposição legislativa citada, o art. 52 do ADCT, 

contém disciplina transitória relativa à instalação, no País, de instituições 

financeiras domiciliadas no exterior, e ao aumento de participação de pessoas 

físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, em instituições financeiras com sede 

no Brasil, vinculada tal disciplina à regulamentação do inciso III do art. 192. 

Em sua justificativa, argumentou o ilustre autor que: 

-no caso do inciso V do art.l63, a redação expressa na Carta Magna 
distorceu o sentido inicialmente discutido quando da Assembléia Nacional 
Constituinte, que restringia tal fiscalização à administração financeira pública; 

- no que diz respeito ao art. 192, sua redação transcendeu de muito as 
matérias substantivas inicialmente discutidas, que seriam as cartas patentes, a 
participação do capital estrangeiro e a organização do Banco Central do Brasil e 
das instituições financeiras privadas; 

- em ambos os casos, a tradição legislativa brasileira consagra a disciplina 
dos assuntos em legislação ordinária e não em lei complementar, como, afinal, 
dispôs a Carta Magna; 

- finalmente, quanto ao art. ·52 do ADCT, não caberia sua manutenção, no 
caso de revogação de sua norma de referência. 

Consoante o rito especial previsto para as Propostas de Emenda à 

Constituição, no art. 356 do Regimento Interno do Senado Federal, foi a 

proposição ora relatada encami~hada. a Comissão de Constftuição, Justiça e 

Cidadania do Senado Federal, a qual cabe emitir parecer sobre a matéria, tendo o 
' 

ilustre ·Presidente da Comissão, nobre Senador Bernardo Cabral, nomeado o 

signatário como relator. 

À Proposta de Emenda à Constituição no 21, de 1 997, não foram 

apresentadas emendas, na Comis-são-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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É o relatório. 

II-PARECER 

Primeiramente, deve-se observar que a proposição em pauta cumpre os 

·requisitos de admissibilidade previstos no art. 60 da Constituição Federal. 

Com efeito, a Proposta de Emenda Constitucional no 21, de 1997, foi 

apresentada por número suficiente de Senadores, conforme previsto no inciso I 

do artigo supracitado; não incide nas vedações circunstanciais inscritas no seu 

§ 1 o, uma vez que não estamos sob a vigência de intervenção federal, estado de 

defesa ou estado de sítio, e nem nas limitações materiais que constam do seu 

§ 4°, já que não tende a abolir aJorma federativa de Estado; o voto direto, 

secreto, universal e periódico; a separação de poderes; ou os direitos e garantias 

individuais. 

Por outro lado, a proposta de que se cuida busca revogar dispositivos que 

constam das Normas Gerais das Finanças Públicas do Título VI da Carta Magna, 

que trata da Tributação e do Orçamento, bem como do Céij)ítulo relativo ao 

Sistema Financeiro Nacional do Título VII da Carta Magna, que trata da Ordem 

Econômica e Financeira, da Constituição Federal, que se constitui na assim 

chamada Constituição Econômica, ou seja, a parte da Lei Maior que trata dos 

temas econômicos e que, na Carta de 1988, pela primeira vez em nossa história 

constitucional, foi posta em um título específico que se divide em quatro 

capítulos: o Capítulo I, que trata dos princípios gerais da atividade econômica, o 
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Capítulo II, que dispõe sobre a política urbana, o Capítulo III, que trata da 

política agrícola e fi.mdiária ~~ da reforma agrária e o Capítulo fV, acima referido. 

Finalmente, quanto ao art. 52 do ADCT, trata-se de norma vinculada, cuja norma 

de referência é o referido art. 192 da Carta Magna. 

Não se constituem, pois, os dispositivos abrangidos, em cláusulas pétreas, 

que não possam ser objeto de revisão pelo Parlamento Brasileiro. 

. No que diz respeito à juridicidade das propostas de alteração constitucional 

de ·que ora se trata, parece-me que está, assim, plenamente atendida. 

A Proposta de Emenda a Constituição ora em análise apresenta propósito 

da maior relevância para o ordenamento jurídico de questões relativas à vida 

econômico-financeira nacional, tanto no âmbito público como no setor privado. 

Constata-se, na justificativ~ apresentada pelo ilustre autor, a sensível 

distorção do texto constítuciona1 promulgado, em relação aos propósitos de uma 

legislação sobre tais matérias. 

Cabe, outrossim, uma reflexão atualizada s_obre o cenário em que ora estão 

inseridos os assuntos cujos ditames constitucionais pretendem ser revogados, 

para que se possa promover um aprimoramento do texto constitucional, 

aproximando-o das pretensões do autor ·e mantendo-se aquelas disciplinas 

necessárias à indeclinável proteção da sociedade e do Estado, quanto ao 

fun.cionamento das finanças públicas e privadas nacionais. 

No que se refere ao inciso V do art. 163, pode-se avaliar, como alternativa 

à simples revogação, a regeneração do texto constante do anteprojeto inicial da 

Assembléia Nacional Constituinte, que se referia à fiscalização financeira da 

administração pública, atividade imprescindível e que- foi ·omitida na Carta 
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Magna. Sua· inclusão- nas Nonnas Gerais de Finanças Públicas é plena de 

coerência e o tema hoje ali abordado, a fiscalização das instituições fmanceiras, 

deveria ser remetido ao Capítulo da Ordem Econômica e Financeira. Quanto ao 

disciplinamento da fiscalização financeira da administração pública por lei 

ordinária, tal disposição requereria a revisão completa do art. 163, uma vez que o 

requisito de lei complementar consta do "caput" do referido artigo abrangendo 

_também a disciplina das matérias constantes dos incisos I a IV, VI e VII. Não 

consideramos adequada tal alteração no "capuf', uma vez que o conjunto de 
' o 

assuntos abrangidos pelo artigo requerem efetivamente a disciplina em lei 

complementar, como detenninaram originariamente os ilustres Constituintes de 

1988. 

No que se refere ao art. 192, sua revogação significa a 

desconstitucionalização dos assuntos referentes à Ordem Econômica e 

Financeira, por se tratar do único artigo pertencente ao• referido capítulo. Tal 

procedimento .pode se constituir numa fragilização do disciplinamento de tais 

assuntos, pelo que pode-se considerar, como alternativa a ser estudada, a sua 

manutenção, com as alterações no "caput", remetendo à legislação ordinária, com 

a possibilidade de textos distintos para as diversas matérias abrangidas em seus 

incisos, bem como em seu inciso I, incluindo a fiscalização das instituições 

financeiras, como um dos temas a serem regulados. 

Entendemos, outrossim, que, o § 3° do art. 192, que trata da taxa de 

juros, revelou-se, em todo o seu periodo de vigência, carente de eficácia pela 

ausência de regulamentação, e dissociado da realidade econômica e financeira do 

País. Assim, concordamos com o nobre autor quanto à sua supressão imediata. 
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Finalmente, quanto ao art. 52 do ADCT, sua revogação, no caso de 

manutenção do art. 192, deveria ser analisada quanto ao mérito específico da 

questão das vedações dele constames. havendo a ressaltar que o cenário de 

participação de capitais estrangeiros no Brasil foi sensivelmente liberalizado 

desde 1988, quando da redação e promulgação de tal disciplina. Ainda assim, não 

consideramos adequada a sua revogação pura e simples, sem urna profunda 

. discussão de sua validade nos tempos atuais. 

III .... VOTO 

Pelo exposto, sou a favor da aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 21, de 1997, ora relatada, na forma do seguinte substitutivo: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONS11TUIÇÃO NO 21 (SUBSTITUTIVO), DE 1997 

Altera o inciso V do art. 163 e o "caput" e o 
inciso I do art. 192, da C'onstituição Federai. 

Art. 1° O inciso V do art. 163 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 163 ............................................................................................. . 

V- fiscalização financeira da administração pública;" 

Art. r O "caput" e o inciso I do art. 192 da Constituição Federal 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o crescimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, será regulado em leis, que disporão, inclusive, sobre: 
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I - a autorização para o funcionamento das instituições financeira~ 
bem como sua fiscalização, assegurado às instituiçõês bancáiias oficiais e 
privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo 
vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na 
autorização de que trata este inciso; 

Art. 3° Revoga-se o§ 3° do art. I 92 da Constituição Federal. 

Art. 4° Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, em 

, Presidente 

\ ,1 

-\ ---L{ 
\ I 

\ \ 

-. , Relator 

Em aditamento ao meu parecer ,, na busca 
do consenso recomendado pela presidência desta Comissão, modifiquei o 
substitutivo, na fonna abaixo, para manter as cautelas relativas ao capital 
estrangeiro, bem como a exigência de leis complementares na regulação do 
sistema financeiro. 

EMENDA N° 01-CCJ (Substitutivo) 

Altera o inciso V do art. I 63 e o 
art. 192. da Constiiuicão Federal. e 
o "'capuC do art. 52 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias. 
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Art. lo O inciso V do art. 163 da Constituição passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art 163 .................................................................. . 
V- fiscalização financeira da administração pública direta e 

indireta" 

Art. 2° O artigo 192 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 192. O sistema fmanceiro nacional, em seus diferentes 
segmentos, será regulado por leis complementares, que 
disporão, inclusive, sobre as condições para a participação 
do capital estrangeiro nas instituições que o integram··. 

Art. 3° O caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a ter a seguinte redação: 

Art. 52. Até que ' seJam fixadas as condições do art I 92. são 
vedados: 

r - ••• o •••••••• o •••••• o. o ••••• o ••••••••• o o. o o o •• o o •• o o •• o •••••••• o ••• o ...... o •• o. o o ••••• o o o o. o o •• o .... 

II- •• o ••• o •• o o o. o ••••• ,:. o ••• o o •••• o o •• o .... o o o •• o o ••••• o •• o •••• o •••••• o •• o o ....... o ••••• o .......... o ••• 

Paráb>rafo único ............................................................................ . 

Art. 4° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 1 o de dezembro 
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aeni Veras 
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOSE EDUARDO OUTRA SOBRE 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO W 21, DE 1997, NA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO. JUSTIÇA E CIDADANIA 

Trata-se. como se sabe. de proposta de emenda constitucional, de 
iniciativa do Senador José Serra. que tem por escopo expungir do texto 
constitucional as remissões a lei complementar para o devido fim de regttlação 
do sistema financeiro nacional. 

Lamento que, sobre a matéria, não tenhamos conseguido realizar 
· audiência públiqt, não obstante a importância e a complexidade da questão. 

É certo que. há muito, incide o Congresso Nacional em mora legislativa. a 
esse respeito, já tendo sido, inclusive, repreendido pelo Supremo Tribuna! 
Federal, em que pese a ''inequívoca relevância da decisão constituinte paralisada 
pela falta da lei complementar necessária a sua eficácia" (cf. Ministro NÉRI DA 
SILVEIRA, Mandado de Injunção n° 361, decisão publicada em 17.06.94; v. 
também Mandado de ln junção n° 457, relator, Ministro MOREIRA ALVES, 
decisão publicada em 04.08.95). · 

Defendem-se muitos parlamentares, argumentando que será impossível 
superar a inércia. sem que se modifique o entendimento da Suprema Corte de 
que o art. 192 da Constituição Federal há de ser regulado por um único diploma 
legal complementar (cf. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 004, relator, 
Ministro SIDNEY SANCHES, decisão publicada em X5-~0<J~93; ou, entre otitras, 
Açào Direta de Inconstitucionalidade n° 449, relator. Ministro CARLOS 
VELLOSO, decisão publicada em 22.11.96 eRecursoExtraordiil.âíio-I1''-r853f4~ 
relator. Ministro CELSO DE MELLO, decisão publicada em I 5.03. 96 ). 
Enquanto perdurar essa interpretação do Supremo Tribiináf Federal- sustentam 
- não se elidirá a omissão legislativa. Daí - alegam -- q. procedência da 
proposição, porque sendo amplíssima a abrangência do an. !92, inviável será a 
obtenção de consenso. medíartte- uma única lei de estatura complementar. 
Melhor, portanto, no exercício do poder constituinte derivado, suprimix: a 
exigência de lei complementar, do que realizar uma expectativa constitucional 
que se manifesta por um comando de vinculação do le~rislador ordinário (v .. 
JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, Constiutição J)iri~eme e Vinculac,:cio 

- do /.egTs/ador: ( ·omrihlllo para a ( 'ompreemiâo das Normas Consmucwnais 
Programâucas. Reimpressão. Coimbra. Coimbra Edições. !994 e Tomemos a 
.\'éno o Silêncw dos Poderes Públicos: o Direuo u Emanação de l\'ormas 
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·Jurídicas e à Proter,:ão contr. ts Omrssões Norma uvas - m: As ( ;aramras do 
( .'idadào na .!usttca. São Paulo., _ Jr:aiva,I_2931 

Até posso considerar válw · o argumente> de que o sistema financeiro 
nacional deva ser regulado. em todc. )S aspectos mencionados no art. 192. não 
por uma única nonna legal. mas por d1versas leis. Porém. não creio que se deva 
quebrar a exigência de que a legislação infraconstitucional em questão seja 
complementar. 

Após a leitura dos doutos a respeito das leis complementares. em sentido 
formal e, sobretudo, em sentido material (a propósito, consultar EDGARD 
LINCOLN DE PROENÇA ROSA, A5pectos da técrzk:a jztrídh::o-!egislauva 
aplicáveiS à mterpretação-do regime jurídico das fel.'; complementares à 
Constituição Federá/ - in ''Revista de [nfonnacão Le!!islativa·· - Brasília. 
Senado Federal. ano 18, n° 70, abr./jun. 1981, p. 97 e seguintes; JOSÉ 
AFONSO DA SILVA, Aplicahiliâcide ·dasNorina:\:-(.'onst[tucionais- São Paulo. 
Revista dos Tribunais, I 968, p. 235; SOUTO MAIOR BORGES, /.ei 
Complementar Tributária - São Paulo, Revista dos Tribunais, I 975, p. 72 e 
Direito Trihutáno Moderno - São Paulo, José Bushatsky, I 977, p. 6 I; e 
GERALDO ATALIBA, Lei Complementar na Constituição, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1971, p. 35/37, só posso concluir no sentido de que a inserção da 
exigêz:tcia em questão teve por objetivo: 

a) destacar a importância da participação do Congresso Nacional na 
normatização do sistema financeiro nacional; 

b) revisar a legislação anterior, mediante exigência de quórum qualificado. 
de forma a impedir a aplicação, ad eternum. da teoria da recepção de nonnas 
anteriores à Constituição relativas à matérra. 

Não vejo na exigência de lei complementar, na espécie, mero capricho do 
legislador constituinte. Aqui, parece-me certo que se observou o ''critério da 
reserva de lei complementar'' ou "critério material expresso·· (cf. PROENÇA 
ROSA, op c li. , p. 97 e seguintes), para-que se finnassea primazia do controle 
político-instinrcional, pela via parlamentar, sobre as finanças públicas e sistema 
financeiro nacional vis-à-vis a viabilização de maior governança em matéria 
financeiro-monetária. 

Lamentável é que parlamentares queiram abdicar dessa prerrogativa em 
favor de condições ainda mais autocráticas, desejadas pelas autoridades 
monetárias. para que sejam contrarrestadas ··condicionalidades externas·· 
desfavoráveis à estabilização da moeda nacional. 
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JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, ao analisar o art. 192 em 
tela. assinalou: 

"o srstema tinwu:e1ro nacumal. esrmrurado de fórma a promover o 
desenvolnmento eqwlihrado do País e a sen•tr aos interesses da 
cofelll'ldade. mserrdo na renu.iuca geral da ordem econâmrco e 
financeTra. está \'mculado à fórç:a normaTiva dos prmc~oios da políTica 
social e econônuca. uma das quesuies mars polêmrcas do 
c:onsmucmnali.~mo comemporâneo, no que se retere ú sua (orça 
normativa. daí falar-se em expectativas consTitucionais ou normas 
dirrgrdas ao /egrslador" ( Tcu:as ele Juros. !Jl." Rev1sra de Direuo Púhlico, 
n° 89. São Paulo, Revista dos Tribunais. janeiro-março 1989, p. 80). 

Destarte, afirmo que. por esta emenda, estaremos frustando expectativas 
constitucionais reportantes ao legislador ordinário, para, definitivamente. 
conceder "um cheque em branco·· às autoridades monetárias, posto que, 
aprovada a proposição, praticamente todas as matérias financeiras passariam a 
ser passíveis de regulação por medidas provisórias. Vale lembrar que, não 
obstante a proibição de instalação no País de agências financeiras domiciliadas 
no exterior, "até que sejam fixadas as condições a que se refere o art. 192, inciso 
III", da Constiutição Federal, bancos estrangeiros vêm açambarcando o mercado 
financeiro nacional, apenas porque a vedação constante do art. 52 do ADCT é 
excepcionada, em seu parágrafo único, parte final, pela cláusula do "interesse do 
Governo brasileiro··. 

Suprimir a exigência de lei complementar, nos termos dos artigos 
referidos na proposição ( arts. 163. 192, CF e 52, ADCT), significaria 
estabelecer uma contenção legislativa que a própria Constituição não tolera, pois 
resultaria em abolir re~:,>ra de ação futura necessária para consecução de um fim 
prévia e explicitamente fixado: o controle parlamentar sobre a política 
econõmico-financeira e monetária. Por ser nossa Carta Constitucional um texto 
dirigente. "governar é concretizar a Constituição legislando: um esforço de legal 
se!f restramt justificar-se-ia tão-somente se obtivesse uma dinamização 
atualizadora dos preceitos constitucionais imoositivos. o que não é o caso'' (v. 

JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, C;mstiutição Dirigente e Vinculação 
do Legrslador: Contributo para a Compreensão das Normas Constztucionais 
Programáticas. Reimpressão. Coimbra, Coimbra Edições, 1984, p. 187-188). 

A lógica que preside essa iniciativa é a da subordinação da política 
econõmico-tinanceira e monetana aos ditames de liberalização e 
desregulamentação multilateral que, seja em acordos bilaterais. seja no Acordo 
Multilateral de Investimentos (MAI),. da OCDE. encontrarão. uma vez inexi~:,>ida 
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qualquer lei complementar. a necessária força vinculante de new mdustrrali=ed 
countnes. como o Brasil. " ·•:)rmas que restringem em definitivo. como ensina 
MARIA CONCEIÇÃO Tk - RES (Liç'iies Contemporâneas . .. Folha de S. 
Paulo··. !4.09.97. p. 2-7) ··a c<., . :idade dos governos nacionais de regularem os 
movimentos de capitais externos -~m particular de limitar a remessa de divisas 
em caso de desequilíbrio fundamenL! do balanço de pagamentos--. aí incluídos 
não apenas o investimento direto prc .:Jutivo. como também o capital-turista das 
aplicações em porta-fólio (ações. título:;. etc.)". 

Essa! alteração não é uma facilitação para ações políticas necessárias ao 
enfrentamemo das turbulências atuais. É a outorga definitiva do Poder 
Legislativo ao Poder Executivo de instrumentos de democratização do debate 
econômico no País. No mais, não passa de uma sinalização aos investidores 
estrangeiros de que aprendemos as lições do receituário liberal, o qual. 
pressupõe, obviamente, concentração de poderes, isto é, governos fortes e 
parlamentos fracos, que não se afirmam (estes últimos) como centro de 
emanação das regras de condução do destino de um povo. 

Pelas razões expostas, encaminho o voto contrário ao acatamento da 
presente proposição. 

Sala das Sessões, 
i 

- ~~ ......... ····-
Senador jÜ.sF:~di:JÀ~oO D~ 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
--·--- -------------- __ j~_!3_!3 __ ----------------------------

ATo DAS DisPosiçõEs CoNSTITUCIONAIS TRANSITóRIAs 

Art. 52. Até que sejam fixadas as condições a que se refere o art. 192, III, são 
vedados: 

I - a instalação, no País, de novas agências de instituições financeiras 
· domiciliadas no exterior; --

II-o aumento do percentual de participação, no çapitaLdeinstituições 
financeiras com sede no País, de pessoas tisicas ou jurídicas residentes ou 
donúciliadas no exterior. 

Parágrafo único. A vedação a que se refere este artig~ não. se aplica às 
autorizações resultantes de acordos internacionais, de rec1proc1dade. ou de 
interesse do Governo brasileiro. 
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PARECER N° 860, DE 1997 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição no 39, de I997, (no 338196, na 
Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que "dispõe sobre o 
regime constitucional dos militares. " 

RELATOR: Senador: ROMEU TUMA 

I- RELA TÓRIO 

Vem à análise desta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição 

n° 39, de 1997 (n° 338, de 1996, na. Câmara dos Deputados), de autoria do 

Poder-Executivo, que "dispõe sobre o regime constitucional dos militares ... 

A proposição em análise redefine o estatuto constitucional dos 

militares das Forças Armadas, bem como o das Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares. 

Passam os militares das Forças Armadas a serem regulados pelo art. 

142 da Carta Magna, ao qual é acrescentado parágrafo. que agrupa as 

disposições aplicáveis a eles, sem significativa alteração de conteúdo com 
relação àquelas que lhes são hoje pertinentes, constantes do art. 42, que são, 

tão-somente, aperfeiçoadas. 

Com relação aos integrantes diú; Polícias M11itares e Corpos d~ 

Bombeiros Militares, permanecem eles regulados pelo art. 42 da Constituição, 
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passando a Seção III do Capítulo VII do Título III a denominar-se "Dos 

Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios", enquanto a Seção 

II do mesmo Capítulo passa a denominar-se "Dos Servidores Públicos". 

Justificam a proposta os Senhores Ministros de Estado da Justiça, da 

Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do Estado Maior das Forças Armadas, 

da Administração Federal e Reforma do Estado e do Planejamento e 

Orçamento, na exposição de motivos que acompanha a proposição, da seguinte 

forma: 

"A presente proposta pretende dar aos membros das Forças 

Armadas, doravante denominados militares, por suas características. um 

tratamento distinto no que concerne a deveres. direitos e outras 

prerrogativas que estarão mais adequadamente dispostos no Capítulo 

pertinente ao Titulo V ~- Da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas. 

Justifica-se a _alteração do dispositivo proposto. visto que os 

militares não são servidores dos Ministérios militares: eles pertencem às 

instituições nacionais permanentes ,que são a Marinha. o Exército e a 

Aeronáutica. O perfil da profissão militar é a defesa da Pátria, tendo por 

isso peculiaridades inigualáveis com outras categorias. " 

Aprovada na Cãmara dos Deputados, vem a proposição ao exame 

desta Casa. 

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania opinar 

sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria e 
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também qu3:nto ao seu mérito, nos termos dos arts. 354 e seguintes do 

Regimento Interno. 

É o relatório. 

II- VOTO 

Quanto aos pressupostos de admissibilidade, inscritos no art: 60 ·da 

Constituição Federal, não vemos óbice à tramitação da proposta em análise. 

Igualmente, no que toca à sua juridicidade, regimentalidade e técnica 

legislativa, não observamos nenhum impedimento ao prosseguimento da sua 

tramitação. 

De outra parte, quanto ao mérito, manifestamo-nos,. também, pela 

aprovação da presente proposta de: emenda à Constituição, na medida .em que 

ela representa, sem dúvida, aperfeiçoamento da Carta Magna, explicitando o 

regime constitucional dos militares e tomando mais claras as especificidades 

da. profissão castrense. A concentração das disposições relativas aos 

integrantes das Forças Armadas no art. 142, reunindo neste toda a. matéria 

referente a eias, é medida que aprimora a sistematização da nossa Carta Magna. 
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Temos certeza de que a presente alteração de nossa Lei Maior 
------ --

contribuirá para uma melhor definição do papel das nossas instituições 

militares, dando-lhes melhores condições para o exercício de sua missão 

constitucional, de garantia da defesa-nacional e da segurança pública. 
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Ante o exposto, votamos pela aprovação da Proposta àe Emenàa à 

Constituição na 39, de 1997. 

Sala àa Comissão, em lO c4.. <:.'(;.,..:~- dl· / 9 c.:;~ ,_ 
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR jOSÉ EDUARDO OUTRA A 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39. DE 1997 (t'-l0 338. 
DE 1996. NA CÂMARA DOS DEPUTADOS). 

Consoante a Exposição de Motivos n° 1 52. de 25 de março de 
1996, dos Srs. Ministros de Estado da Justiça. da Marinha, do Exército. 
da Aeronáutica. do Estado Maior das Forcas Armadas e da . . 
Administração Federal e Reforma do Estado. "a presente proposta 
pretende dar aos membros das Forças Armadas. doravante 
denominados militares. por suas características próP,Tias. um tratamento 
distinto no que concerne-a deveres e direitos e outras prerrogativas que 
estarão mais adequadamente dispostos no Capítulo pertinente ao Título 
V- Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas··. 

Aduzem ainda Suas EXcelências que 'justifica-se a alteração do 
dispositivo proposto, visto que os militares não são servidores dos 
Ministérios militares; eles pertencem às instituições nacionais 
permanentes que são a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. O perfil da 
profissão militar é a defesa da Pátria, tendo por isso peculiaridades 
inigualáveis com outras categorias''. 

Arrolam, logo após, as. "características singulares" que levariam a 
que a natureza jurídica do serviço militar seja considerada diversa do 
que se convendóna chamar serviço público, e, ao arremate, sustentam 
que "a situação do militar enquadrado como funcionário ou servidor 
público é prejudicial tanto ao exercício de sua profissão como às 
próprias Instituições Militares que,. c:Jessa forma, ficam impossibilitadas 
de dar, aos seus integrantes. a justa contrapartida por imposições e 
deveres normalmente pesados. Entre ambos, pode haver a{guns pontos 
comuns; porém totalmente' distintas na essência e na finalidade. 
devendo, portanto, ser encaradas e tratadas de forma diferente. 
consoante legislações específicas''. 

Vê-se, portanto, que o objetivo da proposição é descaraterizar o 
militar como servidor público, para que, no dizer da exposição de 
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motivos interminisJeriai, a ele sejam deferidas justas-contrapartidas por 
suas penosas funções. 

Saliente-se. de início; ser irrelevante denominar tão-somente como 
militar. aquilo que Constituição Federai chama hoje de servidor público 
militares, esse não seria o caminho adequado. Aquele-dispositivo diz 
respeito à revisão gerai de remuneração. o que não se confunde com 
aumentos reais. Revisão, neste caso. é sinónimo de. reajuste. de 
reposição do valor de compra da remuneração, em face da inflação. Daí 

. a generalidade e identidade de índices previstas pela Constituição. 

Se há necessidade de o Governo conceder aumentos reais para 
os militares - e cremos que se impõe uma reflexão a esse respeito -
que o faça. sem que para isso se modifique a Constituição. Não há 
impedimento de ordem constitucional para tanto, como, da mesma 
forma, podem ser concedidos aumentos diferenciados entre segmentos 
do serviço público por razões de mérito ou conveniência. assim como se 
fez por ocasião da edição da Lei n° 9.030, de 13 de· abril de 1995, pela 
qual deferiram-se aumentos a cargos comissionados de maior 
relevância. Esse debate - consigne-se -- não descarta a grave questão 
da revisão gerai das remunerações. no serviço público, há quase três 
anos desatualizadas. 

Mas a Câmara dos Deputados acabou por não alterar a redação 
do referido inciso X do art. 37, como pretendia o Governo na proposição 
original. Isso, contudo, não nos autoriza a pensar que a promulgação da 
matéria seria inócua. Verificamos, de um lado, que a proposição reforça 
a militarização das PMs e dos Corpos de Bombeiros, na contramão de 
toda. discussão que se faz atuaimente no Congresso Nacional e. na 
sociedade sobre a procedência da sujeição dos órgãos de polícia 
ostensiva e preservação da ordem pública· às autoridades civis. 
Provavelmente, até mesmo as Forças Armadas, sequiosas da afirmação 
dos aspectos distintivos em relação às PMs e Corpos de Bombeiros 
Militares, devem estar recebendo essa modificação com restrições. 
Sequer aborda-se a necessidade de· alteração do § 6° do art: 144, na 

- linha de entendimento que considera inconveniente a conceituação das 
PMs e dos Corpos de. Bombeiros como "forças auxiliares e· reserva do 
Exército". 

159 
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Por outro lado, a propostçao consagra a manutenção de· um 
sistema de aposentadorias e pensões que destoa d<:! texto da Reforma 
da Previdência, recentemente aprovado pelo Senado Federal, na forma 
do substitutivo do Senador Beni Veras, com destaques aprovados pelo 
Plenário. Por aqui mantêm-se: a paridade entre remuneração da ativa e 
valores de pensões, em desconsideração ao que foi deliberado pelos 
Srs. Senadores, no sentido de aplicação do redutor para pensões acima 
de mil e duzentos reais (cf. art. art. 42, § 1 o, c/c art: 40, §§ 4° e 8° CF. 
Parecer no 596, de 1997); a concessão de salário-família aos militares. 

· não sujeita a limites que deverão ser obedecidos pelos demais 
brasileiros que a ele só fé}rão jus. enquanto benefício previdenciário. se 
tiverem renda até trezentos e sessenta reais (cf. art. 13, PEC no 33. de 
1996, Parecer no 596. de 1997); a acumulação de proventos de 
inatividade com remuneração na ativa. suplantando-se o iimite de 
remuneração previsto no art. 37, inciso XI, combinado com o § 12 do art. 
40, CF, em conformidade com o Parecer n° 596. de 1997. Seria de todo 
prudente que a tramitação dessa emenda aguardasse, portanto, a 
conclusão da apreciação da PEC n° 33, de 1996, para que ajustes 
fossem feitos. no que pertine a benefícios previdenciários. de forma a 
adequar o que aqui se dispõe ?O texto da reforma constitucional. 

Ademais, as modificações de mérito (além da questão 
previdenciária) contempladas nessa proposição poderiam perfeitamente 
incidir sobre o art. 42 da Constituição Federal. Vê-se que muito do que 
passaria a constar do art~· 142 é mera transposição do conteúdo do 
referido art. 42. 

Por todas as razões retro-expostas. e pedindo vênia aos que 
divergem dessa opinião, voto contrariamente à proposição. por 
considerá-la inconveniente e inoportuna. 

• Sala das Reuniões, de novembro de 1997 

,. "\. ·- .. 
·;- I ....._ ~·· 
1,/ • ~.· 

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA 
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O SR. PRESIDENTE (~eraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 254/97-CCJ 

Brasília, 10 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Exll 

que em reunião realizada nesta data esta Comissão 
deliberou, em turno suplementar, pela aprovação de 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n2 31, de 
1995, que "Altera dispositivos do Código de Proces
so Penal e dá outras providências", na forma do 
substitutivo 01-CCJ, 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com re
lação ao expediente que acaba de ser lido, a Presi
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 
91, §§ 32 a 52, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para in
terposição de recurso, por um décimo da composi~ 
ção da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado 
n2 31, de 1995, cujo parecer foi lido anteriormente, 
seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro
jeto de Decreto Legislativo n2 146, de 1997, lido an
teriormente, terá, perante a Comissão de RelaÇões 
Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, findo o qual a 
referida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogá
veis por igual período, para opinar sobre a proposi
ção, nos termos do art. 376, •c•, do Regimento Inter
no, combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro
jeto de Lei da Câmara n2 32, de 1997 (n2 2.684/96, 
na Casa de origem), cujo parecer foi lido anterior
mente, ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado com o 
~rt. 42 da Resolução n2 37, de 1995, do Senado Fe-

-deral. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi

dência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado · 
aprovou, em reunião realizada no dia 11 do corrente 

mês, os requerimentos n% 982, 989, 992, 1.001, 
1.014, 1.021 ' 1.022, 1.023, 1.026, 1.067' 1.087' 
1.088, L113 e 1.123, de 1997, de autoria dos se
guintes Srs. Senadores: Romero Jucá, Eduardo Su
plicy, Emandes Amorim, Gilberto Miranda, Pedro Si
mon, José Bianco, José Eduardo Outra e da Comis
são de Assuntos Sociais, solicitando informações a 
Ministros de Estado. · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu a Mensagem n2 225, de 1997 (n2 

1.563197, na origem), de 12 do corrente, pela qual o 
Presidente da República comunica que se ausentará 
do País nos dias 14 e 15 de dezembro de 1997, a 
fim de participar da XIII Reunião do Conselho do 
Mercado Comum, na Cidade de Montevidéu, Repú-
blica Oriental do Uruguai. ' 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N2 225, DE 1997 
(N2 1.563/97, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Dirijo-me a V. Exas. para informá-los de que 

me ausentarei do País nos dias 14 e 15 de dezem
bro de 1997, para participar da XIII Reunião do Con
selho do Mercado Comum, na cidade de Montevi
déu, República Oriental do Uruguai. 

2) O Conselho do Mercado Comum é o órgão 
máximo da estrutura institucional do Mercado Co
mum do Sul (MERCOSUL), ao qual compete a con
dução política do processo de integração e a tomada 
de decisões para assegurar o cumprimento dos ob
jetivos e metas estabelecidos no Tratado de Assun
ção. O Conselho, composto pelos Ministros das Re
lações Exteriores e da Economia ou Fazenda dos 
quatros países, reúne-se semestralmente. 

3) As reuniões do Conselho contam, tradicio
nalmente, com a presença dos Presidentes da Re
pública dos quatro países. Os encontros dos Chefes 

-de -Estado constitUem elemento fundamental para 
reafirmar a vontade política dos países signatários 
do Tratado de Assunção de levar adiante o processo 
de integração do Mercosul. 

4) Esta reunião tratará, entre outros assuntos, 
do aprofundamento das relações entre os Estados 
Partes e da eventual expansão do Mercosul. 

Brasília, 12 de dezembro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O. SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu o Ofício n2 1.482/97, na origem, de 9 
do corrente, do Secretário de Estado da Fazenda do 
Rio de Janeiro, encaminhando, nos termos do § 22 

do art. 22 da Resolução nº 79, de 1997, a documen-
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tação refeente à oferta pública dos títulos emitidos 
em 1"-12-97. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n2 98, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência comunica ao Plenário que a Comissão espe-

cial, criada pelo Requerimento n2 470, de 1995, des
tinada a analisar a programação de rádio e TV, no 
País, encerrou seus trabalhos com a apresentação 
de Relatório n2 5, de 1997, com recomendações que 
serão encaminhadas aos órgãos competentes. 

É o seguinte o relatório apresentado: 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

RELA TÓRIO Nº 5, DE 1997 

DA COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA PELO 
REQUERIMENTO Nº 470, DE 1995, DE AUTORIA DO SENADOR 
PEDRO SIMON, DESTINADA A ANALISAR A PROGRAMAÇÃO DE 
RÁDIO E TV NO PAÍS. 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Comissão Temporária destinada a analisar a programação de 
rádio e TV no País. 

PROPORCIONAUDADE PARTIDÁRIA 
(Em 18.04.95) 

Titulares 
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PMDB 22 2,98 3 
PFL 21 2,85 3 
PSDB 11 1,49 1 
PPR 5 0,67 1 
PT 5 0,67 1 
PTB 4 0,67 1 
PP 5 0,67 1 
PDT 4· 0,54 o 
PSB 1 0,13 o 
PPS 1 o, 13 o 
PL 1 0,13 o 
Total 81 11 9 



COMPOSIÇÃO INICIAL 

Presidente: Senador Hugo Napoleão 
Vice-Presidente: Senador Artur da Távola 

Relator: Senador Pedro Simon 

COMPOSIÇÃO AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Presidente: Senador Coutinho Jorge 
Vice-Presidente: Senador Júlio Campos 

Relator: Senador Casildo Maldaner 
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Edison Lobão José Alves 
PSDB 

Artur da Távola Sérgio Machado 
BLOCO 

Benedita da Silva Lauro Cam_Q_os 
PPB 

Lucídio Portela Leomar Quintanilha 
Epitácio Cafeteira Emandes Amorim 

PTB 
Odacir Soares Regina Assum~o 

. -Nota: Em 31.1.97, formou-se um Bloco Parlamentar de Opos1çao, com os seguintes 
partidos: PT, PDT, PSB e PPS. 

Em 05.04.95, leitura do Requerimento n2 470/95, do Senador Pedro Simon, de criação 
da Comissão. 

Em 18.04.95, aprovação do Requerimento de criação da Comissão. 

Em 21.06.95, 1!! reunião: eleição do Presidente, Senador Hugo Napoleão; do Vice
Presidente, Senador Artur da Távola; e a designação do Relator: Senador Pedro 
Simon. · 

Em 23.11.95, leitura e aprovação do Requerimento nº 1496/95, solicitando a 
prorrogação da Comissão até o dia 30/11/96. 

Em. 10.04.96, recebimento de ofício S/N, da Liderança do PPB, solicitando a 
substituição do Senador Leomar Quintanilha pelo Senador José Bonifácio, na 
suplência da Comissão. 

Em 01.11.97, recebimento do ofício S/N, da Liderança do PPB, solicitando a 
substituição do Senador José Bonifácio pelo Senador Leomar Quintanilha, na 
suplência da Comissão. 

Em 27.11.96, aprovação do Requerimento n2 1093/96, prorrogando o prazo da 
Comissão até o dia 30 de junho de 1997. 

- -Em 16.05.97 - Recebimento do ofício S/N, da Liderança do PPB, indicando os 
Senadores Epitácio Cafeteira e Emandes Amorim, respectivamente como titular e 
suplente na Comissão, em substitução aos Senadores Antônio Carlos Valadares e 
João França. 
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Em 26.6.97, aprovação do Requerimento nº 458197, prorrogando o prazo da 
comissão até 15.12.97. 

Em 27.08.97- Recebimento do Ofício nº 186/97-GLPFL, de 22/08/97, da Liderança 
do Partido da Frent~ Liberal, informando a desfiliação do Senador Odacir Soares e 
sendo, portanto, desligado da Comissão. 

Em 09.12.97, a Comissão aprova Relatório Final e encerra seus trabalhos. 

REQUERIMENTO N° 470, DE 1995 
. (Do Senhor Senador Pedro Simon) 

ORDEMDODIA 
Em OÓt c<i I q_r-

_ _..L;_~ 

R>que< a con,tituição 1P-!:J,.ão 
éspecial destinada a analisar a 

/programação de rádio e TV, no País. 

(Senador Pedro Simon) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 

Com fundamento ·no disposto no art. 58 da Constituição Federal e 
na alínea "a" do art. 74 do Regimento' Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a constituição de uina Comissão Especial composta por 11 
(onze) Senhores Senadores para, até o dia 15.12.95, analisar a programação de 
rádio e televisão, no País, e o disposto no inciso II do § 3ó do art. 220 da 
Constituição FederaL · · 

JUSTIFICAÇÃO 

A Cosntituição Federal, que garante a liberdade dos meios de 
comunicação, estabelece, também, a possibilidade de adoção de mecanismos 
legais visando à defesa da pessoa e da família contra programas ou programações 
de rádio e televisão que não atendam· finalidades educacionais, artísticas, 
culturais e informativas e deixem de observar o repeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família. 

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão -
ABERT, em seu Código de Ética, adotado em 17 de fevereiro de 1991, criou a 
Comissão Ética de Programas para assegurar que "as emissoras transmitirão 
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entretenimento de mélhor nível artístico e moral, seja de sua produção, seja 
adquirido de terceiros, considerando que a radiodifuSão é. um meio regular e 
acessível à quase totalidade dos lares" (art.5°). 

Acentua, também, que "os programas transmitidos não terão cunho 
obceno e não advogarão a promiscuidade ou qualquer forma de perversão sexual, 
admitindo-se as sugestões de relações sexuais dentro do quadro de normalidade e 
revestidas de sua dignidade específica, dentro das disposições deste Código" (art. 
go). 

Em outro artigo, o de número 1 O, frisa que "a violência tisica ou 
·psicológica só será apresentada dentro do contexto necessano ao 
desenvolvimento racional de uma trama consistente e de relevância artística e 
social, acompanhada de demonstração das conseqüências funestas ou 
desagradáveis para aqueles que a praticam, com as restrições es§lhelecidas neste 
Código". 

Apesar dessas precauções, muitos programas não estão obedecendo 
a esses parâmetros e sua influência negativa é incontestável. ·No momento em 
que se processa uma reformulação conceituai da sociedade, é ·imprescindível o 
debate sobre a influência do rádio e, com maior ênfase, da televisão, diante da 
qual milhões de pessoas passam grande parte de suas vidas. Nós, os Senadores 
da República, temos a obrigação de participar desse debate, motivo por que 
requeremos a criação de uma Comissão Especial temporária, que terá, como 
principal finalidade, analisar os programas de rádio e TV. 

Este Requerimento, Senhor Presidente, é cópia do Requerimento n° 
121, de 1993 (publicado no DCN II, de 02.02.93), proposto por mim, à época, e 
que não chegou a ser implementado com a criação da ComissãQ solicitada. 

Sala das Sessões, 04 de abril de 1995 
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SENADO FEDERAL 
SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
SERVIç'O DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

À PUBLICAÇÃO. 

~~ 
( 

REQUERIMENTO No 1~093, DE 1996 

/)~~&--

#';(~ Senhor Presidente 

A Comissão Especial, __ iada através do Requerimento N° 
470/1995-SF, destinada a "Analisar a Programação de Rádio e TV, no País", 
de conformidade com o artigo 76, § I 0 , alínea "a" do Regimento Interno do 
Senado Federal, requer a Vossa Excelência a prorrogação, até o dia 30 de 
junho de 1997, do prazo concedido a este Órgão Técnico. 

Justificamos o presente requerimento em virtude de o Relator 
necessitar de mais tempo para concluir o Relatório Final, que deverá ainda ser 
discutido e votado pela Comissão. ' 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de I 996 

SEN. VALMIR CAMPELO 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

-- SEN. sfRGIO MACHADO 

SEN. GILBERTO MIRANDA 

SEN. LEOMAR QUINTANILHA 

REQUERIMENTO No 1.496, DE 1995 

Senhor Presidente 

A Comissão Especial, criada através do Requerimento N' 
470/1995-SF, destinada a "Analisar a Programação de Rádio e TV, no País", 
de conformidade com o artigo 76, § 1°, alínea "a" do Regimento Interno do 
Senado Federal, requer a Vossa Excelência a prorrogação, até o dia 30 .11. 96, 

do prazo concedido a este Órgão Técnico. 

Justificamos o presente requerimento em virtude do Relator 
necessitar de mais tempo para concluir o Relatório Final, que deverá ainda ser 
discutido e votado pela Comissão. · -

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. 

ala das Comissões, em 22 de novembro de 1995 

........-- / 

h~ 
Sem1d~f'J:Iedro sfm.on 

'(.. _.- Relator 

,... 
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J:.OMISSAO tSP~ÇIAL E. DE !NOlJ! "'"-' 

!i~: :~~~lf.,L)~~ ·~ ~:~ . 
··ni~J<J~-

Senhor Presidente 

DEZEMBRO DE 1997 

A Comissão Especial, criada através do Requerimento N" 
470/1995-SF, destinada a "Analisar a Programação de Rádio e TV, no País", 
de conformidade com o artigo 76, § 1°, alínea "a" do Regimento'Intemo do 
Senado Federal, requer a Vossa Excelência a prorrogação, até o dia 15 de 
dezembro de 1997. 

Justificamos o presente requenmento em virtude de o Relator 
necessitar de mais tempo para concluir o Relatório Final, que deverá ainda ser 
discutído e votado pela Comissão. 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. 
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Sala das Comissões, em 26 de julho.de 1997 

--~~ 
Relator 

- Sen. Artur da Távola 

Sen. Valmir Campelo 

Sen. Lauro Campos 

- Sen. Epitáció Cafeteira --
- Sen. Jose Agripino 

Apresentação 
Os meios de comunicação de massa estão passando por um período de 

grandes transformações em todo o mundo. A principal delas talvez seja a grande 
expansão dos canais de distribuição de conteúdos, graças à consolidação de novas 
tecnologias, como as redes de faixa larga, baseadas em fibras óticas, bem como a 
revigoração do espectro eletromagnético, diante da digitalização e da compressão de 
sinais. É assim que o rádio e a televisão começam a dividir seu espaço com outras 
formas de distribuição de conteúdos, como formação ou entretenimento, aparecendo, 
aí, com destaque, a TV por assinatura em suas diversas modalidades e, mais 
recentemente, a Internet. Assim, potencialmente, as sociedades podem estar na 
iminência de verem ampliadas e diversificadas as suas fontes de acesso ao 
conhecimento que circula nesses diferentes meios de comunicação. 
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i.'>lo Brasil, entretanto, a exemplo de todos os países; esse acesso aos 
modernos meios de comunicação continua ao alcance de camadas restritas da 
população. Aradiodifusão.tradiciona! -tanto o rádio quanto a televisão-, por seu 
lado, continua a dominar as audiências, alcançando a grande massa do público. 
Domínio que, aparentemente, não deverá ser ameaçado a curto ou médio prazos. Por 
isso, a ampla discussão sobre os conteúdos disponíveis da radiodifusão, em especial 
na televisão, a qualidade da programação, sua relevância, utilidade e aplicação, além 
da possibilidade de participação da sociedade ·em sua definição, seguem como 
questões fundamentais. 

Temas como a ampliação da programação educativo-cultural, da 
programação infantil e juvenil; questões como a criação de uma rede nacional 
pública de radiodifusão, como a imposição de limites à utilização política aos meios, 
ou a criação de um órgão regulador para o setor, além da entrada em funcionamento 
do Conselho de Comunicação Social; isto tudo poderá ser pautado com o objetivo de 
melhorar os padrões de conteúdo do rádio e da televisão no Brasil. Temas e questões 
desse nível sempre foram e continuam sendo trazidos ao debate nos países liberais, 
desenvolvidos, inclusive e principalmente nos Estados Unidos, sem que prevaleça, 
como aqui, a falácia do argumento de que tais temas. e questões correspondem à 
imposição de formas veladas de censura. 

Por tudo isso, avulta a importância desta Comissão -Especial destinada a 
analisar a programação de rádio e televisão. A abertura das portas do Congresso 
Nacional a especialistas em comunicação, cuidadosamente selecionados, demonstra 
o interesse do Parlamento em ouvir e debater com representantes da sociedade, 
antecipando uma discussão que voltará .à baila com a tramitação da Lei Geral de 
Radiodifusão. · 

Esses depoimentos não esgotam, no entanto, as atividades e a abrangência do 
interesse da Comissão. Um trabalho de pesquisa em fontes secundárias também foi 
realizado. Material foi fornecido .pelos palestrantes; os projetas de lei em tramitação 
no Congresso Nacional são fonte de riquíssimo conteúdo; depoimentos foram 
amealhados na própria imprensa; opiniões de diversos setores da população estão 
aqui consignados, num testemunho denso, abrangente e eloqüente do que pensam os 
brasileiros sobre sua televisão e seu rádio. 

A esperança que subjaz a todo este trabalho é que, de alguma forma, sirvà ele 
de alerta e subsídio. Alerta aos empresários concessionários dos canais de rádio e 
televisão, a respeito de sua responsabilidade social e dos compromissos assumidos 
com a própria Constituição Federal, quanto à sua missão de utilizar esse patrimônio 
público em ben~ficio do cidadão. Subsídio se lhes oferece, agora - não somente a 
eles, mas, também, aos governantes -, com uma imensa gama de idéias, alternativas 
e sugestões que pode colaborar, efetivamente, com a melhoria da qualidade e com o 
redimensionamento dos objetivos, da programação _de rádio e TV no Brasil. 
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Notação ·utilizada 

Adotou-se, neste trabalho, uma notação especial para a localização das 
citações, recomendações e idéias, todas contidas no livro "Cadernos da Comissão de 
Rádio e TV", que contém as transcrições das gravações dos depoimentos.· Ela é 
ficilmente compreendida com um exemplo: 

PS: 37 (13, 14) 
Onde: 

PS = Iniciais do proponente. 

37 = página do livro "Cadernos da Comissão de Rádio e TV" em que 
se encontra a idéia, citação ou recomendação. 

(13, 14) = pará.grafo(s) de .• onde foi retirada a recomendação, quer 
textual, quer inferida. ,;.. 

Assim, a citação acima deve ser lida como se segue: 

PS: 37 (13, 14) .-Pedro. Simon, página 37, parágrafos 13 e 14 contados do 
alto da página, e excluído àquele já iniciaqo na página anterior~ 
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1. Sobre o Objetiv,,:'J da Comissão 

O objetivo desta Comissão é o àe verificar as condições existentes para a 
apresentação de propostas concretas e criativas, no sentido de ensejar uma melhor 
qualidade da programação de rádio e TV dos próximos anos. Ele nasce do desejo de 
que as novas gerações recebam da nossa uma televisão culturalmente mais 
sedimentada e humanisticamente mais abalizada e mais adequada à realidade de uma 
boa formação educacional. 

Estamos vivendo um momento de grandes mudanças tecnológicas. Como 
nunca se viu na história da humanidade. Em particular, percebemos que os meios de 
comunicação de massa - e, com grande destaque, a televisão - têm exercido um 
grande papel sedimentador das novas realidades com as quais se depara o cidadão, a 
cada manhã. De fato, a "realidade" dentro da qual esse cidadão construirá seu viver 
lhe é, em grande parte, mediada pelos meios de comunicação. Eles têm assumido o 
papel até então atribuído a pais, professores e clérigos. Sua formação moral e cívica 
fica aos cuidados, desde tenra infância, ao que se convencionou chamar de babá 
eletrônica. 

Tal é a importância sociológica desse fato que paises mais avançados- que 
têm a televisão nos lares há mais tempo-. -já dispõem de legislação específica para a 
proteção da criança contra os efeitos da luta pela sobrevivência, avaliada, friamente, 
na base de audiência. Isso poique audiência é sinônimo de verbas publicitárias. 

O Brasil cresce a passos largos, nesse setor. As alianças de empresas 
nacionais com grandes potências estrangeiras garantem o intercâmbio do que há de 
melhor em termos de tecnologia. As televisões por assinatura já começam a lutar 
por cada lar; as modalidades que se utilizam de satélite estão atentas para o filão 
representado por aqueles possíveis assinantes que não podem ser atendidos pelo 
cabo, dada a baixa densidade demográfica. As comunidades começam a se mobilizar 
para dar uso à faculdade de utilização dos serviços de TV a Cabo, prevista na nova 
legislação. As empresas de comunicações se mobilizam para agregar ao sinal de 
televisão outros serviços, como transmissão de dados de alta velocidade, 
solucionando o problema de estrangulamento em que se encontra a Internet. 

Mas, diante de toda essa evolução vertiginosa, resta-nos a nós, legisladores, 
perguntar pela alma- pela educação, pela cidadania, pelos benefi;cios preconizados 
pelo legislador Constitucional, enfim - do. homem simples, pobre, com grande 
dificuldade de oferecer educação ao seu filho. Incumbe-nos, por dever de oficio, 
prover ao povo uma legislação que o favoreça, ao invés de abandoná-lo, como 
simples ponto de Ibope, à sanha dos empresários do entretenimento. 
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Não nos é dada a ingenuidade, no entanto. A realidade aí está, e o mundo do 
"show business", em particular o televisivo, gira em tomo do lucro. Surge, então, o 
momento de se buscar, por meio de criatividade e bom-senso, caminhos de 
integração e de negociação de interesses. De um lado, o empresário trabalhará pelo 
seu lucro. De outro, ele é um cidadão. De um lado, o legislador enfrenta as pressões 
e esposa interesses do empresário. De outro, ele representa o povo alcançado pela 
programação concebida pelos empresários. 

Os caminhos de convergência hão de ser encontrados, através de um 
profundo e longo debate. Debate este que o presente trabalho testemunha, consciente 
de que é apenas um modestíssimo início. Mas este debate é essencial; e é o objetivo 
central desta Comissão. 

(*)2. Componentes.da Comissão 

Titulares 
Artur da Tãvola- PSDBIRJ 

Benedita da Silva- PTIRJ 

Edison Lobão - PFIJMA 

Epitácio Cafeteira - PPB/MA 

Hugo Napoleão - PFUPI 

José Agripino - PFURN 

José Fogaça- PMDB/RS 

Lucídio Portelà - PPB/PI 

Pedro Simon- PMDB!RS 

Roberto Requião - PMDB/PR 

Valmir Carnpelo- PTB/DF 

(*) Ver quadros no início deste relatório. 

Suplentes 
Sérgio Machado - PSDB/CE 

Lauro Campos- PT/DF 

José Alves - PFUSE 

Emandes Amorim - PPB/RO 

Odacir Soares - PFURO 

Guilherme Palmeira - PFU AL 

Flaviano Melo- PMDB/AC 

Leomar Quintanilha - PPB!fO 

Gilvan Borges - PMDB/ AP 

Gilberto Miranda- PMDB/ AM 

Emília Fernandes - PTB!RS 
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3"' Reuniões e Assuntos Tratados 
22-08-95 - Depoimento do Sr. ROBERTO MUYLAERT, sobre sua experiência na 
direção da TV Cultura de São Paulo e sugestões sobre os caminhos a serem seguidos 
pela Comissão. 

29-08-95 - Depoimento do Sr. GERALDO CASÉ, sobre sua experiência na 
produção do Programa Infantil "O Sítio do Pica-Pau Amarelo" e sobre as 
perspectivas da TV para o ano 2000. 

12-09-95 - Depoimento do Sr .. FERNANDO BARBOSA LIMA, Diretor da TV 
Manchete, sobre os programas por ele criados e sobre a liberdade de imprensa. 

19-09-95- Depoimento do Sr. ÁLVARO AUGUSTO R. DA COSTA, Procurador 
da República, sobre a defesa do cidadão frente à programação de Rádio e Televisão. · 

26-09-95 - Depoimento do Sr. MURILO CÉSAR RAMOS, Professor da 
Universidade de Brasília, sobre o Conselho de Comunicações, poder da mídia e 
sobre uma possível rede nacional de cultura. 

03-10-95- Depoimento do Sr. DIAS GOMES, Autor de peças de teatro e novelas, 
sobre suas perspectivas para o ano 2000, a Rede Globo neste contexto, as 
minisséries e as telenovelas .. 

18-10-95- Depoimento do Sr. WALTER AVANCINI, sobre a programação de 
TV, o Conselho de Comunicação, as TV Educativas e seu papel, e a TV 
Comunitária. 

08-11-95- Depoimento do Sr. ANTONIO ATHAYDE, sobre a distribuição de 
televisão no Brasil e no mundo. 

22-11-95 - Depoimento da Juíza DENISE FROSSARD, sobre a influência da TV 
na educação das novas gerações, mudanças no programa "Hora do Brasil", 
violência na TV e defesa do Consumidor. 
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4. Resumos dos Depoimentos 
O espectro de subtemas englobados pela problemática a ser tratada nesta 

Comissão é tão vasto quanto as multifacetárias perspectivas de uma cultura. Forma e 
conteúdo, em suas múltiplas manifestações, tornam a missão de compreender esse 
universo q1J3Se impossível. Diante disso, restou à Comissão a caminhada de cada 
dia, buscando ouvir os depoimentos de cidadãos e autoridades, dos mais diversos 
setores da sociedade brasileira, na esperança de encontrar em cada um uma 
abordagem que trouxesse luz sobre algum desses subtemas. 

O resultado foi surpreendente. Técnicos de televisão, administradores de 
empresas de comunicação, autores de novelas, juristas, acadêmicos, teóricos e 
práticos, ao exporem suas percepções e vivências, apresentaram, como que na 
construção de um colorido mosaico, um complexo desenho da sociedade brasileira, 
quanto à forma de perceber a influência que o rádio e a televisão exercem sobre suas 
vidas e sobre· as daqueles com quem convivem. Projetaram, também, suas 
percepções e perspectivas sobre um horizonte mais amplo, estimulados pelos debates 
que se seguiram às suas conferências. Esse horizonte não se limitou a estender ao 
macrocosmo brasileiro suas constatações localizadas, mas também se espraiou ao 
futuro, na busca de projeção das tendências atualmente percebidas, tendo sempre em 
vista o caminho já percorrido. 

Seguem-se os resumos dos depoimentos apresentados a esta Comissão. 
Chama-se a atenção, no entanto, para alguns fatos de importância. O primeiro é que 
o material que se segue consiste de resumos. Na busca de concisão, e no afã de 
agregar lecturabilidade ao presente documento, buscou-se escoimar os dep mentos 
dos elementos comuns na linguagem falada, mas dispensáveis no texto c :o, tais 
como as repetições, as reiterações, as frases de efeito, as interjeições de ÍL : oral, 
as recapitulações etc. Os cortes, no entanto, em pouco chegaram ao e~ o dos 
oradores. Optou-se por cortar o que pareceu não essenciàl ·à compreeru.ão da 
argumentação, sem, no entanto, reescrevê-la. Assim sendo, o trabalho se resumiu à 
retirada de frases, períodos e parágrafos, com as adaptações mínimas. 

O segundo, desse decorrente, é que os autores são inimputáveis por eventuais 
distorções aqui perpetradas, vez que não lhes foi dado revisar o texto mutilado. Não 
teria sido possível tal ousadia, no entanto, não estivesse à disposição de quem o 
deseje, documento mais minucioso, contendo a íntegra das conferências e dos 
debates, resultante este da transcrição das gravações. Tal docUn:tento, já em ampla 
circulação, abrigado pelo título geral de CaderTWs da Comissão de Rádio e TV, este 
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sim, pretende reproduzir com a necessária fidelidade o dito nas sessões desta 
Comissão. 

Em terceiro lugar. pareceu adequado acrescentar, ao final de cada resumQ, 
um conjunto de proposições, que se chamaram recomendações, abstraídas do 
conjunto do pensamento em ebuliçã': a cada sessão. Em alguns casos, as 
recomendações são estritas reproduções das palavras dos palestrantes; em outros, 
uma formulação não literal, mas absolutamente respeitosa à intenção e ao contexto 
da conferência; em outros ainda, ;,;::>traiu-se esta da intervenção de um senador, ou 
ainda da interação deste com o VI.Sitante. Qualquer que seja o caso, o dever de 
clareza obrigou o referenciamento da recomendação. ·Isso foi feito através de uma 
breve notação, ao estilo bibliográfico, que permitisse localizar no citado livro 
Cadernos da Comissão de Rádio e TV. a página e o parágrafo de onde foi alçada. 

Tais recomendações não foram cotejadas com as de outros depoentes. Elas 
apenas reproduzem os acontecimentos e idéias ocorridos naquela sessão. Necessário 
se fará, ao depois, uma consolidação das coincidências e justaposições por 
identidade, continuidade, contigüidade e afinidade. 

Seguem-se, portanto, os depoimentos, na ordem em que oeorreram, conforme 
prenunciado no sessão Reuniões e Assuntos Tratados, capítulo 3 deste Relatório. 

4:1. Roberto Muylaert 

Resumo da palestra do Sr. Roberto A!uylaert, Diretor-Presidente da RMC -
Roberto Muylaert Comunicações- intitulada "Uma Política de Comunicações para 
o Brasil do Século XXI" 

Com o surgimento do sistema digital para geração e transmissão de imagens, 
acontece o casamento do computador e da televisão que passam a ter uma linguagem 
comum; e, portanto, podem conversar entre si. 

Mas isso é apenas o começo. Como os bits podem ser enviados em grandes 
quantidades, depois de estocados e manipulados, o sistema digital muda a própria 
natureza da televisão e do rádio: uma hora de vídeo digital pode ser transmitida em 
segundos. 

Por outro lado, os bits permitem que os sinais sejam comprimidos e, assim, 
surgem os satéiites com capacidade para transmitir 100 canais, enquanto já se tomou 
lugar comum fàlar-se de uma televisão com capas:idade para receber 500 canais. 

Todavia, uma experiência nos Estados Unidos mostrou que telespectadores 
com possibilidade de assistir a 40 canais acabam optando, no máximo, por 7, após 
três meses. 
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A extraordinária mudança provocada pela existência de grande número de 
canais, refletiu-se na programação, que se tomou um produto escasso, ·enquanto os 
meios de transmissão passaram a ser abundantes. Chegou a hora de os produtores de 
programas serem valorizados. 

Já os receptores de televisão à espera de bons programas, em todo o mundo, 
superam o número de 1 bilhão, estando 8% deles na América Latina. São cinco os 
caminhos para levar a informação à casa das pessoas: o satélite, a radiodifusão, o 
cabo, o telefone e a midia embalada, carregada debaixo do braço, como define o 
Professor Nicholas Negroponte, do Instituto de Comunicação do MIT. 

No seu livro recém-lançado no Brasil, "A Vida Digital", Negroponte prevê o 
fim da entrega de qualquer objeto em sua casa, eni matéria de comunicação, 
substituindo-se a entrega por sinais enviados por fibra ótica, que podem transmitir 
um trilhão de bits por segundo. Isso significa que uma fibra do tamanho de um fio de 
cabelo é capaz de transmitir, em menos de um segundo, todas as edições de um 
jornal como O Estado de S. Paulo feitas até hoje. 

Mas não é só nisso que o sistema de comunicação, no Brasil, está adiantado 
quanto à tecnologia. As TVs por cabo e transmissão aérea, por UHF e microondas, o 
chamado MMDS, já fazem parte do cenário de programação de múltiplos canais por 
assinatura, embora ainda se situem na faixa dos 500 mil assinantes, até agora, na:s 
classes sócio-econômicas mais privilegiadas, para um público potencial de 
telespectadores geral, no Brasil, da ordem de 100 milhões de pessoas. Mas, sem 
dúvida, o crescimento da TV por a.Ssinatura será geométrico, prevendo-se a 
existência de 6 milhões de usuários pagantes já no ano 2.000. 

Mas e o conteúdo da programação, com essa quantidade enorme de canais à 
disposição, tem melhorado? Aparentemente, não. Essa é, inclusive, uma 
característica da TV a cabo, onde a ·variedade corresponde a uma segmentação por 
assunto, sendo que quantidade nem sempre corresponde à qualidade. 

Assim, quem gosta de documentários pode assisti-los de manhã, de tarde e à 
noite, na TV por a>sinatura; ou quem gosta muito de ópera poderá até deixar de ser 
adepto do bel-canto, tal a quantidade de árias que lhe serão ofertadas a toda hora. 

Nessas considerações, surge o conceito da TV pública, uma idéia muito bem
sucedida nos Estados Unidos desde a década de 60, justamente porque a TV pública 
procura, no melhor espírito do humanismo, dar ao espírito humano um pouco de 
cada um desses setores culturais. 

A Primeira-Dama, Hillary Clinton, saiu em defesa das PBS- Public 
Broadcasting Service num artigo bem recente, onde afirma que as. crianças norte
americanas de 2 a 5 anos, oriundas. de famílias de baixa renda, que assistem a 
programas como "Vila Sésamo", têm resultados significativamente melhores nos 
testes de potencial de leitura, vocabulário, raciocínio matemático e preparo geral 
para a escola. Isso, apesar dos índices de audiência de apenas 2% que as emissoras 
públicas conseguem nos Estados Unidos. 
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No Brasil, o fenômeno da TV pública é inédito, em termos mundiais, 
circunscrito à TV Cultura de Sii:.J Paulo, uma fundação de direito privado, cujas 
verbas são fornecidas predominante:rÍente pelo Estado de São Paulo, consegue 11% 
de audiência no horário nobre, contrii. ::% da TV pública americana, com programas 
de fundo educativo, sob a forma de entre~enimento, disputando com as comerciais, e 
chegando ao terceiro e até ao segundo lugc::· de audiência em São Paulo e em outros 
Estados do Pais. Em Manaus, tenho informações de que a TV Cultura está em 
segundo lugar de audiência, atrás apenas da Rede Globo. 

As faixas sócio-econômicas atingidas pela emissora são surpreendentes, face 
ao nível de qualidade e até de sofisticação dos programas, como o "Castelo Rã-Tim
Bum", visto por 54% de crianças classes C, D e E- portanto, majoritariamente 
classes C, D e E -, contra 46% das classes A e B. 

Já as emissoras estatais do Pais sofrem de clientelismo político e de uma 
subserviência ao noticiário oficial que afugenta o público espectador, sendo que 
esses fatores negativos só agora começam a melhorar. 

Hoje, na área federal, há uma esperança concreta que surge: é a TV Escola, 
da Secretaria de Comunicação Social e Ministério da Educação - a primeira 
tentativa séria de integrar as escolas do Pais por meio de um canal de satélite 
exclusivo para treinamento de professores, e que se inaugura agora, já, no dia 04 de 
setembro próximo. 

A rede oficial de rádio e televisão leva grande desvantagem em termos de 
qualidade nos serviços em que eta se confunde com as comerciais, tanto pelas 
limitações impostas à administração das estatais, como pelo empreguismo e pela 
estabilidade do funcionário público, que é um seríssimo problema na consecução de 
trabalhos criativos. 

Surge, ai, uma boa oportunidade para privatização, mantendo-se o Governo 
apenas nos serviços essenciais de comunicação para as zonas mais remotas do País e 
para o exterior. 

Resta analisar o papel a ser desempenhado pelas redes de televisão aberta 
que, por muitos anos, ainda serão os veículos de comunicação mais importantes do 
Pais, enquanto as TVs por assinatura estiverem limitadas à parcela da população 
com maior poder de consumo. 

A televisão começou bem, no Brasil, em termos de conteúdo, apresentando, 
na TV Tupi, de Assis Chateaubriand, inaugurada em 1950, uma pro~ação dentro 
dos moldes que a nossa Constituição de hoje prevê, no seu art. 221, onde, como 
todos sabemos, as emissoras deverão dar preferência a finalidades educativas, · 
artísticas, culturais e informativas: deverão Promover a cultura nacional e a regional, 
incentivar a produção independente e respeí~ os valores éticos e soc1a.1S ela pessoa e 
da fam.flia Tudo isso está Í1a Constituição. E não é. exatamente isso o que vemos no 
ar. 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

De fato, a televisão, quando começou no.Brasil, tinha programas educativos, 
infantis, de qualidade- é o caso do primeiro "Sítio do Pica-Pau Amarelo", na 
década de 60 -, teatro, música brasileira de prinieira ordem, música erudita, ópera 
ao vivo, entrevistas, entre outras coisas de bom nível. Não havia ainda injunções 
comerciais na programação, o que explica tudo, jâ que eram os jornais do Grupo 
Diârios Associados que sustentavam a sua televisão, e não o contrârio. 

No momento em que passou a existir uniá feroz disputa pelas verbas de 
publicidade, que hoje somam U$ 7 bilhões por ano, no Brasil, sendo· 51% para a 
televisão - uma enorme concentração -, a luta pela sobrevivência predominou 
sobre o simples cumprimento da Constituição Federal. 

Hoje, os programas da TV comercial úteis à sociedade são mvariavelmente 
escàlados para as 6h30min da manhã, jâ que a batalha da audiência não pode ser 
perdida em nenhum horârio importante. 

A Portaria n° 773, do Ministério da Justiça, prevê uma pequena multa, que 
não estâ sendo cobrada, para as emissoras que não cumprirem a classificação 
mencionada. Tal obrigação é quase ignorada pelas emissoras. Os debates sobre esse 
importante tema invariavelmente ·descambam para a anâlise da possibilidade do 
retomo da tão execrada censura. Ocorre que um assunto nada tem a ver com o outro. 

Num pais como o Brasil, o formato da programação de uma TV comercial 
pode ser considerado perverso em relação ao nível cultural e ao grau de informação 
do público espectador, que só se liga ao.mundo pela televisão. 

I 

Algumas pesquisas mostram que a televisão não gera violência, apenas 
reflete o comportamento da sociedade; Mas elas só são vâlidas para o Japão ou para 
o Canadá, onde ninguém vai sair .do conforto do seu lar, e freqüentemente do 
aquecimento central, para assassmar alguém na rua, só porque viu uma cena 
semelhante na televisão. Mas em nosso País, com o caldo de cultura da violência 
exiStente em algumas cidades, a correlação entre crimina!idade e o que é apresentado 
na televisão é direto. 

Jâ a BBC, de Londres, uma das melhores emissoras .de. televisão do mundo, 
terâ de reduzir a apresentação de cenas de sexo e violência, segundo o seu novo 
regulamento que entra em vigor no ano que vem, em 1996. 

Portanto, trata-se de um problema de abrangência mundial; ·cada país o estâ 
atacando de forma diferente, pois não poderâ deixar de ser enfrentado. 

Recomendações resultantes da palestra do Sr. Roberto 
Muylaert 

Que o programa "Voz do Brasil", cuja obrigatoriedade é anacrônica, 
seja transmitido em cadeia apenas pelas emissoras que o desejem, assim 
como acontece com centenas de râdios de todo o País, que se unem 
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todas as manhãs à Rádio Nacional de Brasília para tl'an$mitir, por 
livre e espontânea vontade, o seu noticiário. RM: 12 (1,2) 

• Que o Congresso pressione o Governo para liberar verba para a 
Radiobrás, para que pelo menos o som da "Voz do Brasil", senão o 
conteúdo, possa ser melhorado, pois é enorme a diferença de qualidade 
entre os programas normais das rádios e da "Voz do Brasil". RM: 28 
(1) 

• Que o governo privatize suas emissoras, mantendo apenas os serviços 
essenciais de comunicação para as zonas mais remotas do País e para o 
exterior. Casos claros de privatização são ·a própria TV Nacional, de 
Brasflia, a Rádio Nacional FM, de Brasfiia, puramente comercial, e a 
própria Rádio Nacional do Rio de Janeiro. RM: 12 (5,6) 

• Que a lei dê direito às TVs educativas de receber doações e de fazer 
publicidade compatível com sua natureza, seja na forma de patrocínio 
seja de Apoio Cultural. RM: 17 (6); RM: 23 (4, 5) e AT: 25 (6) 

• Que pelo menos as distribuidoras - porque existem as programadoras 
de TV a cabo e as distribuidoras, é a classificação - sejam 
descentralizadas, sob o ponto de vista da propriedade dessas emissoras, 
pelos grandes grupos de comunicação. RM: 17 (7) 

. ' . 
• Que se modifique a legislaçãO, de foi:nia que a concessão para 

exploração dos serviços públicos de Rádio e Televisão não mais esteja 
presa exclusivamente a critérios de natureza política ou à montagem de 
eventuais maiorias do Parlamento. AT: 26 (5, 6) 

• Que a lei coíba a utilização das frustrações· e das fantasias de natureza 
sexual para fins mercantis e a utilização da violência para fins de 
audiência AT: 26 (8) 

4.2. Geraldo Casé 

Resumo da palestra do Sr. Geraldo Casé, Diretor Artístico da Divisão Internacional 
da Rede Globo de Televisão, intitulada 'Televisão para o Ano 2000" 

Nosso objetivo é o conteúdo da televisão, o que está apartado da tecnologia 
Temos que pensar em como não repetir as co~ que hoje fazemos de forma errada 

A responsabilidade dos homens que trabalham com televisão é muito grande. 
Durante 14 anos, fui Superintendente e Diretor da TV Educativa. Foi feito o projeto 
-não o chamamos de programa- do "Sítio do Pica-Pau Amarelo", que levava em 
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consideração .a faixa-etária do pré-escolar, do início e final do primeiro grau. Esse era 
nosso objetivo com o programa. É nessa área que acho que posso prestar o maior 
número de informações a respeito, e o que imaginamos que poderá ser a televisão no 
ano 2000. 

Acho que a televisão tem a obrigação, hoje, de pensar no adolescente e na 
criança que a assiste; cada vez mais, ela passa a ser optativa, ou seja, o número de 
canais e o número de televisões a cabo aumentam de maneira vertiginosa, a ponto de 
podermos ter, brevemente, 200, 300 ou mais canais. E isso cria uma opção para a 
audiência. Objetivamente, a televisão, para a criança, tem que ser levada tão a sério a 
ponto de poder dar subsídios aos programadores, aos governantes, a todas as pessoas 
que estão envolvidas no desenvolvimento do Pais, em relação à televisão e à criança, 
à televisão e ao adolescente. 

Eu me apego mais a essa parte, porque é com o que estou há mais tempo 
trabalhando, desde que estive na TV Educativa do Rio, como pioneiro e fundador, e 
com a programação cultural e infantil da TV Globo. 

Quanto ao futuro do País em relação à televisão e a criança e ao adolescente, 
temos que imaginar, primeiro, como será a televisão tecnicamente nesses breves 
cinco anos. Como disse, com a opção das parabólicas, hoje disponíveis, aumenta o 
número de sócios e a possibilidade de atingir uma ~mdiência inuito grande. E isso 
realmente me preocupa. 

O que vai acontecer sob o aspecto de que teremos uma televisão só para 
ouvir música, uma televisão só para' assistir novela, uma televisão só para assistir 
esportes? Gradativamente jã se vê isso. A ESPN só transmite esportes; a CNN só 
transmite notícias. Isso criará um leque de opções muito grande. E onde ficarão a 
criança e o adolescente diante disso? 

Imagino que a televisão de canal aberto - e devemos nos preocupar com ela
ficará num ponto como se fosse um canal de opção, também. Não é um canal que vai 
absorver, que vai monopolizar toda a audiência. Cada vez mais. teremos uma 
quantidade muito grande de canais de televisão que vão dando muitas opções. 
Admito até que todos os responsáveis pela televisão venham a ter preocupações 
maiores com a programação para crianças e adolescentes. E acho que esse será o 
grande problema que teremos que enfrentar no futuro. 

Quanto à questão - que acho muito subjetiva - sobre o que faremos no ano 
2000 com a televisão, a velocidade tecnológica cria problemas cada vez maiores em 
relação a produzir e fazer programas. Acredito, também, que teremos que ~dar 
muito o procedimento de como estabelecer uma programação no ano 2000. E algo 
que não vejo. ainda como vai ocorrer. Sinceramente, imaginar a televisão para o ano 
2000 é algo que temos que tentar repensar, porque não vejo objetivamente como 
deverá ser. 

Acho, primeiro, que temos que saber o que não devemos fazer, o que já 
fizemos, e o que fizemos errado. E preparar a programação do ano 2000, primeiro 
expurgando o que fizemos de errado para podermos ter a possibilidade de acertar. 
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Recomendações resultantes da palestra do Sr. Geraldo Casé 

• Que o governo invista. na TV Educativa para que esta produza 
programas de qualidade, como o "Sítio do Pica-Pau Amarelo", seja com 
verbas próprias, seja com incentivos à iniciativa privada. GC: 37 (13, 
14) 

• Que as emissoras, pelo discernimento e patriotismo de seus dirigentes, 
estabeleçam um horário no qual não.haja competição comercial, e seja 
possível viabilizar, até cooperativamente, programas do tipo do "Sítio 
do Pica-Pau Amarelo", destinado às crianças. AT: 41 (4); 43. (1). 

4.3. Fernando Barbosa Lima 

Resumo da palestra do Sr. Fernando Barbosa Lima, diretor da TV Manchete 

Hoje, a estatística diz que praticamente 120 milhões de brasileiros estão 
vendo televisão. Isso significa que um ponto de audiêncià no IBOPE vale mais de 1 
milhão de espectadores. 

Uma criança brasileira assiste, em média, de 6 a 8 horas de TV por dia. Isso 
significa mais tempo na televisão do que nas escolas, com seus pais, ou amigos. 

A televisão é o veículo de comunicação mais importante de toda a História 
da humanidade. Entretanto, é importante questionar sempre: para que serve esse 
veículo de comunicação tão poderoso? Ele é apenas progresso ou deverá representar, 
acima de tudo, civilização? Por que o interesse público não é colocado acima do 
interesse comercial? 

No início, a televisão era local. Cada emissora, grande ou pequena, rica ou 
pobre, estava-identificada com a sua cidade, com a sua gente, com a cultura de cada 
região. Em 1960 a televisão brasileira_víyeu, intelectualmente, a sua grande fase. 
Nossa televisão nunca esteve tão criativa e participante da vida nacional. Os debates 
e as grandes entrevistas ocupavam a imaginação do povo. 

O cinema novo, liderado por Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro e 
Glauber Rocha, revelava um momento criativo e rico. A bossa-nova e a música· 
popular brasileira eram ouvidas o dia inteiro através das estações de rádio. Livros 
eram lançados quase todas as semanas. Os teatros fervilhavam. Novos autores e 
novos artistas surgiam todos os dias. O Brasil estava ligado, estava vivo, nunca foi 
tão Brasil. A televisão era um reflexo direto desse momento tão vibrante, tão 
apaixonado, tão livre e tão belo. A televisão estava inteligente. 
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Foi nessa época que tive a oportunidade de criar o "Jõrnal de Vanguarda" e 
viver uma grande aventura. Até então, os telejornais eram apresentados por um 
locutor que, sentado diante de uma mesa, lia as notícias. Era o rádio televisionado. O 
"Jornal de Vanguarda" abriu os nossos estúdios para .os jornalistas. Gente como 
Sérgio Porto o Stanislaw Ponte Preta), Newton Carlos, Villas Boas Corrêa, Borjalo, 
Ziraldo, Gilda Müller, Millôr, Tarcísio Hollanda, Glauber Rocha, Reinaldo Jardim, 
Ana Arruda, João Saldanha, Sérgio Cabral, etc. O "Jornal de Vanguarda" até hoje é o 
programa mais prenúado da nossa televisão. 

De repente, o golpe militar, a ditadura e a censura. O sistema que se instalou 
no Brasil, em 64, veio para ficar. Eles sabiam que, para dominar a opinião pública 
brasileira, o grande instrumento seria a televisão. Por isso, para a televisão o poder 
deu tudo. O objetivo era criar uma televisão forte e obediente. Que pudesse ser 
controlada. 

Através da Embratel, a TV passou a cobrir todo o território nacional e 
acabou com a televisão regional. O Governo autorizou, para os amigos, facilidades 
especiais para importação de equipamentos eletrônicos, tudo a perder de vista. 

É importante lembrar que enquanto os jornais e revistas tradicionais paravam 
as suas máquinas, a televisão crescia e prosperava. Foi inaugurada pelo General 
Médici a TV em cores. Mais tarde, com o INTELSAT, também pago pelo Governo, 
as emissoras do Rio e de São Paulo, via satélite, passaram a transnútir em tempo real 
para todo o Brasi:L 

A montagem dessa fantástica máquina, dentro de um Brasil pobre, tinha 
apenas um objetivo: alienar o nosso povo dos grandes problemas nacionais como a 
miséria, o modelo colonial, as reformas de base, a distribuição de renda e tantos 
outros problemas tão urgentes e dramáticos. 

Na verdade, foi uma incrível oportunidade perdida. Todo o esforço da 
montagem dessa máquina eletrônica poderia ter nos dado o verdadeiro caminho, o 
verdadeiro formato de uma televisão a serviço do seu povo. Ela poderia, nesses anos 
de ditadura, ter alfabetizado todo o povo brasileiro. Só isso justificaria com grandeza 
a existência da nossa televisão. Mas poderia fazer muito mais. Através de programas 
especiais e bem elaborados poderia ter acabado, no Brasil, com a paralisia infantil, 
com a doença de Chagas, com a esquistossomose e tantas outras enfernúdades, 
salvando núlhões de vidaS. Poderia ter orientado o nosso povo no grande universo 
das profissões, fazendo com que o brasileiro marginalizado tivesse oportunidade de 
participar da nossa força de trabalho. Poderia, melhor do que ninguém, mostrar a 
nossa História e as nossas lutas, criando nos. jovens um forte sentimento de 
nacionalidade. 

Educar, entretanto, não era o objetivo da nossa televisão. Ao contrário. Era 
como se um povo mais esclarecido pudesse representar uma grave ameaça ao 
sistema ditatorial. Durante muitos anos fizemos uma televisão sem alma, sem 
compromisso com o nosso povo. Tudo isso é muito triste, quando sabemos que o 
BrasH tem, hoje, urna televisão de alto padrão técnico. Nossos profissionais são os 
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melhores do mundo. ·se enoontramos a fol1Illl, a estética, perdemos o conteúdo. 
Televisão é só divertimento? Televisão é um bazar, um supermercado? Sua 
finalidade é apenas vender? · 

Nos países do Primeiro Mundo, a TV, primeiro, ensina, informa, para depois 
divertir. Mesmo nos Estados Unidos a televisão tem um alto sentido de 
responsabilidade com o seu povo; a sua programação é examinada, discutida e 
aprovada por uma comissão de alto nível. 

Por outro lado, devemos reconhecer que a televisão brasileira de hoje tem 
importantes aspectos positivos. Muitos programas já revelam a preocupação de se 
fazer uma televisão voltada para a inteligência do espectador. Ela tem 
internacionalizado o brasileiro, dando-lhe uma visão mais ampla do mundo de hoje. 
Tem tido uma ótima atuação no campo esportivo, embora não se detenha no esporte 
amador. A produção independente está se fortalecendo, abrindo o mercado. Os 
cineastas brasileiros já começam a ter um lugar na televisão. 

Estamos caminhando. Por isso, quando vemos uma televisão tão ágil e tão 
bem feita esteticamente, não podemos admitir que essa televisão perdeu a 
oportunidade histórica de elevar o nível cultural do nosso povo. Esse é o grande 
desafio. Essa é a nova televisão: o interesse público em primeiro lugar. 

É importante não esquecer que a televisão brasileira é uma concessão pública 
que pertenée ao povo. Imagino uma televisão que tenha 30% da sua programação 
realizada localmente, resgatando a nossa cultura regional, revelando novos talentos e 
ficando mais próxima da sua região .. ' 

Imagino uma televisão que tenha 30% da sua programação realizada por 
produção independente, permitindo a entrada de novos profissionais que estariam 
oxigenando os programas com novas idéias. É importante lembrar que, nos Estados 
Unidos e na maioria dos países do Primeiro Mundo, mais de 70% da programação é 
produzida independentemente. 

Imagino uma televisão que saiba, sobretudo, ver do outro lado da sua tela luminosa 
o rosto do nosso povo. E mais: que saiba acreditar no nosso povo. 

Recomendações resultantes da palestra do Sr. Fernando · 
Barbosa Lima 

• Que a televisão brasileira retome seu compromisso com o povo, através 
de uma conjugação inteligente de forma estética e conteúdo informativo 
e educativo. FBL: 53 (5) 

• Que a televisão brasiieira renha 30% da sua programaçao realizada 
localmente, resgatando a cultura regional, revelando novos talentos e 
ficando mais próxima da sua região. FBL: 54 (2); 55 (7,8); 65(12) 
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• Que a televisão brasileira tenha 30% de sua programação realizada por 
produção independente, permitindo a entradà de novos profissionais, 
para oxigenar a programação com novas idéias. FBL: 54 (3); 55 (7,8) 

• Que se crie um conselho de ética da televisão, para coibir abusos por 
esta cometidos FBL: 55 (6); 63 (5) 

• Que a televisão brasileira seja compelida pela lei a produiir pequenas 
peças educativas, de boa qualidade, ao estilo do programa "Gente que 
Faz", do Banco Bamerindus, e os insira nos intervalos da programação 
principal dos horários nobres, de forma que não prejudiquem a 
programação, e não sofram de falta de audiência.. FBL: 59 (3). 

4.4. Álvaro Augusto Ribeiro Costa 

Resumo da palestra do Sr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Procurador da República 

A rigor, o que teria o Ministério Público a ver com o conteúdo da 
programação dos meios de comunicação, especificamente da teleVisão e do rádio? 

É preciso deixar clara a esfera de atuação do Ministério Público, quais são os 
pressupostos desta atuação, para que se possa oferecer à sociedade a compreensão de 
que o Ministério Público pode vir a ser um instrumento essencial na realização dos 
valóres e princípios Constitucionais. 

Nesse particular, é preciso lembrar a própria definição do Ministério Público: 
o art. 127 da Constituição, define o Ministério Público como institllÍção voltada para 
"a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis". Essa definição, necessariamente, faz com que tenhamos 
que nos reportar ao próprio preâmbulo da Constituição que deixa evidente que o 
texto da Lei Maior, a própria ordem constitucional, a organização do Estado, a 
divisão dos Poderes, o federalismo, os instrumentos todos ali compreendidos só 
existem na medida em que sejam necessários e essenciais à realização da dignidade 
da pessoa humana. Em outras palavras, da própria cidadania, considerando-se a 
cidadania do indivíduo, a cidadania da coletividade ou a cidadania do todo do que 
normalmente se considera e se chama de Nação. Essa compreensão permite-nos 
afirmar que a Lei Maior é um ponto de partida, e não um ponto de chegada. 

E o Ministério Público passa a ser um instrumento de superação da imensa 
distância entre o que pretende o quadro constitucional e a realidade social, política, 
econômica e cultural a que esse quadro deva aplicar-se. Isso faz mais compreensível, 
também, o disposto no art. 129, inciso II, da Constituição Federal, que inclui entre as 
funções institucionais do Ministério Público, literalmente, "zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
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assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia". 
Ela é aquela instituição que, em nome da sociedade, representa os interesses difusos 
e, sobretudo, exerce um papel de equilíbrio dentro do próprio Estado e de promoção 
dos valores e dos objetivos da sociedade como um todo. 

Editou-sé a Lei Complementar n° 75, de 1993, sobre o Ministério Público da 
União, pela qual foi criado um órgão específico, chamado ·de Procuradori:! dos 
Direitos do Cidadão, que tem por finalidade a defesa constitucional dos direitos do 
cidadão, considerado indivíduo, coletividade ou a nação como um todo. É dentro 
desses pressupostos que se coloca a questão da programação do rádio e da televisão. 
A esse respeito vou procurar reduzi-los em alguns pontos. 

O primeiro deles diz respeito ao próprio desenho constitucional ®. 
comunicação social, no capítUlo próprio da Constituição. Isso já tem uma relevância 
por si, porque não era comum, mesmo na nossa história constitucional, que se desse 
à comunicação social o destaque orgânico que lhe conferiu o texto atual. 

Outra parcela de considei:ação é que não se pode pensar na comunicação 
social, do ponto de vista constitucional, sem que façamos a remissão necessária aos 
princípios fundamentais da Constituição, ao estado democrático de direito e aos seus 
fundamentos. 

Também é necessário destacar a importância da representação popular e da 
participação, já que vivemos num regime representativo e, necessariamente, 
participativo. Daí uma. série .de ,inferências se coloca, e a nossa experiência 
constitucional recente tem. mostrado que, sobretudo nás áreas em que as políticas 
públicas são um instrumento básico de realização dos valores dos direitos 
constitucionais, a participação social através dos mais diversos conselhos e dos mais 
diversos níveis se mostra uma experiência riquíssima e, hoje, quase que irreversível. 
Não haveria por que não ser assim também em matéria.de comunicação social. 

Outros princípios e normas que não podem ser afastados são aqueles que o 
art. 3° da Constituição Federal define como objetivos fundamentais da República. 
Entre eles, a superação das desigualdades regionais, das desigualdades sociais, o que 
já nos obriga a considerar a comunicação social como um instrumento fundamental 
de superação dessas desigualdades, não só no plano cultural, mas também nc plano 
da própria ordem econômica, na difusão dos meios e conhecimentos para superação 
das desigualdades e também na própria motivação das comunidades, no sentido da 
possibilidade de solução dos seus problemas. . . 

A democratização da informação, aí, tem uma dimensão muito maior do que 
a princípio se supõe, quando se aborda a questão da comunicação ou da 
programação, numa ótica literal e exclusivamente dentro do entretenimento ou da 
informação padronizada. 

Se esses são os parâmetros da atuação do Ministério Público, ele se desdobra 
em alguns aspectos fundamentais que se colocam, também, sob a esfera da sua 
obrigação institucional. Destacam-se, nesse ponto, de um lado, a própria ordem 
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constituciõriàl, ém -que a ordem relativa à ·co!Ztuni~ção social é uma parte, e, de 
outro lado, os direitos que essa ordem constitucional suscita para as pessoas e de que 
maneira esses direitos se revelam, nos seus diversos aspectos. · 

Eles dizem respeito ao problema da propriedade dos meios de comunicação 
- e ai se destaca o princípio insculpido no § 5° do art. 220, que veda e que briga 
com a idéia do monopólio ou do oligopólio dos meios de comunicação social. 

Uma outra questão que se coloca como princípio também a ser roteiro para 
atuação do Ministério Público é a questão do princípio da complementaridade dos 
sistemas privado e estatal. Desde __ que observada a proporção que esse princípio 
recomenda se poderá conciliar os interesses das mais diversas ordens na utilização 
desse espaço, que é, sobretudo, público, da comunicação social. 

Outro aspecto diz respeito ao problema da renovação das concessões, dp 
cancelamento das concessões ou das permissões. Aqui, no sistema brasileiro, 
acolhendo a complementação da competência do Poder Executivo com a apreciação 
do ato pelo Congresso Nacional e a previsão do Conselho de Comunicação, quase 
que exige, necessariamente, a implementação desse Conselho. 

Ainda neste ponto, há o dispositivo que exige a aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. para a não-renovação da 
concessão ou da permissão. É o que diz o § 2° do art. 223, bem como o §4° desse 
mesmo artigo, que prevê a necessidade de decisão judicial para o cancelamento da 
concessão ou permissão, depois de vencido o prazo. 

Aqui há uma curiosidade, porque é próprio do regime jurídico da concessão, 
que o cancelamento possa se dar por ato administrativo, mas, naturalmente, 
submetido à discussão judicial, deSde que ruga a lesão ou que se coirligure qualquer 
hipótese dentro do princípio amplo do acesso ao Judiciário; não para o 
restabelecimento da concessão, mas para, eventualmente, que · se assegure a 
indenização necessária Imagine, por exemplo, que a rádio local é utilizada para 
incitação ao crime e até ao linchamento ou incitação contra pessoas. Que meios a 
ordem jurídica teria para coibir tal atuação? 

Ainda chamando a atenção para os pontos que devem aumentar a atuação do 
Ministério Público, podemos lembrar, também, que há dois aspectos básicos a serem 
considerados quanto à comunicação social em geral. No aspecto positivo, há 
liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação 
sob qualquer forma, processo ou veículo. 

Os problemas têm que ser colocados, muitas vezes, em razão das formas de 
controle da televisão ou do rádio; entidades ou categorias desfavorecidas ou minorias 
têm suscitado reclamações no sentido de que Dão teriam acesso aos meios de 
comunicação para trazer a sua versão sobre os fatos que são por eles mesmos 
vividos. 
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Um outro aspecto é a liberdade de informação no sentido do receptor da 
informação. Tenho o direito de ser informac!.), e ci problema maior que se coloca é 
nas hipóteses em que os meios de comunicação ocultam os fatos. 

Também seria fundamental a questão de se examinar os indicativos do art. 
221, incisos I, II, III e IV da Constituição. Aqui, os princípios são de tal modo gerais 
sobre alguns aspectos. O que se entende rigorosamente por regionalização da 
produção cultural, o que se entende por preferência a finalidades educativas, 
artísticas do ponto de vista prático, do ponto de vista de uma planilha? 

Isso se revela na questão dos abusos da violência, da exploração sexual, dos 
"enlatados", de certos aspectos de entretenimento que não é necessário haver um 
discernimento maior para considerar como de péssimo gosto. O abuso na exposição 
das pessoas ao ridículo, temos muitos exemplos, são verdadeiros· tratamentos 
degradantes e, até certo ponto, desumanos, no que ofende a honra da pessoas, e as 
formas mais diversas de abusos que, evidentemente, permitem que se afirme que 
nesses casos não está sendo observado o conjunto dos indicadores do art. 221. 

Como superar, como estabelecer parâmetros para a aferição dessas situações? 
Não vejo, no momento, como se possa fazer isso, senão por meio de um longo 
processo de maturação de indicadores. Mais uma vez, fala-se na necessidade da 
instalação do Conselho e da enorme potencialidade que ele pode trazer no que diz 
respeito à definição desses parâmetros, à prática do seu acompanhamento e à 
integração por meio dele, não só do Poder Legislativo, mas das demais instituições 
democráticas, no monitoramento e na formulação de indicadores para o exercício da 
comunicação social, em face dos-'princípios maiores da Carta Constitucional e das 
·funções que cabem, segundo a Lei Maior, às diversas instituições no estado 
democrático de direito. 

Recomendações resultantes da palestra do Sr. Álvaro 
Augusto Ribeiro Costa 

• Que a lei clarifique melhor as competências e que se instale o Conselho 
de Comunicação Social, previsto no art 224 da Constituição Federal, e 
que este trabalhe em estreita relação com o Ministério Público. AT 90 
(2,3); AARC: 82 (4) 

• Que se aproveitem as prerrogativas de ombudSmiin âo Ministério 
Público, no sentido de criar mecanismos de encaminhamento das 
reclamações e perplexidades da sociedade, em relação ao conteúdo de 
programas de-rádio e televisão. O Ministério Público tem a prerrogativa 
de propor ações de responsabilidade adininistrativa, penal, civil e até 
mesmo política .. AARC: 82 (5); 83: (7) 
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• Que a lei atribua ao Conselho de Comunicação S.ocial - em 
cooperação com o Ministério das Comunicações, éom o Departamento 
de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, e com o Ministério 
Público -, responsabilidades e prerrogativas de acompanhar ~
execução da programação das concessionárias de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, quanto à responsabilidade social assumida e quanto 
à qualidade e natureza da programação, dando-lhe poder de recomendar 
ao Congresso Nacional sanções e eventual cassação ou, ao Poder 
Executivo, a não-renovação. PS: 83 (1, 2) 

• Que o Conselho de Comunicação Social se incumba de acompanhar o 
cumprimento do art 221 da Constituição Federal, encaminhando 
denúncias de descumprimento e propondo sanções. AT: 84 (7); 85 (2) 

• Que a lei obrigue a aprovação pelo Congresso Nacional das 
transferências de controle acionário e vendas das empresas 
concessionárias de radiodifusão. AT: 87 (5, 6) 

• Que o Ministério das Comunicações, em cooperação com o Ministério 
da Justiça e com o Ministério Público, estabeleça, como critérios de 
pontuação no certame licitatório para a outorga de concessões de canais 
de televisão e como elementos para decisão a respeito da renovação ou 
não da referida concessão, a qualidade e consistência da classificação 
dos. programas veiculados, em termos de horários, faixas etárias e de 
informação do público sobre essa classificação, em consonância com o 
art. § 3°, I, do art. 220 da Constituição Federal .. AT: 90 (6-10); AARC: 
91 (2) 

• Que a lei estabeleça meios legais, ágeis e baratos, que garantam à 
pessoa e à família ·mecanismos de defesa contra programas ou 
programações de rádio e de televisão que contrariem o disposto no art. 
221 da Carta Magna.. AARC: 91 (3) 

4.5. Murilo César Ramos 

Resumo da palestra do Sr. Murilo César Ramos, Professor da Faculdade de 
Comunicação Social da Universidade de Brasília - UnB, intitulada "Rádio e~ 

· Televisão no Brasil: Democratização e Políticas Públicas" 

Faço breve remissão histórica na abertura dessa minha exposição, intitulada 
Televisão e Rádio no Brasil-:- Democratização e Políticas Públicas, porque julgo 
ser o objetivo maior da Comi..<;são Especial do Senado Federal, criada para analisar a 
programação de rádio e TV, o esforço de "pôr no lugar" deterininados aspectos do 
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ideário liberal no campo da Comunicação, aproximando o Brasil, ao máxilno,-do que 
já fazem outros países mais desenvolvidos do que nós. 

A última edição da revista Carta Capital, insuspeito periódico voltado para 
a elite empresarial e política brasileira, traZ em sua capa chamada para uma ampla 
matéria jornalística intitulada "Os novos donos do poder- a oligarquia à brasileira 
e a reforma impossível", destacando nessa matéria, como um dos traços 
determinantes do atual poder oligárquico nacional, a posse de estações de rádio e de 
televisão, sob o rótulo, muito adequado aliás, de "poder eletrônico". 

Assim, debaixo de uma nova e elegante roupagem, a revista chama a atenção 
para aquilo que uma jovem pesquisadora gaúcha, alguns anos atrás, qualificou de 
"coronelismo eletrônico". Ou seja, o compadrio, a patronagem, o clientelismo, o 
patrimonialismo, em geral associados a uma estrutura social e política arcaica, rural, 
antimodema, ganharam no Brasil, no final do século XX, a companhia dos mais 
sofisticados meios de extensão do poder da fala até então inventados pelo homem: o 
rádio e a televisão. 

Como poucos em todo o mundo, o Brasil desenvolveu um retrógrado sistema 
de comunicação, com destaque especial para a televisão, por sua inegável 
centralidade nas sociedades contemporâneas. Sociedades que, na Academia, 
costumamos chamar de "mediáticas", para ilustrar o fato incontestável de que, nelas, 
a nossa relação com os fatos e os processos do assim chamado mundo real se dá, 
primordialmente, através dos meios ~e comunicação: imprensa, rádio e televisão. "Se 
não deu na televisão, não aconteceu". 

Com exceção de um programa recente, produzido pela 1'V Educativa do Rio 
de Janeiro, chamado "O Quarto Poder", não se conhece qualquer outra iniciativa de 
autocrítica ao alcance do grande público: o conceito de media criticism ou "crítica 

da mídia", dos meios de comunicação, como faz, por exemplo, a CNN, em 
programas de debates. 

Entre nós, quem consegue imaginar um "Globo Repórter", na noite de sext&
feira, dedicado ao atual ciclo de associações da própria Globo com a News 
Corporation, do megaempresário australiano americano, Rupert Murdock, para 
fazer televisão direta por satélite; ou da Globo para a área de telefonia celular com a 
maior empresa de telecomunicações no mundo, a AT&T, ou ainda a associação do 
Grupo Abril na área de televisão por assinatura com as empresas americanas 
Hoechst, Falcoo Cable, ABC Capital, esta' última ora sendo adquirida pela Walt 
Disney Company? 

Em outras palavras, hoje ainda, tal qual no século XIX, nosso liberalismo 
estabelece um limite claro para seu avanço democrático: .o limite da escravidão. Lá, 
o povo era privado da sua liberdade no sentido mais absoluto; aqui, a privação, ainda 
que relativa, pode ser quase tão cruel, pois um- homem privado da irlformação 
continua a ser, de algum modo, escravo, pois escravo é todo aquele que não pode se 
apresentar diante do outro como verdadeiro cidadão. E cidadania não há sem acesso 
à irlformação. Inclusive, e principalmente, irlformação sobre os interesses e o 
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funcionamento dos meios de comunicação. Pois eles, constituidores principais da 
esfera pública contemporânea, têm o dever de estar, juntamente com as organizações 
estatais - e eu friso - entre as mais públicas, as mais transparentes, de todas as 
instituições sociais. 

Mas, se esse é o diagnóstico que trago hoje para debate, quero deixar para 
esta Comissão um roteiro de medidas que possam, eventualmente, vir a ser mais 
amplamente debatidas com a sociedade e implementadas pelo Parlamento brasileiro. 

I 

Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência mais plena que vivemos um 
daqueles momentos singulares, que só vez por outra ocorrem na história dos meios 
de comunicação, da convergência entre esses meios - informação e entretenimento 
-, as telecomunicações e a informática. Em função dessa convergência, a análise que 
aqui se faz da programação de rádio e televisão está intimamente ligada ao que o 
Congresso como um todo terá que tratar, neste e no próximo semestre legislativo: 
que é a re-regulamentação das comunicações brasileiras, a partir da flexibilização, já 
aprovada, do monopólio da Telebrás para os serviços públicos de telecomunicações. 

Temos, hoje, que reescrever toda a legislação básica de comunicações deste 
País, adequando-a finalmente ao · cenário da convergência entre meios de 
comunicação de massa, telecomunicações e informática. Particularmente, por lei 
ordinária, teremos que refazer a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, mais 
conhecida como Código Brasileiro de Telecomunicações, dentro do qual está toda a 
regulamentação do rádio e da televisão. Simultaneamente a essa revisão, será 
necessária a criação de um novo órgão regulador para as comunicações no Brasil, 
conforme está previsto na emenda constitucional da flexibilização do monopólio da 
Telebrás. 

Mas, se estas medidas mais amplas demandarão um tempo muito mais longo 
de debate e implementação, outras há, mais especificamente ligadas aos objetivos 
desta Comissão, que merecem ações de mais curto prazo. 

A primeira destas é a instalação imediata do Conselho de Comunicação 
Social, órgão previsto na Constituição Federal, regulamentado por lei, mas que até 
hoje não foi instalado pelo Congresso Nacional. Sua instalação depende, hoje, tão
somente da vontade política desta Casa, pois existem soluções técnico-legislativas 
para que isto ocorra em prazo muito curto. 

Mais ainda, o Conselho de Comunicação Social, que não se confunde de 
modo algum com o órgão regulador previsto na .emenda e<>nstitucional da 
flexibilização do monopólio da Telebrás, pode ser um foro privilegiado por reunir, 
dentro do Parlamento, uma representação importante da sociedade civil, para debate 
das mais importantes questões que hoje impedem o desenvolvimento democrático 
das comunicações em nosso País, contribuindo para a busca de soluções de impasses 
tão freqüentes. 

Prosseguindo com as sugestões de medidas, lembro a reforma da Empresa 
Brasileira de Comunicação, a Radiobrás e da Fundação Roquette Pinto, que 
coordena nosso fracassado sistema de televisões e rádio educativas. 
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Outra questão relevante é a descentralização da produção audiovisual 
brasileira, com estímulo a produções independentes. Aqui, o importante é 
estabelecer critérios amplos C.e acesso a todas as redes de distribuição de 
programação, tanto de modo público como comercial, com ênfase especial para o 
mercado emergente de televisão por assinatura, :nas sem neglig ~nciar a televisão 
aberta, de massa. Isto tudo, levando-se em CO!C !!. possibilidade estratégica da 
realização de parcerias entre produtores indepe::;,; ::ntes, operadores de televisão 
convencional e por assinatura, e programadores, ·isando o estabelecimento de 
mecanismos com a participação e, principalmente, a mediação estatal para 
financiamento de produções, tanto para os mercados nacional, quanto internacional. 

. Remetendo-nos ainda à Constituição, atenção especial deve ser dada à 
questão da monopolização e oligopolização das comunicações brasileiras. Esta 
questão, que já era premente, mais premente torna-se hoje por conta do fenômeno 
acima observado da convergência. 

Nos dias de hoje, o que se vê, mesmo nos Estados Unidos, é uma tendência a 
se levantar muitas das restrições postas em prática, há 60 anos, desde o número de 
emissoras de rádio e TV que um mesmo grupo empresarial pode ter, passando pelo 
fim das restrições de propriedade cruzada, bem · como o fim de medidas 
incentivadoras de programação local e regional de interesse público. Essa tendência 
seria decorrente daquele processo de convergência que estaria eliminando as 
diferenças entre rádio, jornal e televisão, tomando sem sentido a tentativa de impedir 
que o mesmo grupo controlasse esses veículos em um mesmo mercado. 

Quanto ao problema, sempre recorrente, dos conteúdos das programações de 
televisão, é, e será sempre, um assunto polêrnico e delicado por resvalar, mesmo 

contra a nossa vontade, no problema da censura ou autocensura, levantando o 
espectro do controle estatal da informação. Mesmo assim, não há como fugir da 
constatação de que a programação de nossa televisão é, salvo exceções, mediocre, 
devorada pela tirania dos índices de audiência, que sacrificam sempre a qualidade e 
o bom gosto pelo mínimo denominador comum, em termos do chamado "gosto 
popular". 

Se, como diz a Constituição, as finalidades da televisão e do rádio são 
informativas, educativas e culturais, não é preciso ser radical para perceber que tais 
finalidades passam longe de nossas programações. Mas, se este é um problema que, 
acredito, não pode ser resolvido por leis, ou outra norma qualquer, sua solução 
passa pelo diálogo intenso entre Congresso, Poder Executivo, empresas de rádio e 
televisão e organizações da sociedade, para definição de padrões de programaçiio 
que torne a televisão, em primeiro lugar, e o rádio - este, menos culpado do que 
aquela pela preuica do mau gosto - instrumentos efetivamente civilizatórios e não 
estes instrumentos de escassa qualidade e péssimo gosto que, hoje, de fato são, em 
que pese fortes opiniões em contrário, geralmente respaldadas por exemplos que, 
como diz o senso comum, não passam de exceções a confirmar a regra. 
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Pot tlltin'lo, chamo a atenção para a necessi~e de transparência no uso das 
verbas estatais de publicidade, bem como dÕs espaços ditos gr:atuitos, postos à 
disposição dos órgãos governamentais. Está ainda por ser feita uma auditoria 
rigorosa, sem preconceitos, nos c-ritérios e modos de uso da publicidade 
governamental, inclusive, e principalmente, aquela oriunda das empresas estatais. 
Uma revisão desses modos e critérios poderá muito bem resultar em possibilidades 
reais de fomento a um rádio e televisão públicos, bem como em utilização mais 
responsável do rádio e da televisão para campanhas cívicas e de esclarecimento 
público. 

Recomendações resultantes da palestra do Prof. Murilo 
César Ramos 

• Que se reescreva toda a legislação básica de comunicações do país, em 
particular a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, adequando-a ao 
cenano de convergência entre meios de comunicação, as 
telecomunicações e a informática. MCR 97 (2,3). · 

• Que se crie o novo órgão regulador para as comunicações no Brasil, 
inspirado na FCC - Federal Communications Commission americana 
e em seus congêneres ,francês, inglês e italiano, conforme prevê a 
emenda constitucional de flexibilização do monopólio da Telebrás. 
MCR 97 (4); MCR 104 (2). 

• Que se instale imediatamente o Conselho de Comunicação Social, 
conforme previsto no art. 224 da Constituição Federal, já 
regulamentado por lei. MCR 97 (6). 

• Que se proceda a ampla reforma da Empresa . Brasileira de 
Comunicação, a Radiobrás e da Fundação Roquette Pinto, que 
coordena nosso fracassado sistema de televisões e rádio educativas, 
agregando este conjunto de emissoras de rádio e televisão em um 
sistema descentralizado, desestatizado, porém público, de radiodifusão, 
conforme pede a nossa Constituição, em seu art. 223. MCR 98 (1); 
MCR 103 (5, 6). 

• Que a lei obrigue e regule a descentralização da produção audiovisual 
brasileira, com estímulo à produção independente, conforme preconiza 
a Constituição Federal. MCR 98 (2). 

• Que se promova diálogo intenso entre Congresso, Poder Executivo, 
empresas de rádio. e televisão e organizações da sociedad~, para 
definição de padrões de programação que tome a televisão e o rádio 
instrumentos efetivamente civilizatórios. MCR 99 (4). 
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Que a rádio e a Televisão do Senado cuidem de suprir a população com 
informações sobre debates e conteúdos de comissões parlamentares 
cujos temas sejam boicotados pela grande imprensa, por lhes ferir 
interesses corporativos. MCR 102 (3). 

Que se crie · uma rede nacional de televisões educativas, com a 
participação das empresas estatais e públicas, de universidades, e 
mesmo da iniciativa privada, através de convênios de colaboração e 
patrocínio, para a produção cooperativa e otimizada de programas 
educativos de boa qualidade, com _coloração regional e nacional, e 
veiculação organizada em todo o território nacional. PS 105 (3)- MCR 
106 (6). . - - . - .. - -

Que se incentivem empresas privadas a produzir - e veicular em canal 
especificamente concedido pata esse f1In ---, material cultural de boa 
qualidade, a partir do material não utilizado na programação comercial. 
AT 109 (1). 

4.6. Dias Gomes 

Resumo da palestra do Sr. Alfredo de Freitas Dias Gomes, escritor e dramaturgo 

Sempre fui um homem tão ocupado em fazer televisão, que nunca tive muito 
tempo para pensar a televisão. Fui para a televisão arrastado por problemas, 
inclusive de censura, numa época em que quase todas as minhas peças teatrais 
estavam proibidas, e a televisão me fez .um convite -=-COÍsa_que_só.acontece no 
Brasil -, e eu que estava com minha obra quase totalmente proibida no teatro e 
impedido, por assim dizer, de fazer teatro, fui fazer televisão. Tiraram-me uma 
platéia de 300 espectadores e me deram uma de 30 milhões. Só no Brasil, que é um 
país paradoxal, acontece uma coisa dessas, não é? É verdade que o meu trabalho na 
televisão sempre foi acompanhado muito de perto pelos censores, principalmente os. 
censores militares. Sempre me ocupei tanto com a televisão, no fazer, que, o pensar, 
nunca encontrou tempo suficiente. Claro que esses problemas todos passam pela 
minha preocupação, mas de uma maneira um tanto fugidia. Até porque acho que a 
televisão, ao contrário do que muita gente pensa, é um meio de expressão etemero, 
não tem eternidade, não tem profundidade, não é um meio propício à reflexão, o que 
faz com que esse perigo que, às vezes, parece de uma influência direta na casa da 
gente, nas crianças, não seja encarado por mim de urna maneira assim tão drástica. 

A televisão é um poderoso meio de denúD.cia, como nunca se teve outro 
igual. Pode-se acabar com uma guerra, com denúncias pela televisão, como se 
acabou com a Guerra do Vietnã. A televisão é urna polémica, mas não tem 
profundidade, transmite modismos. Então, também não é esse monstro devorador 
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que parece ser, no meu entender. Não vejo os perigos que muitos vêem nessa 
proliferação da televisão, nessa invasão do lar pela televisão. Em decorrência dela, 
pre:isamos tomar mais cuidado com a educação dos nossos fillios;-êxplicando-lhes 
aqmlo que vêem na televisão, pois, muitas vezes, não está ao alcance do seu 
entendimento, para que não haja um entendimento errado. Isso sim, mas, jamais, 
desligar a televisão. 

Também tenho uma filha de 4 anos de idade e, a todo momento, vejo coisas 
que ela não pode ver, que não tem maturidade ainda para ver, mas não desligo o 
aparelho, procuro amenizar dando-lhe uma explicação, que acho que é o melhor. 
Uma outra que tem 7 anos, já pode ouvir explicações. Isso é melhor do que você 
proibir ou fazer aquilo que muita gente recomenda: tirar a televisão, proibir a criança 
de ver televisão. Isso não adianta, porque a televisão é o espelho da sociedade, no 
meu entender. 

Não penso que ela faça a cabeça do povo, como muita gente acha, mas sim 
que o povo faz a cabeça da televisão, pelo menos da televisão comercial, já que é 
feita para agradar uma grande platéia. Se ela transmite coisas que chocam essa 
platéia, evidentemente perde audiência e, em conseqüência, faturamento, o que, 
numa televisão comercial, é inadmissível. Então, falando basicamente da televisão 
comercial, não da televisão estatal, dirigida, quem faz a programação da televisão é a 
cabeça do povo. Por que há tanta violência na televisão? Porque há violência nas 
ruas, na sociedade. Vivemos uma época de violência realmente. Por que há tanto 
sexo? Porque houve uma liberação sexual a partir dos anos 60. Hoje se ensina sexo 
nas escolas, com ou sem televisão. :Há comerciais dizendo como é que se deve 
praticar o ato sexual para ser seguro. As crianças também estão vendo isso. Não 
vamos atribuir toda culpa à televisão. 

Certos excessos cometidos Jteste ou naquele programa -· e admito que haja 
- são menos nocivos do que uma censura estatal. Contra esta, sou radicalmente 
contra, porque acho que é muito IDais nociva do que uma liberalidade que pode levar 
a alguns excessos e alguns males, evidentemente. Esta é minha opinião de um modo 
geral. 

Enxergar o que vai ser a televisão no ano 2000, francamente, o meu exercício 
de futurologia não chega a tanto, porque vivemos uma época em que as coisas 
mudam muito rapidamente. Por exemplo, o computador que comprei há dois anos, 
hoje jâ é uma carroça, já me disseram até para jogá-lo fora porque não vale mais 
nada. Já estou vendo ser anunciada a televisão de pulso no ano que vem. Há a 
INIERNET colocando as pessoas em contato com todo o mundo, permitindo que se 
entre até em segredos dos computadores das nações, de Estados. Não sabemos como 
vai ser isso e eomo vai funcionar. 

É tão dificil propor uma legislação para uma coisa que estâ em movimento 
tão ,rápido, pois quando qualquer coisa for feita· jâ estará superada, como o meu 
computador. O progresso é tão rápido que quando qualquer medida for posta em 
prática, depois de estudos evidentemente demorados, como os de medidas 
legislativas, jâ estará supera~ 
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Não estou dizendo que não se deve pensar sobre isso. Pelo contrário, acho 
que se deve pensar, acho jUS'"..l> a criação deSta Comissão, mas- nãó--seTiio que possa 
ajudar de uma maneira objetiva, já que penso que não são leis que podem orientar o 
desenvolvimento da televisão, mas são leis que podem orientar as conseqüências 
advindas da televisão, como de direitos autorais, direitos de imagens, etc. E, vamos 
dizer, até tuna certa orientação pedagógica;tambêm. Se bem qüe acho-que isso deve 
estar a cargo das emissoras e das pessoas que fazem televisãO. Ou seja, devem ser 
levados a uma conscientização para exercer essa espécie de autocensura. Toda 
autocensura é castrativa mas, de algum modo, não se pode ficar imune a ela. Eu sou 
radicalmente contra qualquer censura estatal. 

Já nasci censurado. Quando nasci meu pai disse: "esse menino não devia ter 
nascido". Minha mãe me contou. Então, já nasci sob censura 

Um ponto que sempre me preocupou muito são as culturas regionais. Esse é 
tun problema da televisão centralizada no eixo Rio - São Paulo. Creio que as 
emissoras repetidoras regionais, por lei, são obrigadas a dedicar tun certo espaço de 
tempo às culturas regionais e não cumprem isso. As emiSsoras burlam essa lei 
contando, por exemplo, uma partida de futebol como sendo tun tempo dedicado à 
cultura regional. Usam, também, o noticiário local, uma entrevista, quando o espírito 
da lei não é esse, mas é manter nos Estados os talentos artísticos, para não virem 
todos para o Rio e São Paulo. E, por exemplo, manter os autos populares, as festas 
populares, o teatro regional, mantendo aí o autor, o cenógrafo, os artistas. Este é o 
espírito da lei, e ela foi esquecida tqtalmente. Não falta lei no Brasil, o que falta é 
cumpri-las. 

Essa seria uma maneira, se isso fosse inclusive levado-mais a-sério; de evitar 
a extinção da cultura regional, a deformação e os modismos, que acabam 
prevalecendo, embora eu ache que os modismos passam. As chacretes do Chacrinha 
já passaram, as da Xuxa também. ISso passa E se a cultura regional for fortalecida, 
ela sobrevive e se sobrepõe a isso. Mas é preciso levar a sério, porque esse realmente 
é tun dos males da televisão: a extinção das culturas regionais. 

É preciso que os Governos dos Estados, os órgãos estatais das diversas 
regiões dêem força aos artistas, a essa cultura, para que ela não se extinga. 

Creio que a minissérie seria tuna fórmula positiva de levar a cultura ao nosso 
povo. É tun formato novo; não tão novo; mas surgiu há pouco tempo e possibilita 
não só ao autor. como também ao diretor e à produção, tun produto mais bem 
acabado, justamente por possuir uni fitímero nH:ifórâecapífulos eum,renipomaiof 
para a sua realizaç5o. Possibilita ao autor escrever, burilar e reescrever a sua obra. 
Esse mesmo texto, "Deeadência", foi reescrito, por mim, uma.S três ou quatro vezes. 
Fatos novos foram <:.,cscemados e cutros retirados. ()produto-foi mUito- trabalhado 
e tivemos uns s.:is ,,,eses pare. çssa realização. Tempo que, geralmente, disp<>mos 
para escrevermos u...-r.1 l w.., da de cento e oitenta. a 4uzentos capítulos. 

No entanto, a novela é que dá dinheiro e a minissérie, dizem, só dá prejuízo; 
é só um produto de luxo para, mais ou menos; "livrar a cara" da televisão. · 
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Recomendações resultantes da palestra do Sr. Dias Gomes 

• Que os governos estaduais e os órgãos estatais das diversas regiões do 
país incentivem os artistas regionais e sua cultura, para que esta não se 
extinga. DG: 117 (4). 

• Que as emissoras observem uma classificação da programação de 
acordo com horários adequados às diversas faixas etárias. DG: 130 (2). 

4.7. Walter Avancini 

Resumo da palestra do Sr. Walter Avancini, diretor-Executivo da TV Eduéativa do 
Rio de Janeiro 

Esse veículo fantástico, na verdade, não pode ser "analisado antes de 
pensannos sobre o universo que nos_cerca nos dias de hoje. Que mundo é esse? Que 
comportamento humano é esse, de certa forma contraditório? Que capacidade 
humana é essa, no sentido da invenção, do desenvolvimento, através da eletrônica, 
de processos fantásticos, para que esse processo eletrônico, na verdade, transmita e 
apresente um comportamento pré-hístórico dessa própria humanidade? Isso é muito 
curioso. 

O homem é capaz de criar os satélites. É capaz de criar um veículo de 
integração global e, nele, projeta-se a sua incapacidade no desenvolvimento da sua 
relação, nos sentidos espiritual, humano e ético. Assistimos, atualmente, através da 
televisão e dos veículos de informação, essa busca, essa perplexidade que, neste 
momento, também está presente em todos nós. Que mundo é este que a televisão nos 
mostra? Que incapacidade é esta do ser humano de encaminhar o seu caminho para 
grandezas? De repente, as conquistas viram meras conquistas epidérmicas, quando 
se trata de uma relação com um sentido maior da grandeza humana e do espírito 
humano. Quando vejo as diversas modalidades hoje existentes, de televisão, fico na 
busca de algum ruído que possa criar em mim, ou em quem assiste, um referencial 
que seja um caminho para a humanidade, para a espécie, um caminho mais 
dignificante, menos assustador do que este que temos hoje. Na verdade, sabemos que 
vivemos num tipo de sociedade que acaba sendo determinada pelos chamados meios 
de produção. Quando pensamos na evolução das coisas, lembro-me do Alvin To:ffler, 
em seus trabalhos "Choque do Futuro" e "A Terceira Onda". Será que é por aí? Será 
que nós todos estamos sendo conduzidos para um tipo de vida e de existência 
sempre imposta por determinadas formas e meios de produção que acabam 
determinando o modus vivendi e, por isso mesmo, todo um comportamento por meio 
dos veículos de comunicação, que estarão a serviço, sem dúvida, desse novo 
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processo de produção, de distribuição dessa produção. Infelizmente, esse novo 
processo não atingiu os sonhos: da "segunda onda", que seria a indústria em função 
da democmtização do consumo. Isso, sabemos, não aconteceu. 

Entramos, agora, em uma outra fase, em que o aspecto família é algo tão 
discutível. Se a indústria trouxe uma transformação nessa compreensão do que seja a 
famnia, como uma fase do núcleo agrário, uma família extensa, alongada, 

necessariamente maior em função de um processo de produção daquela época, que 
se tmnsformou, posteriormente, por meio do processo de produção da fase industrial, 
em uma família menor, mais adequada àquele novo processo que surgia; hoje 
propõe-se exatamente a não-família, em função de um processo de produção que, 
inévitavelmente, levará à descentralização, à intemção com solidão. 

De repente, essa visão da família vai ficando cada vez mais distante. Parece
me que, hoje, a produção e os meios de produção estão nos propondo esse caminho 
da solidão e da individualidade. 

O que a televisão,~mo ela se processa hoje, os computadores e a 111ultirnídia 
significam, de fato, para a espécie hUIIUina? Da mesma maneiiit que-liojese-pergunta 
até que ponto a energia nuclear é benéfica - e o é em alguns aspectos -, ou 
terrivelmente prejudicial à espécie humana, eu perguntaria até que ponto esse 
processo colocado é um processo de evolução do espírito humano, uma imposição, 
ou se os fatos estão-se desenvolvendo não pelo grande espírito humano e sim pelo 
grande poder econômico·linivei:sal; ; 

Na verdade, sabemos todos a origem desse comportamento. Não é a televisão 
a culpada pela má distribuição de renda deste País, do cinismo religioso e socialista 
deste País, daqueles que pretensamente postulam esse posicionamento. Na verdade, 
penso que o País se divide entre os necessitados de acreditar e os cinicos que fazem 
que acreditam em alguma coisa, de certa forma, para manter o status quo. 

. -

Felizmente existem as exceções, sem o que eu estaria falando ao vento 
simplesmente. Sei que falo para pessoas que têm o mesmo tipo de preocupação, mas 
sabemos que somos uma minoria procumndo criar um ruído e aumentar o ruído 
dessa preocupação, em que a autocrítica da sociedade brasileira tem que ser levada a 
fundo em todas as suas áreas. Para se pensar em fazer alguma crítica, à televisão tem 
que se fazer a crítica da sociedade brasileira, não se pode isolar um fenômeno do 
QUtrO. 

Examinemos as influências que a televisão poderia trazer para a ·chamada 
classe média baixa, aquela faixa de trabalhador em que pai e mãe vão em busca do 
trabalho e seus filhos ficam, na verdade, na maioria dos casos, absolutamente sem 
nenhum tipo de proteção. Aos pais não cabe escolha: ou vão-em busca do alimento. 
ou vão à caça para alimentar os seus filhos e n,ão podem permanecer com eles, 
evidentemente, acompanhando-os nesse sentido. Eles jogam na roleta da sociedade 
brasilP-ira o que acontecerá com esses filhos. É melhor que eles tenham o que comer 
quando seus pais voltam do trabalho. 
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Nesse caso, a televisão passa a ter uma presenÇa maior no chamado mundo 
infantil, porque passa a ser o elemento de agregação dessas crianças dentro de casa, é 
a chamada babá eletrônica. Aí, a televisão passa, realmente, a ser :preocupante, mas 
somente nesse nível da chamada classe média baixa brasileira. E evidente que a 
solução não se dará a curto prazo, embora existam algumas atitudes que poderiam 
ser tomadas a curto prazo. Por exemplo, poder-se-ia instituir o turno integral escolar. 
Com isso, estaríamos protegendo as crianças e dando condições de tranqüilidade aos 
pais. 

Na classe média, quantas televisões há, hoje? Na classe média propriamente 
dita, o fenômeno da televisão a cabo, a princípio, já está sendo incorporado 
lentamente e, pelo menos por enquanto, surge, na verdade, como uma mais valia. 
Mais uma vez, as coisas não são regulamentadas, embora esses canais não 
sobrevivam da chamada televisão imediata, mas sim da "pesca" de assinaturas. 
Utilizei a expressão "pesca", porque não se está oferecendo praticamente nada Na 
verdade, está-se criando o modismo da televisão a cabo na chamada classe média; 
parece-me que há um acanhamento em se dizer que ainda não se assina a NET ou a 
TV A. Antes, procurava-se uma programação interessante em cinco ou seis canais, e, 
hoje, percebemos que, na verdade, quem tem televisão a cabo dispõe de trinta canais, 
mas, se tiver bom senso, acaba desligando a televisão. 

Ainda há tempo para se pensar no comportamento da chamada televisão a 
cabo, que, por enquanto, é nada mais nada menos do que uma redundância da 
televisão de broadcasting. Penso que há uma diferença: de uns anos para cá, a 
televisão de robadcasting criou algo que nos surpreendeu muito; trata-se de algo 
mais ou menos comum na Europa. Mas, se, algum dia, isso nos serviu de modelo 
para alguma coisa, não nos serve mais absolutamente em termos de teleyisão e 
comunicação, porque se trata de uma televisão amarrada "no nivelar tudo por baixo". 

O Brasil me surpreendeu, pois se transformou em uma grande loteria. E mais 
do que isso, ainda: as rifas. A televisão brasileira está especializada em rifas -ligue 
para tal TV dizendo quem ganha o jogo e você estará concorrendo a uin automóvel. 
Só que ao invés de se pagar pela ligação o que normalmente se paga, R$0,20, paga
se R$3,00 pela ligação. É, na verdade, utnã forma abusiva de se relacionar com o 
público telespectador. Isso pode ser visto imediatamente. Isso tem de ser visto 
imediatamente, o que não significa censurar a televisão, tirar-lhe ·liberdade, nada 
disso. 

Mas, voltando à televisão a cabo, esse é um processo que poderia ser muito 
discutido em todas as áreas. Acho que nas áreas preocupadas com o comportamento 
deviam ser criadas regras, porque eles estão em busca de assinaturas, não estão em 
busca de nenhum tipo de compromisso, ganhando esses canais com a mesma 
facilidade com que se ganhava no passado canais em qualquer lugar neste País pelas 
razões que todos conhecemos, de interesses desse ou daquele grupo. 

Quer dizer, mais uma vez não se deu a esses canais da chamada televisão a 
cabo um tipo de responsabilidade regulamentada a priori e não a posteriori. V amos 
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cometer o mesmo ·erro que cometemos quando da abertura das emissoras de 
broadcasting. Vamos repetir esse erro: 

Não é o caso, porque estas, em pri.!lcípio, não dependem de comercialização 
imediata para sobrevivência, dependem da 'ua capacidade de colher assinaturas. 
Evidentemente, vão buscar um tipo de prograr· 'J.ção, a médio prazo, de conquista de 
audiência por assinatura; haverá uma seleção na.~.rral, mas uma seleção natural talvez 
não em termos de qualidade efetiva e de responsabilidade de programação. 

Agora, falando diretamente da televisão de broadcasting e voltando à sua 
dependência da comercialização, acredito que além do aspecto de ;;efi~o/?~rRo 

encontramos, via de regra, algo que estabeleça a qualidade do produto anunciado, ou 
seja, o produto que está sendo anunciado, com aquela menina linda, semidespida ou 
aquele guapo surfista aparecendo na televisão. 

Teríamos que pensar muito nesse aspecto da comercialização. Claro que aqui 
entra muito o meu lado romântico, porque estou tocando em pontos que dificilmente 
poderão ser transformados ou removíveis. Esse, de fato, é o maior problema; é o 
combustível que toca a televisão do broadcasting. Portanto, estou divagando 
romanticamente, também, sobre uma série de questões. 

Como poderíamos pensar em mudar tudo isso? A longo prazo, todo brasileiro 
de bom senso sabe como: chama-se distribuição de renda e educação. Só. Mas 
sabemos da dificuldade que se encontra em todos os níveis para discutirmos esse 
problema que, sem dúvida alguma, acaba determinando. o tipo de televisão que o 
povo deseja. Estou falando da renda e, no caso brasileiro, a renda e a educação têm 
que estar juntas. 

Um pais $Ó pode ter, na verdade, grandes criadores e grandes artistas quando 
tem um público também com a capacidade e a sensibilidade de pretender um nível 
melhor no comportamento artístico. Isso, só a formação dá. 

Evidentemente, eles rejeitariam essa televisão. Aí está a regra geral, embora 
sempre haja momentos de exceção na televisão. Mas, regra geral, ela está nivelada 
por baixo, sem intenção alguma de acrescentar nada. E não temos, também, um tipo 
de educação que leve o povo brasileiro a reivindicar um outro comportamento, 
simplesmente desligando a televisão. 

Nós teríamos ainda um outro caminho -creio que a curto e médio prazos
, que seria a criação de referenciais através das TV s Educativas. O que me deixa um 
pouco espantado é a má avaliação que o Governo faz das TVs Educativas, que são 
seus instrumentos no sentido de criar referenciais que levariam a TV comercial a 
procurar provavelmente melhorar seus caminhos. 

Temos um sistema de TVs Educativas regionais, mas sabemos que, da 
mesma forma que as comerciais não tiveram nenhum tipo de compromisso com 
coisa alguma, as chamadas TVs Educativas regionais -não têm compromisso com 
nada: nem com o estímulo da sua própria cultura nem com a integração cultural com 
outras TVs Educativas, que são estaduais, com exceção da TVE, Fundação 
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Roquette Pinto, no Rio de Janeiro - onde me encontro -, que é federal. E como 
tal, com uma vocação para cabeça de rede que foi se perdendo nmna TVE que, quem 
a conheceu no passado como eu a conheci, foi a pioneira no s_entido de buscar uma 
programação mais qualitativa 

A primeira novela educativa, "João da Silva", e-uma série de programas de 
aulas, feitas pela televisão, foram realizadas pela Fundação Roquette Pinto em seus 
prim~iros anos de vida. O que se tem, hoje, é uma TV Cultura, que, sem dúvida, 
segwu o pioneirismo da TVE do Rio de Janeiro e evoluiu nurO.a posição favorável 
no sentido ilustrativo, por se tratar de uma fundação mista, não exatament~ 
condicionada a obrigações com o Governo de São Paulo diretamente. Então, houve 

uma certa liberdade, e o talento de um Muylaert, que lá esteve, e que soube 
desenvolver o que chamamos de referencial. 

O que está acontecendo, então? A TV Cultura hoje, em sua faixa infantil, 
em algumas faixas de horário infantil, mudou a programação das comerciais pelo 
índice de audiência alcançado. De repente, um programa infantil que atinge 10, 12 
pontos de audiência leva as outras emissoras a buscarem uma outra alternativa em 
sua programação. Esse é um caminho que deveria ser seguido num sentido geral, 
pelas chamadas TVs educativas. 

Eu trabalho para isso, assim como o Presidente Jorge Escosteguy, da 
Fundação Roquette Pinto, um jornalista muito experiente, vindo da TV Cultura de 
São Paulo, e os elementos que lá estão, como Mauro Garcia, nosso diretor da 
televisão. Estamos trabalhando neste sentido de mostrar ;w Governo: olha, esse é o 
seu filho. Cuide bem dele. Alimente-o, e ele pode ser o referencial para estas 
televisões que estamos discutindo e que não têm nenhum tipo de ameaça no seu 
comportamento. Que as TVs estaduais sejam reavaliadas no seu comportamento e 
nas suas obrigações. 

Nós falamos em respeito à regionalidade, da qual sou absoluUiillente a favor. 
Seria necessário que se exercitasse a regionalidade por meio dessas emissoras e que 
não se ficasse apenas atrelado a uma chamada programação nacional, com primazia 
para a Rede Globo, e, em segundo lugar, outras redes. Seria fundamental que, por 
meio das TV s educativas estaduais, fossem criadas condições e impostas obrigações 
aos governos de Estado, para que elas se estimulassem nesse sentido, para que elas 
não fossem simplesmente retransmissoras, ou de programas didáticos da TV 
Cultura e da· TVE, ou apenas emissoras de reprise de filmes já mais do que vistos 
nessa área de entretenimento; que elas, mais do que isso, se desenvolvessem nesse 
s~ntido da otimização do processo da cultura da sua região. 

Esse é um caminho a curto e médio prazos e depende só de vontade política 
Com isso, sem dúvida, criaremos uma TV de opção, a chamada opção pela qualidade 
ou pelo conceito, uma televisão conceituai, responsável, se feita realmente com o 
empenho e com o investimento devidos. Porque não há mágica, há que se investir 
quando se quer alguma coisa maior, há que se investir em alg'uma coisa que vale a 
pena, há que se criar normas que :regulamentem esse comportamento das TVs 
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educativas de todo o País; que elas sejam o carro-chefe, a ponta de lança na chamada 
televisão que nós todos discutimos o tempo todo. Poderíamos cobrar. Nós, não, mas 
o público vaí cobrar um comportamento diferente. 

Um outro caminho é chamar a atenção dos autores e diretores de televisão. 
Somos nós os fazedores da televisão. Pode-se te_ntar um __ CamÍllhO que não é 
absolutamente rejeitado pelo empresário: a audiência com qualidade. A outra 
situação em que, a médio e curto prazos, se poderia pensar, seria a campanha pela 
própria TV. Uma campanha, aí sim, do Governo, chamando a atenção do 
telespectador para se manifestar em relação ao programa que está assistindo naquela 
emissora. Escrevam, manifestem-se, dêem sua opinião. Ele seria exatamente uma 
espécie de ouvidor. Deveríamos ter, dentro dos próprios caniús, essa chamada de 

atenção ao telespectador. Não acredito na chamada pela faixa etária, quanto a ser 
impróprio ou não; isso não leva a nada A criança que está em casa acaba mesmo por 
assistir; o pai acaba cedendo a sua vontade. O caminho - sabemos - é levar o 
público espectador, que, na verdade, somos todos nós, a coletividade brasileira, a ser 
estimulado a se manifestar sobre aquilo que assiste, porque isso já balança o 
comportamento das televisões do broadcasting. Um produto que esteja sendo 
avaliado como ruim pelos telespectadores perturba o patrocinador, que deseja a 
simpatia do seu possível comprador. Se estimularmos, através da própria televisão, a 
participação direta do telespectador, comunicando-se com a própria televisão, com 
outros órgãos, através de associações, não há dúvida de que poderá haver uma 
mudança nesse comportamento. Aí não será .censura, mas a manifestação do mais 
interessado: o usuário. 1 

Recomendações resultantes da palestra do Sr. Walter 
Avancini 

Que a lei coíba a tranSformação da televisão aberta em cassino nacional, 
através de loterias, bingos, rifas e outros subterfúgios. WA: 144 (2,3). 

Que se regulamentem as responsabilidades das operadoras 
concessionárias de TV a Caoo, em relação à qualidade e à natureza 
cultural e educativa de seu conteúdo, uma vez que não podem alegar 
depender da comercialização para sua sobrevivência, pois sustentam-se 
da venda de assinaturas. W A: 144 (5,6). ' · 

Que a lei obrigue o governo a investir nas TV Educativas, no sentido de 
fortalecê-las e de criar, através delas, referenciais de qualidade e 
compromisso social, para todo o· universo da televisão brasileira. WA: 
146 (6); 147(5). . 



• Que o governo promova campanhas, pela televisão, em que estimule o 
telespectador a se pronunciar a respeito da qualidade do que está 
assistindo em uma determinada emissora, e que crie canais de captação 
e encaminhamento dessas manifestações. WA: 148 (3). 

• Que as televisões adotem os mecanismos de ombudsman, no sentido de 
auscultar a população sobre a qualidade e adequação de sua 
programação, ao invés de fazê-lo apenas pelos pontos do Ibope. PS: 154 
(5). 

4.8. Antônio Athayde 

Resumo da palestra do Sr. Antônio Athayde,. Diretor-Geral da NET Brasil, 
intitulada ''A Era da Diversidade" 

Estamos vivendo uma era que pode ser chamada de "A Era da Diversidade". 
É uma era em que o consumidor, no fundo, é quem dirige os trabalhos dos meios de 
comunicação e está exigindo, cada vez mais, multiplicidade de programação, seja de 
rádio, seja de televisão. E essa era da diversidade tem alguns itens que gostaria de 
abordar: 

1. a revolução tecnológica que está acontecendo nos meios de 
comunicação; 

2. quais são as conseqüências dessa revolução no mundo; 

3. as conseqüências no Brasil; 

4. as grandes questões com negócios de comunicação do futuro; 

5. o que acontecerá com a programação de televisão e o desafio 
brasileiro da informática, e 

6. a questão da educação à distâncià 

1. A revolução tecnológica que está acontecendo agora talvez seja para a 
humanidade comparável com a invenção da roda, e ela pode ser resumida nesses 
itens. 

Primeiro, a digitalização, que é um ..conceito muito simples, mas que 
revolucionou os negócios de comunicação no mundo; e o fato de que os sinais de 
voz e os sinais de imagens, sendo digitalizados, passam a ser comparáveis aos sinais 
de um computador. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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Essa pequena descoberta muda in1.•"i.ramente o negó:· das comunicações. 
Outro fenômeno importante é o da compressi\0 dos smais dig· · ; .. Isso significa que 
esses bits, onde são transformados os sinm~ de áudio e ~, vídeo, podem ser 
armazenados de forma comprimida, de mau~·ira que todo: os esquemas de 

transmissão ou de armazenamento de vídeo e . :• áudio 
eficientes. 

· :.uam muito mais 

A outra descoberta que está revoluciona:·. negócios - essa já mais 
conhecida - é a fibra ótica, uma maneira de transm:. .. mformações de vídeo e de 
áudio de altíssima capacidade; e os satélites de alta capa:tdade, que são os satélites 
artificiais de comunicação que chegam diretamente à residência das pessoas do 

· mundo todo, através de antenas parabólicas de pequenas dimensões e com imensa 
capacidade de transmissão e de recepção de sinais. 

2. Essas modificações na tecnologia geraram algumas consequencias 
importantíssimas no mundo. A primeira delas é que gerou, para os empresários do 
setor, no mundo inteiro, uma imensa insegurança; não sabem o que vai acontecer no 
futuro. E essa insegurança, no fundo, é a principal razão do grande movimento que 
está havendo, entre os grandes grupos mundiais, de fusões entre empresas e de 
aquisições entre empresas; e eles procuram se unir para diminuir os riscos da 
atividade. 

O outro fenômeno gerado pela digitalização é a convergência entre televisão, 
telecomunicações e informática. Hoje, rigorosamente, não há mais diferença entre 
esses negócios. Então, vemos, por esses dois primeiros itens - a insegurança e a 
convergência- que há: os invéstiiilentos cruzados. Os empresários que estão na área 
de produção estão indo para a área de distribuição. Por exemplo, os empresários de . 
informática investem em produção de televisão; os empresários de telecomunicações 
investem em televisão, investem em produção. 

Esse cruzamento se deu pela insegurança e ·pelo fenômeno gerado pela 
digitalização, que é a convergência de todos os negócios num único negócio da área 
de comunicação. 

Outro fenômeno causado por essa avalanche de meios de distribuição é o que 
se chama hipersegmentação da programação, isto é, com o aumento de canais 
para chegar ao consumidor, a tendência é que a programação seja cada vez mais 
segmentada A programação vai acabar com aquele ideal de atingir um consumidor 
individualmente; cada vez se fazem mais canais de televisão ou programação de 
rádio mais focados na tendência no indivíduo, na identificação de pequeníssimos 
giupos de pessoas com interesses semelhantes. Cada vez mais esses grupos de 
pessoas diminuem na sua quantidade. 

Outra conseqüência é a capacidade "ilimitada", porque sempre há um 
problema de custó de armazenamento e de recuperação de programas de televisão. 
Trabalha-se com a hipótese de que, num futuro próximo, praticamente toda a 
produção mundial de filmes, por exemplo, possa ser armazenada em grandes bancos 
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de dados de -discos óticos e possa ser acessada, a qualquer momento, pelo 
consumidor que esteja ligado a esses bancos de dados. 

Então, essa capacidade de armazenamento Ja e Imensa e cresce em 
proporções geométricas a cada dia. O ínn das fronteiras, esse talvez seja o 
fenômeno mais fácil de ser detectado. Com toda essa capacidade de comunicação e 

principalmente com os satélites de telecomunicação de alta potência e de alta 
capacidade, aquele velho conceito das fronteiras políticas ou fronteiras geográficas 
literalmente desapareceram. 

Aqui, no Brasil, que geograficamente está situado fora da área de influência 
dos satélites artificiais que cobrem os Estados Unidos e a Europa, nos próximos 5 
anos, devem ser lançados pelo menos 4 ou 5 satélites artificiais, que vão fazer chover 
- literalmente - em cima do País uma quantidade de canais de televisão 
absolutamente sem precedentes, fazendo com que, independente de qualquer tipo de 
legislação, o consumidor brasileiro seja potencialmente submetido a uma avalanche 
de programação de televisão, principalmente vinda do exterior. E o consumidor vai 
poder solicitar uma determinada programação de televisão feita de acordo com os 
seus interesses. 

E o último conceito é extremamente discutido hoje no mundo, que é o das 
super-rodovias da informação, isto é, a possibilidade de o consumidor mandar 
informação para o provedor de programação ou de informação em geral. Acredito 
que esse assunto, de alguma maneira, precisa ser discutido aqui no País, onde a 
INTERNET é uma realidade e é o início de uma super-rodovia de informação, em 
que se criam verdadeiras comunidades de troca de informação, a partir dos lares das 
pessoas. 

3. Quais são as conseqüências que começamos a ver no Brasil com todos esses 
fenômenos? Primeiro, é que a mídia impressa começa a investir em meios de 
distribuição da sua produção de iDformação fora do meio convencional, que é o 
jornal ou a revista. 

Outra conseqüência, no Brasil, é que o nosso mercado de televisão por 
assinatura é um dos maiores mercados potenciais do mundo. Isso faz com que os 
grupos estrangeiros, praticamente todos, estejam interessados em investir no Brasil. 

4. Quais são as questões e interrogações para o futuro? Algo bastante claro, 
hoje, no universo das telecomunicações e da comunicação em geral é a grande 
dificuldade de se prever o que vai acontecer no futuro, a partir de experiências 
passadas. Um fenômeno bastante interessante ocorreu com a televisão: foi algo não 
previsível. Se analisarmos os livros de ficção científica, praticamente todos os 
escritores previram a chegada do homem à lua, mas nenhum previu que ela seria 
televisionada. 

Outro fenômeno é o de que, a partir de Orwell, previu-se que a televisão faria 
o papel do big brother, isto é, seria usada pelo grande ditador ou pelo poder do 
Estado para vigiar os seus súditos, digamos assim. E o fenômeno que ocorreu é 
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justamente o inverso e também não foi previsto: a televisão hoje, ao contrário, é o 
big brother do cidadão. Todas as autoridades estão sob o seu farol no mundo inteiro. 
Praticamente, cada passo de um dirigente ou de um político está submetido ao 
cidadão, por meio da televisão. 

Outra constatação para o futuro é a de que não é importante a maneira de se 
chegar ao consumidor; o importante é chegar até ele. A grande disputa vai ·ser por 

estar na casa das pessoas, não importa se via cabo, por satélite, pelo ar, por meio de 
fitas ou por outro meio que venha a ser descoberto no futuro. 

Outra pergunta, ainda não respondida é: "Quem serão os distribuidores?" 
Hoje existe uma verdadeira guerra no mercado americano entre as Companhias de 
Televisão a Cabo, as Companhias Teleronicas, as Companhias Teleronicas locais ou 
de longa distância. Existem algumas cidades americanas em que a distribuição está 
sendo disputada pelas Companhias de Energia Elétrica e, até, pelas Companhias de 
Gás, no sentido de atingir o consumidor, tentar chegar ao consumidor e disputar o 
que será mais importante no futuro, que é o mercado de informação. 

Uma das poucas certezas para o futuro é que haverá, cada vez mais, opções 
de alcançar o consumidor. Praticamente, a tecnologia garante isso. 

Uma pergunta dificil de responder é se haverá espaço pdra as grandes redes 
de televisão como, hoje, conhecemos. A minha tendência pessoal é achar que a 
médio prazo esse espaço tenderá a diminuir muito, porque as grandes redes de 
televisão irão disputar, com aquela inclinação à hipersegmentação da programação, o 

J 

interesse do consumidor com uma ·r:.=tidade de competidores que tendeJ:lÍ a um 
número muito grande e elas terão a sua audiência dividida com esses competidores. 
Além disso, com a chegada da interatividade, o consumidor irá tender a escolher a 
sua programação e não submeter-se à vontade do programador, da programação das 
grandes redes de televisão. 

A última afirmação, também, é uma certeza para o futuro, que o conteúdo 
será sempre mais importante. A decisão será na ponta da produção e não na ponta da 
distribuição. Com a evolução dos meios de comunicação, esse número de 
possibilidades de chegar à casa do consumidor vai aumentar, cada vez mais. O que 
irá decidir o futuro de um negócio de comunicação está no lado da produção e não 
no da distribuição. 

5. O que se poderá prever para o futuro quanto à programação de televisão? 
Primeiro, voltando a falar que a diversidade é a palavra-chave. Cada vez mais será 
importante, para quem faz produção de televisão, descobrir nichos para rentabilizar a 
programação que ele está produzindo; descobrir interesses de grupos e atender aos 
seus interesses. 

Outro fenômeno interessante, na minha av~iação,.é que a televisão completa 
um ciclo e se volta para a comunidade. Com o aumento dos meios de distribuição 
presenciamos a chegada dos canais comunitários. Já existem algumas experiências 
de cauais comun1tários ·em Porto Alegre, como a RBS. Há um canal em Belo 
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Horizonte de um produtor independente, bastante interessante. Tive a oportunidade 
de viajar pela Argentina, conhecendo os canais comunitários argentinos, é uma 
experiência que vale a pena ser conhecida, porque se descobre um outro meio de a 
televisão se relacionar com a comunidade. 

O futuro mostra que a vez será dos produtores, dentro daquela linha de que o 
importante é o conteúdo. Quem faz produção de programação de rádio e televisão 
realmente terá uma posição chave nesse mercado no futuro. 

Uma pergunta ainda não respondida é quem paga a conta de tantos 
investimentos. Essa conta, hoje, tem sido paga praticamente pelo mercado 
publicitário. Os anunciantes pagam a conta da programação de televisão e da 
programação de rádio. Essa conta começa a ser dividida com os assinantes, que 
pagam para ter televisão em casa. Quanto ao futuro, esse futuro de diversidade, o 
mercado publicitário se sente bastante preocupado por não conseguir atingir os 
consumidores como atingem hoje. Quem vai pagar essa conta no futuro ainda é uma 
dúvida bastante grande na cabeça dos empresários. 

6. Eu queria acrescentar aqui uma preocupação legítima de quem trabalha com 
comunicações num país com as dificuldades do Brasil, que é o sistema de 
tele-educação. Eu tenho visto muitas discussões. O próprio Governo se preocupa 
muito com distribuição, e isso está claro no projeto. E distribuição de programação, 
de imagem, de estação, não é problema hoje no Brasil. 

A Globo tem noventa geradoras em operação, ligadas à Rede Globo de 
Televisão; o SBT, 46; a Manchete, 23; a Bandeirantes, 37; e outras em geral, 54. 
Já existem, hcje, no Brasil, 250 geradoras de televisão em operação. 

Usando dados só· da Rede Globo, pois não tenho acesso aos das outras 
empresas, a Rede Globo tem 104 repetidoras próprias, 832 retransmissoras própri; 
1.474 retransmissoras de prefeituras, 266 de outros em geral, 502 por meio 
satélite, num total de 3.178 pontos de retransmissão, o que é um número basta 
expressivo. Imaginem se juntarmos a esses números os sistemas pertencentes < 
outras redes de televisão, inclusive o sistema de televisão educativa. 

Com relação aos vários sistemas de televisão por assinatura em operação no 
Brasil, já existem nove cidades cobertas pelo sistema MMDS. MMDS é o sistema 
usado pela TV A aqui em Brasília. Já existem 55 cidades servidas por televisão a 
cabo, duas operações via satélite se utilizando da Banda-C, isto é, com aquelas 
antenas de maiores dimensões. A partir do inicio do próximo ano, teremos mais duas 
operações via satélite através da Banda-KU, que permite as pequenas antenas. 

O que quero mostrar com essa numerologia é que o Brasil é um pais 
suficientemente servido de distribuição de televisão. Acredito eu que uma parceria 
bem servida com a iniciativa privada _poderia _ colocar, nas escolas do Brasil, 
programas educativos disponíveis com um illvesilinento muitobai.xo-porparte-do 
Governo. Simplesmente colocando em ação a rede de distribuição já existente. Não é 
preciso que as autoridades, hoje, se preocupem em montar novos sistemas de 
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distribuição. O grande desafio é fazer a produção do produto educativo no País. Esse 
é o grande desafio. 

A televisão educat:·, :~. não é feita por esses profissionais que fazem a 
televisão comercial, que fazem com que um final de uma novela como a de sexta
feira passada tenha dado 100 milhões de telespectadores. Se temos capacidade de 
fazer um tipo de programação romo esse, por que não usar esse talento essa 
capacidade, para fazer televisão educativa, que atraia os jovens, que atraia que:n tem 
necessidade de ser educado à distância? 

Penso que essa discussão ainda não aconteceu. Esses profissionais não foram 
corretamente instigados, trazidos para fazer esse tipo de televisão no Brasil. 

Recomendações resultantes da palestra do Sr. Antônio 
Athayde 

• Que se crie no Brasil uma infra-estrutura de produção de programas de 
televisão, sejam eles educativos ou não, que possam competir em 
igualdade de condições com a produção estrangeira que chega ao país. 
AA: 175 (2) 

• Que a televisão brasileira seja atraída pelo governo para participar do 
desafio da educação da população brasileira, através da incorporação da 
incomparável competência técnica dos profissionais de televisão. AA: 
176 (3, 4). 

• Que se incorpore a experiência argentina de canais comunitários, via 
TV a Cabo, para aplicação no Brasil, conforme já previsto em lei. AA: 
183 (6). 

Que o governo conduza um debate conclusivo, entre professores, que 
lhes permita vencer as próprias resistências quanto ao uso da televisão 
na educação, e utilizar os_ canais atualmente disponibilizados pela 
legislação da TV a Cabo. M: 184 (14). 

Que o governo organize a produção de material educativo de forma que 
não se dupliquem esforços, considerando a escassez de recursos. AA: 
184 (16); 185 (4). 

• Que c governo facilite e incentive os e~dos e seus organismos estatais 
a estabelecer acordos de distribuição de pr.o,granii:lção educativa, durante 
a madrugada, para serem gravados regionalmente, utilizando da boa
vontade das redes existentes e do seu te~po ocioso. AA: 185 (1). 
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4.9. Denise Frossard 

Resumo da palestra da Dr a Denise Frossard, Juíza de Direito no Rio de Janeiro 

Tenho para mim que na era da INTERNET é que se verifica a fragilidade de 
um sistema que se diz dirigido a orientar e interligar o pensamento humano dentro 
deste País de limites continentais. 

Naturalmente que o contraponto visível dessa evolução sempre pareceu ser o 
desenvolvimento tecnológico. Assim. nos moldes da conceituação estrita desse 
instituto, partiu-se da imprensa escrita até os canais de televisão por assinatui-a, para 
não se voltar a falar da INTERNET. O problema todo, entendo, se confunde com sua 
própria solução. Informar é preciso, sendo que, às vezes, até vem a calhar. Isso 
porque- sem querer filosofar- tem-se que a informação por mito é o acesso mais 
fácil à verdade. · 

A par da evolução humanística experimentada pela civilização ocidental nos 
últimos séculos - e, portanto, afastados os processos mais exóticos e ordálicos, 
para se chegar àquela - verifica-se que a transmissão de eventos normalmente é 
informada por visões individuais de interesses coletivos. 

As conseqüências disso são impressionantes. Mesmo partindo-se da boa fé e 
presumindo-se boas as intenções do narrador, este terá, na transmissão do evento que 
noticia, as limitações da sua consciência e da sua percepção. 

Didaticamente, tão singela abordagem - é bom aqui relembrar - já 
arrebatou um Oscar no início dos anos 50 como melhor filme estrangeiro para o 
famoso filme "Rashomon"(?) tomando mundialmente conhecido o gênio japonês de 
Akira Kurosawa. 

Pungente a verificação das visões compartimentadas do evento por cada um 
dos envolvidos. Sintomático que a conclusão a que se chegue seja a de que também 
aqui a informação que mais se aproxima do que ocorreu objetivamente seja a 
composição equilibrada de parcelas de cada uma das versões. Sem dúvida, um 
curioso efeito colateral da síntese Hegeliana que ensina, pelo menos, aqui, que a 
informação final e bem-intencionada passará, necessariamente - e isto é muito 
importante -, por uma formação pluralistica. 

Não se trata de necessidade acadêmica ou de purismos filosóficos. Ao se 
lidar com a informação dirigida às massas, observa-se daí a forja do mais perfeito, 
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do mais poderoso e latente instrumento de formação de opiniões e criador de 
consciências. 

Ingênuo aquele que tJretenda existir urr' _ completa autonomia entre a 
informação, o narrador e os interesses da vi~.' - particular deste narrador, 
considerando,· na melhor das hipóteses, que este estej.: -·inculado apenas ao esforço 
de convencimento e persuasão quanto ao fato, surt c:dstência e os valores ali 
debatidos. 

O reflexo político desse processo é indisfarçável. Assim, a pluralidade dos 
meios de comunicação e dos veículos que atuam em cada um destes preservam não 
só a ilusão de que é possível alcançar e entender o que efetivamente acontece com 
ampla liberdade de formação de convencimento individual, mas também de que 
exista democracia, na sua concepção mais ideal e derivada da .saudável e perpétua 
convivência das idéias e concepções de poder mais diversas e opostas. 

Mas foi dita aqui a palavra ilusão, porque esta só poderia ser afastada se o 
ideal tomasse raízes na realidade, consagrando a mais sublime das buscas humanas, 
a igualdade de oportJ.midades e de forças. 

Como essa igualdade de oportJ.midades e de forças não existe, então também 
não se pode pretender que ao povo seja dada a oportJ.midade de conhecer as devidas 
teses sobre a realidade ocorrente em real possibilidade de o povo formar livremente 
sua síntese ou, ainda, de que se possa viver em democracia. Até por que a 
democracia, quanto mais saudável fqsse, mais deveria resguardar a possibilidade da 
ocorrência de alternância de poder, 

Não se está dizendo que esse quadro, aliás, sutilmente calamitoso, seja uma 
exclusividade nacional, mas ninguém pode negar que, pelo menos em tempos mais 
próximos, não se tem notícia de outro país onde uma simples edição tendenciosa, em 
cadeia nacional, sobre o debate entre dois candidatos, tenha feito um presidente. 

Essa constatação apenas confirma o que foi acima sustentado. No entanto, 
essa mística sobre os detentores dos canais preferenciais dos meios de comunicação 
serem king makers também já foi trazida à lume, de há muito, como se pode 
recordar com o inesquecível "Cidadão K.ane", com o qual o não menos genial Orson 
Welles revolucionou a linguagem cinematográfica vigente naquele longínquo inicio 
dos anos quarenta. 

Embora mais recentemente se verifique o ensaio de uma maior 
promiscuidade entre o poder político e os arautos da comunicação, em que estes 
procuram alcançar aquele, travestidos ou não de compromissos sociais e até pseudo
religiosos; o mais comum e até longevo tem sido· a observância do princípio de que 
criador e criatura não se misturam ou se confundem. 

Mas não se pode dizer que as Casas Legislativas do universo pátrio assistam 
a tudo isso inertes;-Até por que qualquer movimentação nessa dimensão deverá 
observar o regime de concessões de serviços públicos. Neste particular, o passado 
recente demonstrou que a redenção desse sistema passa necessariamente por uma 
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participação maior e mais efetiva das duas Câmaras da República -- - ·-x:edimentos 
corresponde~tes, levados a eabo pelo Executivo. · -

A iniciativa desse debate já demonstra a busca do canal de convivência 
salutar e harmónico entre os Poderes, cada um buscando, dentro da proximidade de 
sua visão sobre a problemática do tema, complementar o enfoque do outro. 

Dentro desse contexto e conforme a trilha da abordagem já acima sinalizada, 
é minha convicção que o aperfeiçoamento desse sistema só poderá ser feito 
observando-se o seguinte binômio: a exacerbação ad infinitum do processo de 
conscientização da cidadania sob os ângulos individual e coletivo, bem como a 
estimulação, sem receios e sem ônus público, da formação de um complexo de 
comunicação social tão mais pluralístico quanto possa ser ele possível e buscando 
sempre tomá-lo mais possível ainda. 

Mesmo o menos lúcido dos observados percebe as distorções enfrentadas 
pelos compulsórios usuários desse viciado sistema, cujas graves conseqüências, 
finalmente, resolveu-se discutir. O senso comum sinaliza para excessos nos meios de 
comunicação quanto a sexo e violência. Em verdade, duas faces do ~esmo 
problema. Isso porque tal processo ainda segue, dentro de um regime de economia 
capitalista, a função de uma atividade geradora de rentabilidade e lucro. 

Tal dúplice circunstância não deixa de ser um sinal aparente àa anestesia e da 
inconsciência do povo diante do enfrentamento de seus reais problemas. Porém, 
como elemento de consumo, o sexo e a violência vendem. E como vendem! Talvez, 
por serem formas de abstração, auto-superação e comprovação de sobrevivência 
contra todas as dificuldades e obstáculos, notªdªme11te aquel!'IS cit: cunho financeiro, 
relativas a condições de subsistência. 

Sucede.que, dentro da percepção que tenho sobre a matéria, não se deve, nem 
por princípio, nem por coerência lógíca, discutir-se tais circunstâncias. Tanto assim 
que, naturalmente, não é por coincidência que até hoje o Congresso Nacional, em 
demonstração daquilo que eu chamaria de "prudente sabedoria", embora neste caso 
interpretada como "inércia desinteressada", não regulamentou ainda a criação do 
órgão previsto no art. 224 da Magna Carta. 

Como disse acima, sou refratária à discussão do controle quanto à 
problemática envolvendo aquelas duas circunstâncias. Isso porque, de uma forma ou 
de outra, para se implementar esse controle, estar-se-ia diante de uma censura prévia, 
onde se debateria a maior ou menor sutileza do mecanismo a concretizá-la e dos 
eufemismos daí decorrentes. 

Por derradeiro, também o compromisso da coerência lógica me impede de 
aceitar a discussão destes termos. Sequer aceito discutir qualquer censura prévia. 
Afinal, sempre fui partidária de se resolver as dificuldades pelas causas e não pelos 
efeitos ou conseqüências explicitamente aparentes. ·· 
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Recomendações resultantes da palestra da Dr Denise 
Frossard 

• Que a lei estipule um período ill:' 30 minutos, em horário acessível às 
crianças, no qual as emissoras apresentariam programa de sua escolha, à 
condição de que seja voltado para a comunidade. PS: 196 (3). 

• Que se estabeleçam mecanismos de controle sobre as emissões de 
televisão, não permitindo o Estado e a sociedade intimidar-se com o 
argumento de que qualquer controle se constitui censura, pois dessa 
forma, exercem eles uma ditadura sobre a população. Df: 197 (9). 

• Q.ue lei hábil controle o conteúdo dos programas de'televisão através do 
condicionamento das verbas publicitárias governamentais a padrões e 
critérios de verificação objetiva e quantificável. DF: 200 (5). 

• Que se estimule a sociedade a criar comissões e organizações de 
acompanhamento da programação das emissoras de televisão, . no 
sentido de reagir, através de diversos mecanismos, a programações 
consideradas inadequadas, de acordo com critérios a serem elaborados 
por elas mesmas. DF: 201 (5). 

5. Depoimentos'Virtuais 

Neste capítulo, depõem - sem o saber - para esta Comissão, pessoas 
insuspeitas, como jornalistas, cidadãos, empresas de comunicação (através de seus 
editoriais), autoridades governamentais, líderes comunitários, religiosos e 
agnósticos, técnicos de televisão e uma grande diversidade 4e pessoas que, por 
algum motivo, alçaram sua voz para além do âmbito privado. Trata-se de uma 
pesquisa aleatória feita em jornais e revistas de grande circulação no país, que 
buscou captar o que cidadãos estão dizendo sobre o conteúdo e a programação da 
televisão no país. Em especial, deu-se atenção às observações apresentadas quanto 
aos aspectos de violência, pornografia, tabagismo e senswilidade, temas esses 
associados aos seus correlatas, tais como censura, classificação indicativa, código de 
ética dos canais, direitos do consumidor. 

Todo esse material se levantou sob um único veio condutor: a busca de 
compreender como o cidadão está percebendo a forma como as empresas de 
televisão estão tratando os artigos 220 e 221 da Constituição Federal, quando rezam, 
ver bis: 

''Art 220 . - .......................................................... ~ .................................... .. 

........................................... -........................................................................... . 
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§ 3°- 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 propagando 
de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 
ambiente. 

§ 4° - 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 maleficios decorrentes de seu uso. 

··········································-·····················-··································-····,::••s.••••• 

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 
iriformativas; 

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. " 

Num primeiro momento, este trabalho levanta e descreve referências aos 
artigos e editoriais compulsados. Ntim segundo, apresenU:Jm:se traliScnções 
completas, considerando sua relevância, pelõ- -fãtõ de-estarem abordanao, com 
incrível precisão, o tema desta Comissão. Não nos estendemos, por dever de 
concisão, nestes últimos textos. 

Quanto ã formatação da bibliografia comentada que se segue, vele chamar a 
atenção para o fato de que os títulos das entradas estão na forma como aparecerem 
nas publicações citadas, quanto ao uso de maiúsculas, pontuações etc. Preservamos o 
linguajar utilizado pelo periódico, resultando em alguma ausência de padronização, 
neste trabalho. À referência, segue-se, destacado pelo símbolo "=>" um breve 
comentário sobre o assunto da citação, extraído do próprio texto, ou descrevendo-o. 
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Inicia ela com uma data, pela qual estão ordenadas; segue-se a referência, 
propriamente dita, incluindo, pela ordem: 

• título; 
• subtítulo; 
• autor; 
• breve referência sobre o ..:.:.:tor; 
• publicação; 
• volume, data, página etc.; 
• tipo de texto, e 
• => breve comentário. 

5.1. A Programação da Televisão em 
Debate na Imprensa 

1/3/82 

A violência e o crime em debate na televisão - José Antônio Pereira Ribeiro 
(Promotor Público em São Paulo). Paraná Judiciário, v.l, 1/3/82. Artigo de 
Periódico. ' 

=> O crime tem seu tripé na ignorância, na miséria e no vicio. 

1/2/83 

Comunicação, Violência e Poder·- Estagiários da Revista Comum (Trabalho 
preparado pelos estagiários Revista Comum, da Faculdade de Comunicação e 
Turismo Hélio Alonso (1° sem 1980)). Revista de Cultura Vozes, ano 77- vol. 
LXXVIT- Jan-fev/83 - n° 1, 1/2/83. Reportagem assinada 

=>Tentam demonstrar como a. classe dominante usa os. meios de comunicação de massa para 
estabelecer o monopólio do discurso.. , 

31/7/84 

A. violência e os aparelhos ideológicos de informação: Exclusão e desejo -
Francisco Ricardo Rüdiger (Estudante de pós-graduação em Filosofia na 
Universidade Federal do Rio Grande .do Sul, e jornalista). Comunicação & 
Sociedade, n° 9.junho 1983, Cortez Editora, 31/7/84. Artigo assinado. 

=> A questão da violência nos meios de comunicação vista através de uma análise 
ideológica. · 
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2317/89 

Pornografia e violência nos meios de comunicação social: Uma resposta pastoral 
-John P. Foley (Presidente do Conselho). L' Osservatore Romano, 23/7/89. Artigo 
sem assinatura. 

1/4/90 

=> Resultado da XXIII Jornada Mundial das Comunicações Sociais do Pontifico Conselho 
para as Comunicações Sociais. Analisa os efeitos da pornografia e da violêllcia nos meios de 
comunicação social, as causas do problema e sugestões de respostas. 32 parágrafos. 
"Entende-se por pornografia, neste contexto, a violação, por meio do uso de técnicas 
audiovisuais, do direito à privacidade do corpo humano em sua natureza masculina e 
feminina, violação que reduz a pessoa humana e o corpo humano a um objeto anónimo 
destinado a uma má utilização com a intenção de obter gratificação concupiscente". 

Promoción de! alcohol en la televisión - Roger Barton (Professor de Medicina, 
Serviço Gastrointestinal da Universidade de Edimburgo, Westem General Hospital, 
Escócia). Foro Mundial de la Salud - OMS - Revista internacional de desarollo 
sanitario. 1989, vol. 10, n° 2- abril, 114/90. Artigo assinado. 

417/90 

=> Um estudo ão Reino Unido mostrou que a publicidade das bebidas alcoólicas na 
televisão se dirige aos jovens em particular. Há boas razões para proibir os anúncios desta 
natureza na TV. 

Sexo, socos e babás- Veja, Comportamento, 4/7/90. Reportagem sem assinatura. 

=> Uma pesquisa mostra "com quantos tiros e cenas eróticas a televisão cria as crianças 
enquanto os pais acham tudo natural". Capa: "Uma semana no vídeo: !.!45 cenas de nudez; 
276 relações sexuais; 72 palavrões; 707 brigas e facadas; 1.940 tiros". 

30/11/90 

Livre expressão não dispensa respeito: A legislação ordinária estabelece penas a 
quantos atentam à moral e aos bons costumes - J. Pereira (Jornalista, ensaísta, 
premiado pela Associação Paulistana de Criticas de Arte). Estado de São Paulo, 
30/ll/90. Artigo assinado. 

=> Pelo que se observa, muita gente ... está interpretando a liberdade reconquistada como 
licença plena para tudo dizer, mostrar, expressar sem, em contrapartida, haver 
responsabilidades a ser assumidas( ... ) O fato de não haver mais censura não significa que o 
cidadão, o artista, o escritor, o intelectual tenham o absurdo privilégio de pretender, por 
exemplo, erigir o obsceno, em arte, a comunicação, como forma de violentar a moral vigente, 
atropelando:a escandalosamente com cenas, gestos, atitudes e palavras ditas artísticas mas, 
efetiva e audaciosamente pornográficas ou vexatórias e constrangedoras para quem as 
assiste, mas que, ao que parece, fazem as delicias de quem as produz, ou participa delas, e 
dos espíritos ditos mais avançados. 
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4/7/91 

O Sexo e a violência na televisão- Luiz Gonzaga Bertelli (Jornalista e Membro do 
Instituto dos Advogados). Correio Braziliense, 4/7/91. Artigo assinado. 

=> Quando wn órgão da divulgação rompe a faixa de sua atuação institucional, tradicional 
ou f"mallstica, é claro que cai no vácuo da licenciosidade. Refere-se a pesquisa da revista 
Veja, realizada em cmuunto com a Universidade de São Paulo, sobre violência, nudez, 
trejeitos homossexuais, brigas, palavras chulas. 

23/11/91 

As tevês querem censura? - Antônio Britto (Deputado pelo PMDB do Rio Grande 
do Sul). Correio Braziliense, 23/11191. Artigo assinado. 

=> Pergunto, uma vez mais: quem assiste à programação brasileira de televisão encontra 
sempre padrões mínimos de racionalidade, respeito à farru1ia, bom senso na exploração dos 
temas, cuidado com os menores? Tristemente, a resposta é não. As emissoras de televisão 
têm apenas uma tarefa a cumprir - agir com responsabilidade -, e muitas não estão dando 
conta dela. Fala do Conselho de Ética da Abert, sem resultado visível. 

2717/92 

Brasil tem mais meninas .grávidas: Gravidez entre meninas de 15 a 19 anos aumenta 
quase 50% nas duas últimas décadas no país- Daniela Chiaretti (Jornalista). Folha 
de São Paulo, Cotidiano, 27/7/92. Reportagem assinada. 

5/9/92 

=>Página inteira sobre o terna, com tabela sobre o número de mães precoces em 76 e 88, do 
IBGE, "Garota de 12 anos dá à luz sozinha", "Nos EUA nãÓ querem casar'~; "Musa do 
primeiro sutiã está grávida"; "Filha fez cineasta cursar supletivo". 

Televisão Irresponsável? - Eurides Brito da Silva (Deputada Federal pelo PTR do 
Distrito Federal). Correio Braziliense, 5/9/92. Artigo assinado. 

=> As crianças assistem em média a um total de 25 horas semanais de televisão. Mais tempo 
que na escola. Seguem estatísticas. Pesquisa sobre violência na televisão, em 1990. Código 
de ética da ABERT, que é acusado de não servir para nadá. 

24/9/92 

Você vê TV? - D. Marcos Barbosa (Membro da Academia Brasileira de Letras). 
Jornal do Brasil, Religião, 24/9/92. Artigo assinado.-

=>O Conselho Estadual de Educação em sessão plenária de II de agosto de 1992 aprova 
por unanimidade a presente Indicação a ser encaminhada às autoridades educacionais do 
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' país, buscando-lhes a adesão para um trabalho comum e conjunto com este Conselho, na 
condenação aos excessos praticados em alguns· prognnnas · de televisão. Lastima as 
escolinhas em voga nos programas, pois deterioram a imagem do professor.-

15/10/92 

TV e violência - Dom Lourenço de Almeida Prado (Reitor do Colégio São Bento, 
Rio). Jornal do Brasil, 15/10/92. Artigo assinado. 

=> O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, em sua sessão plenária de II de 
agosto do corrente ano, aprovou, por unanimidade, uma Indicação (n° 1192), em que exprime 
"o seu mais veemente repúdio aos programas de TV que desmoralizam o professor e 
desprestigiam a instituição escolar". Lastima a Escolinha do Professor Raimundo e outras. 

30/1/93 

Divisão de responsabilidades - D. Eugênio Araújo Sales. Jornal do Brasil, 
30/1/93. Artigo assinado. 

=> Relata conclusões da Pontifica Comissão para as Comunicações Sociais, de 7 de maio de 
1989. "Uma das conseqüências fundamentais da pornografia e da vi~lência é o menosprezo 
dos demais, ao considerá-los como objetos em vez de pessoas. A pornografia e a violência 
suprimem a ternura e compaixão, para deixar em seu espaço a indiferença, quando não a 
brutalidade". 

20/2/93 

Violência e arte na TV- Leandro Konder (Filósofo). O Globo, 20/2/93. Artigo 
assinado. 

=>Algumas pessoas dizem, um tanto simploriamente, que "não hã problema"; sustentam que 
a violência mostrada na TV não tem nenhum efeito negativo sobre a sociedade •••. A TV atua, 
por vezes, não como espelho, mas como amplificador da violência. · 

10/3/93 

Censura - um fantasma a exorcizar: Histórias dos tempos do regime militar podem 
desarmar os argumentos dos que pretendem ressuscitar o velho monstro - Visão, 
10/3/93. Reportagem sem assinatura. 

=>Não há necessidade de censura. Basta usar o código de ética da Abert. 

17/4/93 

Sexo, violência, censura- Moacir Werneck de Castro (Jornalista e escritor). Jornal 
do Brasil, Opinião, 17/4/93. Artigo assinado. 

221 



---------------------------------------------------------------

222 

1/5/93 

-ANAIS D_Q_SENAD_ü_EEDERAL_ -DEZEMBRO DE 1997 

=> Filmes e novelas metidos pela TV lares adentro tornam a transa um acontecimento banal, 
como o café da manhã ou o banho de chuveiro. Entre outros, um detalhe chama a atenção: o 
tratamento ao beijo. Dt futo, a televisão ensina à meninada que o beijo é o prelúdio 
necessário, o antecedente imdiato da consumação. Nessa selva, o herói se chama Rambo. 
Na cabeça do telespectador mais ingênuo, a imagem do assassino, do massacrador, se 
confunde a tal ponto com a noção ;e heroísmo que a loucura se generaliza. 

Os novos rumos da TV: Capa: TV- Patricia Terra Cadernos terceiro mundo, ano 
XV n° 160, 115/93. Artigo assinado. 

4nt93 

=> A sociedade brasileira questiona o conteúdo da programação da televisão - dominada 
pela violência e pelo sexo - e levanta a polêmica sobre os mecanismos que deveriam ser 
criados para controlar esses meios de comunicação que, apesar de explorados por empresas 
privadas, são concessões do Estado, ratificadas pelo Congresso Nacional. 

Televisão chamada ajuízo- Demétrio Valentini (Bispo de Jales e responsável pelo 
Setor Pastoral Social da CNBB). Jornal de Brasília, 4nt93. Artigo assinado. 

sn/93 

=> Não se quer a censura, mas simplesmente o cumprimento da Constituição: "Declaramos, 
sem ambigüidade, não desejar o retomo da censura estética, literária ou politico-ideológica. 
Propugnamos, sim, para que as redes de TV tenham absoluto respeito às normas expressas na 
Constituição (art. 220-224), nomeadamente quanto às finalidades da informação veraz, 
objetiva e completa, da educaÇão, da cultura e do sadio lazer". Pede que o CN institua, sem 
demora, o Conselho de Comunicação Social. 

A violência nossa de cada dia-- Jornal do Brasil, Opinião, 5/7/93. Reportagem sem 
assinatura 

=> Quatro artigos assinados: "O Rio está menos violento", de Luiz Eduardo_ Soares, 
pesquisador do Iser e professor da IUPERJ e da UERJ; "A Violência na TV", de Gilberto 
Velho, professor titular de Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ; • A crueldade e 
a ética", de Jurandir Freire Costa, Psicanalista do Instituto de Medicina Social da UERJ, e 
"O olhar exótico", de Mar!Iia Martins, Responsável pela página de Opinião do JB. 

28/8/93 

Violência e Televisão- Moacir Werneck de Castro (Jornalista e escritor). Jornal do 
Brasil, 28/8/93. Artigo assinado. 

=> Estamos dizendo adeus ao mito da cordialidade brasileira, da "índole pacífica de nosso 
povo". Estamos transformados - irreconheclveis. Convertida em face do monstro, 
desfigurou-se a nossa fisionomia de povo folgazão, inzoneiro, que tem como sfmbolos o 
carnaval, o samba e o futebol. Mas há uma causa que salta aos olhos e se impõe ao senso 
comum. É o impacto avassalador da televisão sobre os costumes, num pais onde os aparelhos 
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8/9/93 

de TV tomam conta das áreas pobres, mais numerosos que as geladeiras. Leonel Brizola está 
certo quando denuncia a influência da televisão no aumento da crimiúal idade. -

Violência na telinha- Cadernos terceiro mundo, ano XV n° 164, Mídia, 8/9/93. 
Reportagem sem assinatura. 

=> Especialistas debatem no Rio a influência dos programas violentos de TV no 
comportamento social. 

11/9/93 

Informação ou deformação? - · Ana Paula Schmitt (Aluna da Faculdade de 
Comunicação Cásper Libero). Estado de São Paulo, 11/9/93. Artigo assinado. 

1/1/94 

=> Jornalismo: ganha-se dinheiro pela venda da verdade, mas se põe a verdade em risco para 
se vender mais. Critica o programa Aqui Agora da SBT, como banalizador da violência. 

A tecnologia educacional e a embriaguez da liberdade: Os meios de comunicação 
passaram por grande período sob censura e agora vivem a embriaguez da liberdade 
-Arnaldo Niskier (Professor Titular da UEJp", da Academia Brasileira de Letras). 
Carta Mensal, vol. 39, n. 466,jan./94, l/1/94.,Artigo assinado. 

1/6/94 

=> Citando o jurista Ives Martins Grandra: "Os meios de comunicação estão desrespeitando 
claramente o artigo 5° da Constituição ao violarem a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem dos cidadãos". 

O Lixo na TV- Boris Casoy (Jornalista). Revista de Cultura Vozes- N° 3, mai
jun/94, 1/6/94. Artigo assinado. 

=> Como evitar a invasllo diária desse lixo moral e ético através de um instrumento que 
ocupa lugar de honra em grande parte dos lares brasileiros? Nao seria nenl)um exagero dizer 
que a ética e a moral da televisão brasileira s!lo praticamente comandadas pelo ffiOPE. 

20/7/94 

Chega de briga na TV: Entrevista: Jo Groebel - Jo Groebel (Psicólogo. alemão, 
com IS livros publicados sobre o impacto da violência sobre jovens e adultos). Veja, 
20!7/94. Entrevista. 

=> O psicólogo alemlio que estuda a violência diz que, na televis!lo, ela causa danos a 
adultos e crianças ao banalizar as agressões e o crime. • A origem da agressividade está na 
fàmflia e na sociedade, mas a brutalidade na tela pode servir para direcioná-la. • 
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1/11/94 

O Quarto Poder- Beatriz Bissio (Jornalista). Cadernos do terceiro mundo, nov. 
1994, n° 179, 1/11194. Artigo assinado. 

=> A tecnologia moderna dos grandes meios os converteu em armas. As nações dominantes 
já não necessitam de invasões para ocupar outro pais. O poder deslocou-se para os meios de 
comunicação. Uma das formas mais perversas de violência que a telinha mostra é o modo de 
vida luxuoso da elite e a oferta de produtos sofisticados a uma população que, na sua 
maioria, sobrevive no limite da miséria. 

11/1/95 

A última tragada: Portaria de ex-ministro da. Saúde inviabiliza na prática a 
propaganda de cigarros na televisão - Paulo César TeiXeira (Jornalista). ISTO É-
1319, Saúde, 11/1195. Reportagem assinada. 

=> Em seu último ato na pasta, Santillo armou uma bomba de efeito retardado ao sucessor, 
Adib Jatene, assinando portaria que, na prática, varre a propaganda de tabaco da televisao. 

2713/95 

O Ninho da Serpente- Siro Darlan de Oliyeira (Juiz da Segunda Vara de lnfiincia e 
Juventude do Rio de Janeiro). Correio Braziliense, 27/3/95. Artigo assinado. 

1/7/95 

=> Pesquisa da Secretaria e Justiça do Rio de Janeiro concluiu que, somente na programação 
infantil, a mais poderosa rede de tevê do pais apresentava, então, uma média de 58 cenas 
diárias de violência, correspondentes a 34,9"/o das 166 cenas violentas exibidas na emissora. 
Outras informações sobre a pesquisa. 

A programação da TV deve se sujeitar a critérios de classificação definidos pelo 
Estado? -Folha de São Paulo, 1/7/95. Reportagem sem assinatura. 

=> Respondem à questão: Não - Luiz Eduardo Borghertb, vice presidente da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert); Em termos -Jorge da Cunha Lima, 
Iomallsta e escritor, presidente da fundaçã(l Padre Anchieta, e Sim - Paulo Gouvêa da 
Costa, mestre em Politica Pública Internacional pela Universi~de Jobns Hopkins (EUA). 

3017/95 

Igreja e políticos lutam contra o excesso - Alexandre Botão (Jornalista da equipe 
do Correio). Correio Braziliense, 30/7/95. RepQrtagem assinada. 

=> Página inteira com diversas matérias sobre o assunto, com os seguintes tftulos: (1} Título 
principal, acima; (2}Polêmica: de Eva a Divine Brown; (3) Cenas fortes ao meio-dia (4) 
Pesquisa da Soma sobre cenas de sexo e nudez (5) Nudez vende até geladeira; (6) O 



DEZEMBRO DE 1997 

puritanismo velhaco da Editora Abril (matéria assinada da Abert contra a reportagem da 
Veja de 26n/96: "A criança e o sexo na TV"). 

13/8/95 

A TV; um perigo para a democracia: O excesso de violência e sexo na televisão está 
provocando uma reação de setores da sociedade que exigem al~ medida de 
controle. Será isso possível sem que a censura volte? - Rajane Xavier (Jornalista). 
Correio Braziliense, 13/8/95. Reportagem assinada. 

1/9/95 

=> O exagero de cenas de sexo e de violência na televisão, em horários em que crianças e 
adolescentes formam grande parte da audiência, tem suscitado, em setores cada vez mais 
amplos da sociedade, o clamor por algum tipo de medida de controle, por parte de alguma 
espécie de autoridade responsável. · 

A desagregação familiar e seus reflexos na violência e na criminalidade - Álvaro 
Lazzarini (Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Revista 
dos Tribunais, ano 84- Setembro de 1995- vol. 719, 119/95. Artigo assinado . . 

=> Os órgãos de comunicação na problemática da desagregação familiar e da violência. Uma 
visão dos psiquiatras sobre a mesma problemática. A responsabilidade do Estado Brasileiro 
diante da desagregação familiar e dos órgãos de comunicação. 

13/12/95 

Parente eletrônico: Cresce o fascúúo das crianças por novelas e telejornais e se 
reacende a polêmica sobre a influência da televisão - Cilene Pereira (Jornalista). 
ISTO É-1367, família, 13/12195. RePortagem assinada. 

7/2/96 

=> Um levantamento realizado pelo instituto [IBOPE], concluído em novembro, revela que 
••• nada menos que 94% das crianças, pelo menos as dos centros urbanos, estão diante da 
telinha neste horário [entre 20h e 22h]. Os resultados foram obtidos a partir da análise da 
audiência infantil na Grande São Paulo, região que abriga cerca de 2,5 milhões de crianças. 
Preferência Infimtil: Os cinco programas mais assistidos pelas crianças da Grande São Paulo 
durante a semana de 5 a 1116/95: Robocop (643 mil); A próxima vitima (570 mil); Quatro 
por quatro (556 mil); S!!o Paulo Já (549 mil), e Jornal Nacional (531 mil). Em pesquisa 
anterior do IBOPE, a campea: entre as crianças foi "Engraçadinha", de Nelson Rodrigues, 
com "cenas tórridas de sexo". 

Violência na TV é preJudicial: Estudos das principais redes dos EUA diz que 
telespectador pode se tornar agressivo- Jornal do Brasil, Ciência, 7/2196. Artigo 
sem assinatura. ·· 

=> Estudo baseado na observação de mais de 2.500 horas de programação comercial. Entre 
os riscos de se expor às cenas mais comuns de violência na TV, estão, segundo o estudo, o 
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de se tornar menos senslvel às conseqUências prejudiciais da violência e o de se converter em 
um individuo com me 4<1 de ser atacado. 

22/2/96 

O Ventre da Televisão- Jornal do Brasil, 2212196. Artigo sem assinatura. 

=> Crianças, adolescentes, inocentes ou não, são submetidas à lavagem cerebral da 
pornografia de mau gosto, nos bailes carnavalescos, abordados pela TV Manchete, que 
aboliu o limite entre a informação jomalistica e a pornografia Fala no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e no Código de Ética da Abert, que é letra morta. 

22/2/96 

TV- sociedade cobra q_ualidade- Calos Alberto di Franco (Chefe do Departamento 
de Jornalismo e professor titular de Ética Jornalística na Cásper Líber()).Jornal do 
Brasil, 2212/96. Artigo assinado. 

1/3/96 

=>Aprovada, por416 votos a 16, naCámarae9l a 5, no Senado dos EUA, a lei de decência 
nos meios de comunicação. A televisão é a baby-sitter da infãncia solitária. O Congresso 
Norte-americano foi empurrado por uma sociedade cansada da abulia do Estado diante dos 
abusos das chamadas comunicações eletrônicas. Na Inglaterra, paralso dos tablóides 
sPn<acionalistas, a TV acaba de dar um excelente exemplo de auto-regulamentação. 

TV nos EUA adota classificação etária- Flavia Sekles (Jornalista correspondente). 
Jornal do Brasil, 1/3/96. Reportagem assinada. 

113/96 

=> Segundo um estudo da Universidade da Califórnia sobre os efeitos psicológicos da 
violência na TV, "0 risco da violência na TV está no aprendizado de como agir 
violentamente, na dessensibilização para as conseqüências prejudiciais da violência e num 
medo maior de ser vitima da violência", diz o estudo, calculando que 73% dos atos de 
violência na TV não são punidos, o que transmite às crianças a idéia de que a violência 
compensa, ou pior, de que é um divertimento. 

A televisão e as crianças: Sinal Aberto - Gabriel Priolli (Jornalista). Gazeta 
Mercantil, 113/96. Artigo assinado. 

=> É como se aquele inofensivo eletrodoméstico, qüe entretém os pequenos quando não 
temos tempo para eles, de repente adquirisse poderes malignos e conduzisse os nossos filhos 
para o abismo da ~olência, do crime e da degradação moraL No entanto, nada disso 
acontece. Nenhuma pesquisa obteve dados conclusivos. 
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9/4/96 . 

Crianças dos anos 90- menos tempo em frente ·à TV: .Pesquisas de agência norte
americana revelam que os computadores pessoais e a TV a cabo fizerám diminuir em 
18% a audiência do público infantil nos últimos 12 anos - Geraldine Fabrikant 
(Correspondente do New York Times). Jornal da Tarde, Variedades, 9/4/96. 
Reportagem assinada 

1/5/96 

=> Mas não se enganem: a maior parte das 28,2 milhões de crianças dos EUA, na fuixa entre 
2 e 11 anos, ainda gasta mais tempo assistindo tevê do que praticando qualquer outra 
atividade -uma média de 21 horas e 38 minutos por semana. 

TVs americanas criam "censura" de programas - Carlos Eduardo Lins e Silva 
(Jornalista correspondente). Folha de São Paulo, 115/96. Reportagem assinada 

4/5/96 

=> Os 30 mais importantes executivos da indústria da televisão nos Estados Unidos 
prometeram ontem ao presidente Bill Clinton que até o fim do ano terão preparado um 
sistema de censura classificatória para seus programas. Sobre o Vchip: Nós estamos 
devolvendo o controle remoto para as mãos dos pais, diz Clinton. 

Ministério Público quer mudar programas de TV - Folha de São Paulo, Leis, 
4/5/96. Artigo sem assinatura. ' 

6/5/96 

=> Contra os programas em que as pessoas participam quando apanhadas de surpresa. 
Pegadinha do Faustlio e Câmera Escondida do SBT. O ideal seria que, inspiradas nas regras 
da Constituição, as emissoras adicionassem a seu código de ética (a Abert tem um), 110rmas 
que taxativamente vedassem a exploração da pobreza ou da ingenuidade. 

Direito de Recusa- Cesar Maia (Prefeito do Rio de Janeiro). Jornal do BrasiL, 
6/5196. Artigo assinado. 

=> Recentemente baixei decreto estabelecendo entre as responsabilidades educativas da 
Prefeitura a orientação às famfiias acerca dos efeitos da programação de TV. Como traçar a 
finissima linha entre o que é censura e o que é defesa dos padrões morais da comunidade? 

l9i5196 

Autores discutem virgindade de Zilda - Correio Braziliense, Correio da TV, 
19/5/96. Artigo sem assinatura. 

=> Na contramao da onda de promiscuidade que invade as novelas, a personagem Züda, 
vivida por Adriana Esteves em Razão de Viver, é uma aberraçll:o. É verdade que os novos 
adaptadores ainda não conseguiram se entender com o autor Crayton Sarzy quanto ao perfil 
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sexual da protagonista, mas a recomendação do autor é para que a mocinha permaneça 
invicta até praticamente o fim da trama.. · 

19/5/96 

O Sexo Põe Fogo na Tela da Tevê: Personagens de novelas só pensam naquilo -
Ana Cristina Ioselli (Repórter da TV Press). Correio Braziliense, Correio da TV, 
19/5/96. Artigo assinado. 

=> Beijos, abraços, sussurros, pernas entrelaçadas e muitos amasses a cada dia se 
multiplicam nas novelas, temperando com boas doses de sedução as tramas folhetinescas. É 
tanto rala e rola que os personagens parecem não fazer mais nada na vida l!- não ser muito 
sexo. 

20/5/96 

Luxúria DeserifTeada- Correio Braziliense, Dois, 20/5/96. Artigo sem assinatura. 

=> A novela O Fim do Mundo vai levantar uma série de polêmicas, especialmente quando 
seus personagens começarem a resolver os problemas na cama. A noite de amor entre um frei 
e uma carola promete ser um dos pontos mais quentes da trama e também o mais 
controverso. 

26/5/96 

ViolênCia corre solta na TV: Sistema de classificação não impede que, no vale-tudo 
pela audiência, crianças assistain a pancadarias, estupros e assassinatos - Luciana 
Nunes Leal (Jornalista). Jornal do Brasil, 26/5/96. Reportagem assinada. 

21/6í96 

=> "Procuramos respeitar os horários estabelecidos pelo ministério. O que aconteceu esta 
semana no tine Trash foi que fizemos uma seleção com o pior do pior", justifica o diretor
geral da Rede Bandeirantes, Rubens Furtado. "Se!npre existiu violência na TV, o público 
gosta e não se sente incentivado a cometer atos de violência. Nos EUA. 92% dos americanos 
acham que a violência na televisão aumenta a violência nas ruas; 81% acredit?.::; que a 
programação de· sexo explicito corrói a moralidade; 92% culpam a TV. pelo sex,·· ·:.ntes do 
casamento e 76% acham que a programação estimula a gravidez na adolescência. 

Censura Familiar- Folha de São Paulo, 21/6/96. RePortagem sem assiilature. 

=> É defensável a tese de que os pais ou responsáveis têm direito de, de alguma fçnr:;a, 
exercer o controle sobre o que seus filhos ou tutelados assiStem na TV. Nesse sentido, o 
projeto de lei do deputado Mendonça Filho (PFL-PE), que estabelece a obrigatoriedade da 
instalação de um dispositivo nos aparelhos de TV (Vchip). 
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30/6/96 

A TEVÊ em alerta vermelho: Pesquisa do JT mostra que as emissoras carregam nas 
cenas de sexo e violência mesmo na programação diurna - Sérgio Roveri ~ 
Graziella Beting (Jornalistas). Jornal da Tarde, 30/6/96. Reportagem assinada. 

1/7/96 

=> O Ranking de uma tela quente: mostrando o resultado da pesquisa, comparando, para os 
horários manhã, tarde e noite, a quantidade de sexo, nudez, palavrões, comportamento anti
social, uso de drogas e cenas picantes. Comparadas: Bandeirantes, CNT/Gazeta, Cultura, 
Globo, Manchete, Record, SBT, Cartoon, Fox, HBO Telecine e TNT. 

Inteligência na TV- Gilberto Dimenstein (Articulista ~ jornalista). Folha de São 
Paulo, 1/7/96. Artigo assinado. 

4/7/96 

=> Ao completar 18 anos, o americano já assistiu na televisão a 40 mil assassinatos e 200 
mil agressões. Apoiada em centenas de pesquisas sobre efeitos negativos da TV na formação 
das crianças, a ofensiva de pais, professores, psicólogos e médicos se espalhou pelo pafs, 
obtendo ontem uma vitória expressiva. Pressionadas as emissoras anunciaram ontem que se 
comprometem a transmitir semanalmente no mínimo três horas de programação educativa. 

Tevê e responsabilidade social - Roque Spencer Maciel de Barros (Professor de 
Filosofia e Educação). Jornal da Tarde, 4/7/96. Artigo assinado. 

8/7/96 

=> A televisão aberta fornece ao telespectador aquilo que ele imagina que quer ver. 
Programas, enfim, para satisfàzer ou despertar o que há de mais animal e bárbaro no ente 
humano. 

TV na família - Anna Veronica Mautner (Psicanalista). Estado de São Paulo, 
817/96. Artigo assinado. 

8/7/96 

=>Cada dia sem mudança é mais um dia sem discussão a respeito do que assistir. Fala sobre 
o efeito do costume ao horários fixos e habituais da programação da tele:visão sobre a vida 
em fanúlia. 

A televisão e você: A passividade é, de longe, a pior seqüela dos 20 anos de ditadura 
- Carlos Alberto di .Franco (Diretor de Innovation, International Media Consulting 
Group, e professor de Ética Jornalística). Estado de São Paulo, 817/96. Artigo 
assinado. - ' ·· · 

=> Pesquisa realizada pelo Jornal da Tarde nos dias 23 e 23 de junho comprovou que a 
televisão, por falta de conteúdo e pela pragmática estratégia de que conquistará audiência 
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com cenas de violênc:<ia e sexo pes~ se transformou nu.on contínu;:, clip, assanhado e 
desregrado, em que a5 imagens deiX<" . ·:e se relacionar dircramente com o que está sendo 
dito, espellio de sua indigência con" " ..... al. Fala ae Códig•> de Ética da Abert, lançado em 
fevereiro de 1991, código de Defesa.;,; Consumidc· e EstHuto da Criança e do Adolescente 
e a Portaria n° 773. · 

1417/96 

Nudez invade TV nas tardes de domingo: Na briga pela audiência, cresce a exposição 
de corpos nus e seminus nos programa.' do Gugu e do Faustão- Jornal da Tarde, 
14/7/96. Reportagem sem assinatura. 

=> Nós criamos um programa de auditório para todo tipo de pessoa: uma hora tem bunda, 
outra hora tem choro, outra tem atraçl!o para criança (FalJStão ). Se naquela tarde Divine 
pegasse o controle remoto e trocasse o programa do Gugu pelo do Faustão, assistiria à versão 
global para a matinê de domingo. um concurso das melhores nádegas, versão feminina e 
masculina, seguido pelos desfiles da miss bumbum Niiza Monteiro e da bumbum-exportação 
Valéria V anessa. ilustrado. 

1417/96 

Liberdade sem permissividade: Ministério da Justiça estuda propostas de aplicação 
de sistemas classificatórios para programas de televisão - Carrnem Moretzsohn 
(Jornalista). Jornal de Brasília, 14/7/96. Reportagem assinada. 

=> Em tempos de extrema velocidade de . informação, intercâmbío de culturas, como 
respeitar os padrões morais, religiosos, éticos de dada famflia brasileira? Essas questões, no 
minimo delicadas, têm sido alvo dos estudos do Departamento de Classificação do 
Ministério da Justiça Há mais de um ano a equipe vem preparando propostas de aplicaçl!o 
de sistemas classificatórios específicos para cada veiculo. Estamos discutindo um serviço 
que seja sustentado pelas próprias emissoras, com conteúdo voltado para o interesse público. 
Depoimento de pais e mestres. 

2617/96 

Erotismo liberado para menores: A escalada sexual na TV influencia as crianças e 
preocupa os pais- Veja, matéria de capa, 26/7/96. Artigo sem assinatura. 

3017/96 

=> Contém pesquisas sobre o conteúdo do- sexo na TV, sobre o que a população acha desse 
conteúdo. Sete meninas e quatro meninos de 7 a 13 anos falam sobre masturbação, uso de 
camisinha, virgindade e relações sexuais. 

TVs fazem acordo para transmitir programaS educativos in]antts - Rõger Fillion -
Reuters (Jornalista, Correspondente). Gazeta Mercantil, 30/7/96. 
Notícia/reportagem. 
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=> Washington- As principais redes de televisão dos EUA passarão a transmitir pelo menos 
três horas semanais de programas educativos para as crianças segundo os termos de um 
acordo concluído com o governo, anunciou ontem o presidente Bill Clinton. O acordo ainda 
precisa ser aprovado pelo FCC, que até o momento se encontra em um impasse de 2 a 2 
sobre a questão. - · 

31/7/96 

Toda nudez será permitida: Cenas de sexo em programas assistidos por crianças e 
adolescentes geram debate sobre limites do erotismo na televisão - Edna Dantas e 
Evan Cláudio (Jornalistas). ISTO É-1400, 31/7/96. Reportagem assinada. 

=> "O Gugu é taradinho. Seus jogos mostram os seios e o bumbum das mulheres" (1hiago 
Cacerelli, nove anos). "Eu e minha namorada ficamos ~ em cima do outro como nas 
novelas" {Evandro da Silva, 11 anos). 70% das famílias não controlam o tempo em que seus 
filhos ficam à frente da televisão. O abuso em núnieros (quantidade de cenas contabilizadas 
no período de 13 e 14 de julho, do meio-dia à meia-noite) - tabela. Margritt, diretora do 
Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. 

13/8/96 

Transpotting livre para entrar em cartaz: Promotora arquiva pedido de apreensão do 
filme. Acha dificil algÚém se interessar por droga após vê-lo - Jornal da Tarde, 
13/8/96. Reportagem sem assinatura. 

! 

=> Segundo o parecer da promotora, o pedido do advogado não tem amparo legal, pois 
indica a existência de crime antes da exibição pública da fita. 

13/8/96 

Promotora pede arquivamento da representaçã,o de Cos/ovslcy: Transpotting -
Ministério Público condena eventual censura do filme - Fernando Oliva 
(Jornalista). Folha de São Paulo, ilustrada, 13/8/96. Reportagem assinada. 

=> O advogado Colovsky pede a proibição do filme por achar que ele incentiva jovens a 
consumir heroina, usando o art. 5° da Constituição. 

14/8/96 

O fim da censura: Ministério da Justiça propõe hoje a extinção do Departamento de 
Classificação Indicativa- Luiz Costa Pinto e Mànya Millen (Jornalistas). O Globo, 
14/8/96. Reportagem assinada. 

=> Os representantes do Governo vão propor na reunião de hoje a cnação, dentro da Abert, 
de uma espécie de conselho de auto-regulamentação da produção e de programação 
audiovisual de nossos cinemas e de nossas emissoras de TV abertas. 
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17/8/96 

Sensualidade Refreada- Ana Lüó.a do Vale. Correio Braziiiense, 17/8/96. Artigo 
assinado. 

=> Devido ao constante festival .:i; oeitos peludos e dorsos femininos à mostra nas novelas 
da Globo, o vice-presidente de operações da emissora, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho 
(Boni), resolveu tomar medidas para coibir o que alguns expectadores consideram um 
incômodo. 

11/9/96 

O sexo deve ser censurado na publicidade? - Isto É, Polêmica, 1119/96. 
Reportagem sem assinatura. 

=> ''No meu entender, está tudo muito frouxo e largado, principalmente com as coisas que 
saem na televisão" - Nelson Gonçalves, cantor. "Toda uma geração criada com base na 
repressão sexual não diminuiu o número de estupradores" - Agnelo Pacheco, publicitário. 

1119/96 

Domingo de Horrores - Rosualdo Rodrigues (Jomalista). Correio Braziiiense, 
1119/96. Reportagem assinada. 

=> Seios, coxas e traseiros femininos se tornaram munição obsoleta na guerra pela audiência 
travada entre Globo e SBT todas. as tardes de domingo. Para manter a liderança, os 
produtores de Domingão do Faustão é Do~go Legal perdem de vez o bom senso e apelam 
cada vez mais para o bizarro. ' 

14/9/96 

A TV deve ser regulamentada: Entrevista com Robin Moss, Chefe de transmissões 
educacionais da Comissão Independente de Televisão (ITC), órgão responsável pela 
concessão de licenças a emissoras comerciais e pela manutenção de padrões éticos 
nas transmissões da Inglaterra_ - Cláudio Cordovil (Jornalista). Jornal do Brasil, 
14/9/96. Entrevista. 

=> Defende um conselho ético que fiscalize o conteúdo dos programas a partir de um código 
de conduta de agência diretamente ligada à esfera legislativa. Para Moss, conter os apelos 
generalizados de desregulamentação a todo custo em uma sociedade globalizada é a única 
maneira de fazer com que a televisão trabalhe para o povo e não contra ele. 

22/9/96 

TV- a hora do consumidor: Qualidade técnica não garante retidão ética E sem ética 
é o vazio - Carlos Alberto di Franco (Diretor de ínnovati01i, Intemational Media 
Consulting Group, e professor de Ética Jornalfstica). Estado de São Paulo, Espaço 
Aberto, 22/9/96. Artigo assinado. 
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=> As fàmllias têm direito a um parâmetro pru:a seU$ .filh~s, com horários que sejam 
cumpridos. Senão ficam à mercê da guerra de audiência das emissoras. Comentário de 
Margritt Schimidt, diretora do Departamento de Classificação Indicativa· do Ministério da 
Justiça. A decisão de criar um conselho para classificar a programação foi tornada em 
reunião entre a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e o 
ministro da Justiça, Nelson Jobirn. 

25/9/96 

França controla sexo e violência na TV: Conselho que rege concessões manda tevês 
informarem ao público sobre o grau de erotismo e pancadaria em filmes e programas 
- Correio Braziliense, 25/9/96. Reportagem sem assinatura. 

=>"Fiz a luta contra a violência na televisão meu cavalo de batalha", costuma dizer Hervé 
Burges, presidente do Conselho Superior de Audiovisual (CSA) da França. Acordos de 
renovação das concessões obrigam as emissoras a elaborar um código de informação ao 
público, em matéria de violência, erotismo e pornografia. 

25/9/96 

O direito de escolher - Margrlt Dutra Schmidt (Diretora do Departamento de 
Classificação Indicativa do Ministério da Justiça). Correio Bi:aziliense, 25/9/96. 
Artigo assinado. 

=> Relata o andamento das negociações com a Abert, para criação de um organismo 
colegiado de auto-regulamentação dos meios de comunicação de massa. 

8/11/96 

Gue"a contra violência nas telas de TV: Na campanha de revisão moral que corre a 
Grã-Bretanba, governo estuda critérios para controlar exibição e venda de filmes -
Lola Galán (Jornalista do El País). Correio Brasiliense, 8/11/96. Reportagem 
assinada. 

=> O governo britânico decidiu pôr fim à violência que chega às casas por meio da televisão 
ou dos filmes de video. A ministra da Cultura e do Patrirnônio, V"rrgfnia Bottomley, 
convocou com urgência os responsáveis pela BBC, a Comissão Independente de Televisão 
- com responsabilidades sobre as cadeias particulares - e o órgão que anàl.isa a qualidade 
dos programas que são transtnitidos, para discutir o pacote de medidas destinadas a proteger 
os telespectadores mais vulneráveis à violência que é transmitida pela televisão: as crianças. 

17/11/96 

A tevê posta sob controle - Roque Spencer Maciel de Barros (Professor de 
Filosofia e Educação). Jornal da Tarde, 17/11/96. Arti~o assinado. 

=> Os pais devem ter condições de preservar seus filhos do bvmbardeio antieducativo da 
maioria dos programas de televisão. Fala do projeto de Lei no 1.256/96, do deputado Cunha 
Bueno, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os novos aparelhos de televisão conterem 
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dispositivo que possibilite o bloqueio temporário da re.:.:~pção a·: programação inadequada". 
(Vchip]. 

2/12/96 

Nudez Altera o IBOPE: A novela Xica da Silva. exibida pela rede Manchete, 
conseguiu um significativo aumento de três pontos no ffiOPE, na quinta-feira 
passada. Tudo por conta da primeira cena de nudez da atriz Taís Araújo, que até 
então estava proibida de tirar a roupa em cena. por ser menor de idade. - Correio 
Braziliense, 2/12/96. Reportagem sem assinatura. 

=> O banho nu de Tais chegou a 3,9 milhões de domicflios -só na capital paulista - dois 
dias depois _que a atriz completou os tão esperados 18 anos. 

4/12/96 

Nudez Esperada: Manchete faz suspense para tirar a roupa de Taís Araújo, mas a 
audiência cai - João Gabriel de Lima (Jornalista). Veja. Televisão, 4/12/96. 
Reportagem assinada. 

=> Exibida na noite de quinta-feira passada, a nudez de Tais Araújo dura dois minutos e 
vinte segundos - um tempo enorme para a televisão. Tais tirou a roupa em Xica da Silva 
não como personagem, pois não havia nenhuma necessidade, na trama, para que o fizesse. 
Sua nudez foi um recurso - banal - para alavancar pontos na audiência explorando suas 
formas de atriz. Ela não foi a primeira a chorar por esse motivo. 

8/12/96 

Meninas que viram mães antes da ·hora: Ah, esses nossos filhos - Correio 
Braziliense, Capa, 8/12/96. Artigo sem assinatura. 

=> De repente, a barriga pesou sobre a calça saint-tropez. O corpo tomou forma:. 
arredondadas e a menina sentiu um coração bater dentro de si. A chamada remete para a pág. 
20, que tem o título: "Uma geração de mães ainda meninas". Página inteira. 

29/1197 

Acabou a Brincadeira - Marcelo Abreu (Jornalista). Correio Braziliense, Cidades, 
29/l/97. Artigo assinado. 

=> Censo realizado pelo IBGE, no final do ano passado e divulgado este mês mostra que as 
adolescentes com idade de 15 a 19 anos mudaram as regras do jogo. E estão engravidando 
numa proporção crescente. 

29/1197 

Noite de Prazer - Mernardo Scartezini (Jornalista). Correio Braziliense, Dois, 
29/l/97. Artigo assinado. 
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=> As madrugadas da Tevê Bandeirantes fõl:ã:!Dmvaâidas por-filmes-erõtfcos de qualidade 
duvidosa. O critério de seleção é objetivo: "Tem que ter mulher bonita e uma cena quente 
nos primeiros 20 minutos", explica o programador da emissora. 

11/9/97 

À margem da concorrência: Canais de serviço usam criatividade e se tornam boas 
alternativas - Rosualdo Rodrigues (Da Equipe do Correio). Correio Braziliense, 
9/11197- Correio da TV, p. 6., 1119/97. Artigo assinado. 

=> Toda a discussão em tomo da acirrada e apelativa disputa entre Globo e SBT pela 
audiência das tardes de domingo serviu como despertador para a necessidade de se discutir 
amplamente a qualidade da programação de tevê atualmente veiculada. Mas, o mais curioso 
é que, no mesmo momento em que a imprensa se assusta com o festival de baixarias que 
assola a telinha, surgem canais que são justamente o oposto disso tudo que tem servido de 
prato principal nas pautas dos cadernos de tevê. Os canais Futura e TV Senac - ambos 
veiculados pela Net - vêm se juntar a uma empreitada que a TV Cultura e a rede de 
emissoras educativas, a Rede Brasil, vêm travando há muito tempo, que é a de se fazer uma 
televisão voltada para a educação, sem ser excessivamente didática ou modorrenta. 

8/10/97 

Violência bastarda -Eugênio Bucci (Jornalista). Veja, 8/10/97 - Tempo de TV., 
8/10/97. Artigo assinado. - - -

=> O desejo de consumir não tem pai nem mãe, mas a criminalidade pode ser sua filha. 

31110/97 

TV - Preconceito, Machismo e Sexo na Programação Infantil: Exclusivo - Pesquisa 
Claudia - Andréia Peres (Jornalista). Claudia, nov./97. pp. 24-31, 31/10/97. 
Reportagem assinada. 

=> Considerados inofensivos por pais, anunciantes e emissoras, os programas infantis 
exibem cenas de assédio e de abuso sexual e têm um conteúdo machista e preconceituoso, 
que freqüentemente passa despercebido. Os seguintes números revelam resultado de pesquisa 
em 151 horas e 30 minutos de programação infàntil: 49 incidências de estereótipos sexuais; 
46 estímulos eróticos visuais; 45 de culto ao corpo; 43 atitudes sensuaiS; 36 relações de 
gênero; I 8 estímulos eróticos verbais; 15 caricias eróticas; 12 piadas maliciosas; 1 O 
estímulos musicais; 9 referências a homossexualismo; 8 fantasias sexuais envolvendo u não 
fetiches; 8 relações sexuais simuladas e insinuadas; 7 referências a sexualidade; 2 referências 
a intenção de ter filhos. 

3/11/97 

Nos EUA, "Gugus" e "Faustões". são bem-comportados ~ Esther Hamburger 
(Jornalista). Folha de São Paulo, Ilustrada, p. 5 - Televisão, 3/11197. Reportagem 
assinada. 
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=> Por mais aberrantes que sejam o s exempks norte-americanos, não passam de-muitíssimo 
bem-comportados ancestrais das versões brasHeiras. Referências aos programas do Gugu e 
do Faustão, considerados de mau gosto 

5/11/97 

A casa alheia como esgoto- Eugênio Bucci (Jornah~.i. Veja, 5/11197 - Tempo de 
TV, 5/11197. Artigo assinado. 

=> Os donos de emissoras finiam muito se não levassem ao ar o lixo que recusam em suas 
casas. 

5.2. Matérias Jornalísticas Sobre o Tema da 
Comissão 

À margem da concorrência 

Rosualdo Rodrigues 

Da equipe do Correio 

Correio Braziliense, 9/11197- Correio da TV, p. 6., 11/9/97 

Toda a discussão em torno da acirrada e apelativa disputa entre Globo e SBT 
pela audiência das tardes de domingo serviu como despertador para a necessidade de 
se discutir amplamente a qualidade da programação de tevê atualmente veiculada. 

Mas, o mais curioso é que, no mesmo momento em que a imprensa se assusta 
com o festival de baixarias que assola a telinha, surgem canais que são justamente o 
oposto disso tudo que tem servido de prato principal nas pautas dos cadernos de 
tevê. 

Os canais Futura e TV Senac- ambos veiculados pela Net- vêm se juntar 
a uma empreitada que a TV Cultura e a rede de emissoras educativas, a Rede Brasil, 
vêm travando há muito tempo, que é a de se fazer uma televisão voltada para a 
educação, sem ser excessivamente didática ou modorrenta. 

Não é o caso de se dizer que esses cãnais apOntam para a solução. Até porque 
eles funcionam num esquema completamente diverso do dos canais comerciais. Mas 
mostram, em primeiro lugar, que os telespectadores que tanto se queixam da. 
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violência e do sexo visto na Globo, no SBT e em canais afins- e mesmo de alguns 
por assinatura- continuam sintonizados nesse tipo de programa se quiserem. 

Entre o agarra-agarra na banheira do Domingo Legal e aquele velho filme em 
preto e branco exibido pela TV Nacional, que faz a alegria dos cinéfilos, há mais 
opções do que pode imaginar o telespectador preguiçoso. Esse que engrossa os 
números do lbope e dá argumento para as emissoras comerciais justificarem suas 
estratégias para vencer a concorrência. 

Fruto do esforço concentrado de 13 entidades privadas, o Futura reutiliza 
produções e material de arquivo da Globo e da Fundação Roberto Marinho e até 
mesmo curtas-metragens para ilustrar programas criativos, leves, que procuram 
escapar do ranço didático, mas que têm objetivos definidos. 

Chega ao requinte de exibir Memorial de Maria Moura seguida de 
comentários históricos e depoimento da própria Rachel de Queiróz, autora do 
romance que originou a minissérie. Ou de apresentar longas-metragens que servem 
de ponto de partida para uma discussão entre estudantes e profissionais sobre a 
realidade que cerca determinadas profissões. 

O TV Senac ainda é pouco conhecido do público - foi incluído há apenas 
uma semana na grade da Net -, mas segue uma filosofia parecida com o do Futura. 
Mantido pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de São 
Paulo, o canal tem uma programação diversificada, mas orientada, principalmente, 
para a abordagem de questões relativas ao mercado de trabalho e formação 
profissional- área de atuação da entidade patrocinadora. 

Enquanto dois adolescentes e uma atriz falam das peculiaridades das 
pro'fissões num programa de formato dinâmico, Deu Trampo, um documentário 
sobre o atual cinema nacional apr~veita para mostrar as perspectivas que se abrem 
para a formação de mão-de-obra na'indústria cinematográfica. E por aí vai. Turismo, 
ecologia, beleza, qualidade de vida, culinária, Internet, segurança, saúde, moda, 
fotografia. Tudo que serve de matéria para os programas de um canal convencional 
serve também para os programas do TV Senac. 

Para uns, canais assim podem ser um oásis de qualidade em meio à baixaria 
genera1izada que toma conta da tevê. Para outros são simplesmente chatos. ·Mas o 
que importa é a possibilidade de se usar o controle remoto. Ainda que a existência 
dessas opções não isentem os. grandes canais da responsabilidade de oferecer aos 
seus milhares de telespectadores uma programação digna. 

Por Trás do Índice do IBOPE 

Opinião das pessoas nas ruas contraria os números de audiência que justificam a 
baixaria da programação de tevê 
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Correio Braziliense, 13/11/97- Dois, p. 8. 

Rafael Faria 

Da equipe do Correio 

Emissoras de· tevê não dão ponto sem nó. :"'J,·· o mau gosto domina parte da 
programação e certos produtos apelam para o grotesco, o erotismo e o 
sensacionalismo, é porque há consumidores interessados. Os números do ibope são 
tão eloqüentes e poderosos que estabelecem as estratégias de programação _de cada 
emissora. 

No entanto, enquanto uns se divertem com o propalado baixo nível da 
televisão, os mais críticos se alvoroçam contra programas de apresentadores como 
Fai.Istão, Gugu, Ratinho e Márcia. Essa última, a vítima preferencial das 
reclamações. 

Uma pesquisa da DataFolha, divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo no 
domingo passado, indica que 72% dos paulistanos defendem a criação de um órgão 
fiscalizador da programação de tevê. A mesma preocupação com a qualidade do que 
é veiculado na tevê foi revelada pelo público brasiliense numa enquete rápida 
realizada nas ruas da cidade. 

"Vi uma vez. É muita baixaria, muita roupa suja lavada fora de casa. Muito 
feio isso", acusa a pensionista Cannem Cordeiro, 55 anos, moradora do Gama. Ela 
se refere ao show de pendengas interpessoais transmitidas nas noites de terças-feiras 
pelo SBT, dentro do programa Márcia. "Esse Márcia é terrível, horroroso, o pior de 
todos", continua a evangélica da Assembléia de Deus que também não morre de 
amores por Fausto Silva "O Faustão é uma pessoa inteligente, mas desperdiça a 
inteligência com besteiras. Ele fala bobagem demais", avalia 

No lugar do Domingão do Faustão e de Márcia, Carmem preferiria ver 
programas "educativos, instrutivos". "Eu não perco o meu tempo. "Em vez dessas 
bobagens, vou ler minha Bíblia, que eu ganho muito mais. Mas não é porque sou 
evangélica que digo isso. Conheço várias pessoas que não são crentes que também 
não suportam esses programas. Baixaria você encontra por toda parte. Quando chega 
em casa cansada do trabalho, vai ouvir bobeira? Pelo amor de Deus.", manifesta-se a 
fã de Ana Maria Braga -

Para outras pessoas, Márcia não é perda de tempo. Muito pelo contrário, tem 
seu. lado instrutivo. "Gosto porque mostra a realidade, as coisas ruins que acontecem. 
Pode ser um exemplo de vida", defende a estudante Shirley Barbosa, 17 anos, 
residente em Samambaia, que confere o programa praticamente toda semana 

"Naquele programa da Márcia, só se fala besteira Falta criatividade na tevê. 
À noite, fico passando pelos canais e não tem nada que presta'', queixa-se Antônio 
Figueiredo, 46 anos, funcionário público que trabalha no Palácio do Planalto. 
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Simone Santos, 20 anos, do Lago Norte, complacente com a programação em 
geral, acredita que Márcia extrapolou o bom-senso. "Não tenho nada con..ra t:>ses 
programas tipo o do Gugu e o do Faustão. Acho superdivertidos. O que eu considero 
ridículo é aquele da Márcia:·aquelas baixarias, mãe diseutindo com filho. Não tem 
nada a ver colocar em público a vida particular", opina. 

Sua amiga, Ursula ~la, 12 anos, investe contra Ratinho, o apresentador 
mundo-cão da Record: "E chato. O cara sobe na mesa e fica pulando!" Em 

contrapartida, no entender da menina, Faustão é o que há de mais legal na tevê, por 
conta de suas Pegadinhas. 

O programa de Fausto Silva ajudou a desencorajar Eliete da Silva, 19 anos, 
que mora no Gama, a ver televisão. Para ela, o pior momento foi a célebre edição no 
ano passado em que o garoto Rafael dos Santos serviu de atração por, aos 15 anos, 
medir 87 centímetros e pesar oito quilos. "Minha mãe, que não perde um Domingão, 
me chamou para ver. Achei uma aberração o programa ter usado o menino". 
Empenhada nos estudos para o próximo vestibular para Geografia na UnB, Eliete 
está em abstinência de televisão já faz dois meses. "Não vou perder tempo. Também, 
a menos que você tenha tevê por assinatura, não passa nada que.presta. São aqueles 
programas massacrantes no domingo. Gugu e Faustão fazem a gente sair de casa", 
critica. 

Futilidade e vulgaridade, ,na opinião de Eliete, são os ingredientes básicos 
empregados por Gugu, Faustão; Márcia e similares. "Esses programas banali'nlm 
sentimentos. A Márcia chega a colocar no ar briga de família. O povo é tratado como 
otário (caso das ditas pegadinhas de Faustão e Sílvio Santos)", analisa. 

"Desde novela até Ratinho, não gosto de nada", diz Pedro Bandeira, 20 anos, 
aluno de Estatística da UnB ·e morador do Lago Norte. "É tudo muito vulgar, uma 
palhaçada." Ele se refugia, então, em Jô Soares, Jornal Nacional e, assinante da 
TV A, principalmente no canal HBO. 

Bem mais satisfeito com os rumos da televisão aberta está Manoel Messias, 
34 anos, vendedor ambulante de artesanato. O choque de horários dos shows 
dominicais de Faustão e Gugu criou-lhe um problema. "Fico dividido", diz. 
Considera uma atração tão boa quanto a outra e ama os dois apresentadores em igual 
intensidade. "Do Faustão, eu gosto da inteligência, do jeito que ele conduz o 
programa, das piadas. Do Gugu, gosto da alegria que ele transmite, da 
descontração." 

Mas Manoel não ficou contente com as recentes brigas pela audiência das 
tardes de domingo, quando Augusto Liberato e Fausto Silva competiram pelo Ibope 
e para ver quem conseguia descer mais baixo. "ultimamente, está se usando um 
pouco de baixaria. Eles estão pegando pesado. Tenho certeza que ninguém gosta da 
maneira como eles estão fazendo os programas agora", pondera. 
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75% dos telespectadores apóiam controle sobre TV, revela 
Datafolha · 

Folha de São Paulo, tvfolha, 9/11/97, pp. 1 O, 11 

Segundo pesquisa, 72% dos paulistanos dejimdem a criação de um órgão 
fiscalizador das programações das emissoras 

Pesquisa realizada pelo Datafolha na última quarta-feira. em São Paulo, 
revela que 75% dos telespectadores são a favor de que exista algum tipo de control~ 
sobre as programações das emissoras de TV. 20% dos 642 entrevistados 
posicionaram-se contra, 4% mostraram-se indiferentes e o restante disse não saber. 

O indice de" aprovação do controle sobre as TVs é maior entre as mulheres 
(79%) e os mais idosos (entre os que têm mais de 41 anos, 79% são a favor). 

Segundo o levantamento, 72% dos telespectadores acham que deveria ser 
criado um órgão para avaliar os programas de TV antes de sua exibição. 14% 
disseram que as emissoras devem continuar totalmente livres, e 11% mostraram-se a 
favor da criação de um órgão que pudesse avaliar os programas após sua 
apresentação na TV. 

Com relação ao órgão responsável pela fiscalização, 46% dos entrevistados 
disseram que os donos das emisSoras deveriam exercer O controle sobre suas 
prpgramações. 28% responderam que a sociedade deveria desempellhar essa função, 
e 20% disseram que o governo deveria exercer O controle. 

Os dados, de um modo geral, apontam para a proposta defendida pela 
deputada federal Marta Suplicy - que quer criar mecanismos de controle da 
programação das emissoras (leia" texto à página 13). 

Mas a pesquisa com o telespectador difere de outra feita pelo Datafolha junto 
aos assinantes da Folha Entre os leitores, 54,7% são contra a implantação de 
qualquer tipo de censura prévia - contra 45,3% que são favoráveis (leia texto 
abaixo). · 

Sexo e violência 

Outro aspecto detectado na pesquisa com os telespectadores foi a rejeição ao 
abuso de cenas de violência e sexo na TV. 79% dos entrevistados concordam que as 
emissoras estão carregando na violência- contra 19% que discordaram. 

76% dos telespectadores afirmaram que a programação atual abusa das cenas 
de sexo, e só 22% não concordaram. 

Sobre os programas dominicais, que têm apelado ao erotismo na guerra pela 
audiência, 52% classiftcaram o "Domingo Legal", do SBT, como inadequado~ 
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crianças. 40% disseram que o programa é adequado. O "Domingão do Faustão", da 
Globo, foi considerado adequado por 49% - contra 46% que o apontaram como 
impróprio para crianças. · · 

No entanto, os pais não proíbem seus filhos de assistirem a esses programas 
- só 24% e 26% dos entrevistados disseram que tentam eVitar que seus filhos 
vejam. respectivamente, "Domingão do Faustão" e "Domingo Legal". 

Em respostas espontâneas, o "Domingão do Faustão", comandado por Fausto 
Silva, foi considerado O pior programa da televisão brasileira, com 13% dos votos. O 
segundo colocado nesse ranking foi o "Domingo Legal", de Gugu Liberato, com 9%. 

Ainda com respostas espontâneas, o "Jornal Nacional", da Globo, foi 
apontado como o melhor programa, com 14%. O "Domingo Legal" ficou na segunda 
posição, com 7%. 

Entre as emissoras, a TV Cultura é a melhor avaliada - 66% dos 
entrevistados consideram sua programação ótima ou boa -, seguida de perto pela 
Rede Globo---65%. O SBT é considerado ótimo ou bom por 52% dos 
telespectadores e a Bancl, por 45%. 

Apesar de ser favorável ao controle sobre as TVs, 44% dos telespectadores 
acham a programação das emissoras brasileiras boa ou · ótima - para 40%, ela é 
regular. 

A responsabilidade das TVs 

Marta Suplicy 

Folha de S.Paulo, Tendências/Debates, 24/11/97, opinião, p. 3. 

Abordar a ética, a qualidade dos programas de TV e o controle público dos 
meios de comunicação - que, não esqueçamos, são concessões públicas - não é 
novo. Hoje, essa é uma discussão complexa, com novos elementos. · 

Durante a ditadura, sofremos todo tipo de cerceamento à liberdade de 
opinião, de expressão cultural e de ideologia, sem contar as diferentes formas de 
repressão que deixaram profundas marcas na nossa sociedade. 

Entretanto, em vista da indignação de grande parte da população diante do 
baixo nível da programação, não podemos fazer com que nossa triste experiência 
inviabilize a retomada da discussão sobre direitos do telespectador. 

É falso o dilema colocado por alguns que postulam que qualquer 
interferência no monólogo televisivo seja a volta à censura. Países como Inglaterra, 
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Espanha, Suécia e França possuem órgãos que acolhem reclamações do público para 
avaliá-las e encaminhá-las às TV s. 

Essas instituições, que atuam. a partir da manifestação do telespectador, têm 
poder de pressão - seja pelo impacto na opiniã. nública, seja por seu poder de 
multar o canal se, após a advertência, quando a qu~ixa é vista como procedente 
constitucionalmente e conforme normas de conc:e::.:.ão pública, ele persistir na 
apresentação do material. Nenhuma tem poder de cen . .u-a prévia. 

O que orienta as comissões depende de cada país. Na Suécia, é a lei da livre 
imprensa, promulgada em 1796 e revista com o surgímento da TV. Na França, a 
finalidade é assegurar a igualdade de tratamento, favorecer a livre concorrência e a 
expressão pluralista e preservar a língua francesa. 

Além da questão da qualidade das programações, também sabemos que a 
"privatização da liberdade de expressão" é uma forma de restrição do direito 
universal e individual de acesso à cultura e à informação. Sob o manto da liberdade 
de expressão encobrem - se formas dissimuladas de censura - não a institucional, 
do Estado, mas a de grupos econômicos e políticos donos de emissoras e redes de 
TV, que definem o que a população deve saber. 

O grupo TVer, que busquei articular, é constituído por profissionais de 
diferentes áreas e nasceu da preocupação com essas questões. Especialistas em 
sexualidade infantil, saúde mental, filosofia, comunicação e direito se reúnem 
sistematicamente para refletir sobre o que vemos na TV e suaS conseqüências no 
desenvolvimento das personalidades. Estimulamos o surgimento de grupos dessa 
natureza por todo o país. 

Percebe-se a impotência da sociedade diante do monólogo das emissoras, que 
usam concessões e instrumentos de domínio público (as ondas) para impor o que 
definem ser de seu interesse. 

Estamos propondo que a sociedade se organize, pressione as emissoras, os 
anunciantes - enfim, crie uma manifestação tal que as televisões passem a não se 
guiar somente pelo lbope. 

Não duvido dos números. À medida que os programas se caracterizam por 
apresentar perversidades, o ser humano é facilmente fisgado. Todos temos aspectos 
sadomasoquistas, voyeuristas, exibicionistas amplamente saciados por esse tipo de 
programação. · 

Entretanto, apesar da alta audiência, é dificil acreditar que o povo ache esses 
programas maravilhosos e não goste de ter alternativas de melhor qualidade. 
Pesquisa recente do Ministério da Justiça apontou nitidamente nessa direção. 

Num país com tão poucos recursos d~icados à educação, seria natural que as 
emissoras também se responsabilizassem pelas .. conseqüê11_cj~ . desse tipo de .. 
programação. Isso nada tem a ver, porém, com a censura pregada por grupos 
retrógrados. O TVer quer ampliar esse debate, que já começa a surtir algum efeito 
nas programações. 
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Os abusos que condenamos dizem respeito ao estímulo à violência, ao 
des~e~pe~to a d~eitos ~!ementares de cidadania (presunção de inocência, preservação 
da mtmudad~, rm~e~to. de expos~ção a .situações hirmilhantes ), à disseminação 
d~ preconceitos, a d1scrrmmação e a erotização desmedida e irresponsável das 
cnanças. 

. . .No~s? objetivo ~ o de. exigir compromisso dos meios de comunicação com 
pnncxp1os eticos e respeito à Cidadania de crianças e adultos. 

Manipulação da informação e dos meios de comunicação, liberdade de 
expressão e censura são questões interligadas. Exigem discussão e equilíbrio para a 
preservação de ideais democráticos, sem que se confunda controle social com 
censura arbitrária. 

Temos de nos prevenir em relação aos que querem pegar carona na 
indignação popular com o destempero da televisão. Como exemplo, pode-se citar a 
inclusão de um item na legislação tributária aprovada em Araraquara, nos últimos 
dias, que "proibe a comercialização de folhetos, panfletos, livros ou gravuras de 
caráter obsceno ou subversivo" em bancas de revistas. 

É uma legislação inconstitucional e perigosa, fruto da arbitrariedade de 
poderes constituídos, ãgredindo os mais elementares direitos conquistados. Esse 
parece também ser o caso do delegado de Brasília que decretou a prisão do Planet 
Hemp. Esse é o perigo que ronda uma democracia ainda em construção. 

I 

Não queremos cerceamento b~eado em falso moralismo, muito menos em 
patrulhamento ideológico. Não apoiamos nenhum retrocesso no direito à liberdade 
de expressão e manifestação de opinião. Temos, sim, de exigir de quem tem 
COnceSSãO pública CumprimentO de obrigaçõeS éticas e da legislação vigente - I .e 
inclui compromissos das TVs com.o respeito à diversidade cultural e a promoçf 1 

cultura -, além do respeito à cidadania. 

Os democratas devem reagir a tudo que fira esses princípios, como tambén.. ' 
qualquer tentativa de censura, controle arbitrário e patrulhamento moralista ou 
ideológico. 

Esses são temas sobre os quais o Congresso tem de se pronunciar. Para tanto, 
tenho me empenhado na criação de urna comissão especial mista para tratar das 
conseqüências da progranxação da TV e dos direitos do telespectador. 

Emissoras aprovam restrições 

Folha de São Paulo, tvfolha, 9/11197, p. 13 

A adoção de algum tipo de controle aos programas de TV obtém a aprovação 
imediata de executivos de duas emissoras de TV ouvidas pda Folha: Rubens 
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Furtado, diretor-geral da Rede Bandeirantes, e Beth Çannona, diretora de 
programação da TV Cultura. 

Ambos usaram palavras como "exagero" ou "abuso" para classificar o que a 
TV tem mostrado. 

"Acho que deveria ser criado algo como o Conar (Conselho Nacional de 
Auto-Regulamentação Publicitária) para as TVs. Mas sou contra um controle pelo 
governo, que acaba virando censura", afirma Rubens Furtado, 65. 

Beth Carmona, 42, acredita que o país já está maduro para manter um "órgão 
fiscalizador" da televisão. "A sociedade brasileira se informa pela TV. É necessário 
algum controle", diz Beth. 

Para o escritor Alciohe Araújo, o controle poderia ser feito por um conselho 
de representantes das emissoras e pessoas ligadas a outras instituições. 

";\s emissoras estão preocupadas apenas com o aumento do faturamento e 
fazem qualquer coisa por isso. A TV deve produzir o entretenimento sem ameaçar os 
valores sociais", defende Araújo, autor de novelas como "A Idade da Loba". 

Anticontrole 

O apoio à proposta de controle dos programas de TV não é unânime entre as 
personalidades da mídia. 

O dramaturgo Dias Gome5, também autor de novelas da Globo, classifica o 
controle como "censura". 

"Lutei minha vida toda contra a censura. Não posso ser a favor de qualquer 
tipo de controle. O mal que a imsência da censura pode- fazer é infinitamente menor 
do que a existência dela, quer seja do Estado ou das empresas", afirma. 

Segundo Gomes, O apoio de 71% dos jovens ao controle é coerente. "Mostra 
que eles não passaram pelo periodo ditatorial." 

O apresentador Carlos "Ratinho" Massa, 41, concorda. "O controle da Tv é o 
controle remoto. Se começar assim, daqui a pouco vão querer censurar jornais e 
revistas", disse. 
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5.3. Projetas em Tramitação no Congresso 
Nacional Sobre a Matéria 

A preocupação da sociedade com o conteúdo da ·programação do rádio e da 
televisão deságua. inevitavelmente, no Congresso Nacional. Este é o mecanismo 
pelo qual a presente Comissão veio a existir. 

Mas há outra forma pela qual o Congresso repercute, como caixa de 
ressonância, os anseios da sociedade: os projetas de lei que vão sendo apresentados, 
no sentido de resolver, pontualmente, esta ou aquela preocupação. 

A análise desses projetas em conjunto, portanto, há de fornecer · ao 
Parlamentar uma grande gama de informações sobre o que tem afligido a população, 
nesta área. 

Ressalva-se, por oportuno, que o rol que se segue representa um instantâneo 
da situação das propostas em tramitação na data em que foram pesquisadas no 
banco de dados "PROJ", do Senado Federal, sendo compreensíveis eventuais 
alterações ne~se perfil, uma vez que as matérias se encontram em plena dinâmica do 
processo legislativo. 

Para efeitos de concisão, selecionaram-se, do conjunto de informações 
oferecidos pela base "PROJ", apenas aquelas que permitissem uma primeira 
abordagem do conteúdo dos projetos. Assim, apresentam-se, a seguir, para cada 
projeto, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal, os campos: número 
na origem, órgão de origem, data, número no Senado, autor, ementa e última ação 
(à data do encerramento da pesqui~a) 

Dados sobre os Projetas 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: AV. 00043 1997 A VISO 

ORGÃO DE ORIGEM: EXECUTIVO 12 03 1997 

SENADO: DIV 00015 1997 

AUTOR EXTERNO :MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES 

EMENTA ENCAMINHA AO SENADO FEDERAL NOVOS TEXTOS D1'~ULAMENTAÇÃQ DO 
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SERVIÇO DE TV A CABO, ELABORADOSPELO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, 

PARA AUDIENCIA E PARECER DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDOPARECER 

29 04 1997 (SF) MESA DIRETORA 

DESPACHO A SSCLS, PARA OS DEVIDOS FINS. 

DSF 30 04 PAG 8804. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ÓRIGEM: PLS 00020 1997 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 25 02 1997 

SENADO : PLS 00020 1997 

AUTOR SENADOR :PEDRO SIMON PMDB RS 

EMENTA DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA PARA CRIANÇAl> 

POR MEIO DOS CANAIS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) 

E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDO PARECER 

25 09 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

RELATOR SEN HUGO NAPOLEÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00112 1997 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO: PLS 00112 1997 

AUTOR SENADOR : EMILIA FERNANDES 

17 06 1997 

PTB RS 

EMENTA ESTABELECE MECANISMOS PARA VEICULAÇÃO DE ~SAGENS EDUCATIVAS DE 

TRANSITO NAS MODALIDADES DE PROPAGANDA QUE ESPECIFICA. 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDO PARECER 

20 10 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 
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RELATORSENJOSEFOGAÇA. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00228 1997 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO: PLS 00228 1997 

21101997 

AUTOR SENADOR :CARLOS PATR.OCINIO PFL TO 

EMENTA DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO, PELOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA, 

DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS A SEXO E A EROTISMO. 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDO PARECER 

29 lO 1997 (SF) COM. CONSITrUÍÇÃO E JUSTIÇA (CCJ) 

ENCERR.AMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PRS 00034 ICJ97 PROJETO DE RESOLUÇÃO (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 18 03 1997 

SENADO: PRS 00034 1997 

AUTOR SENADOR : LUCIO ALCANTARA PSDB CE 

EMENTA DETERMINA A INCLUSÃO, NA PROGRAMAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIO E 

TELEVISÃO DO SENADO FEDERAL, DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A IDSTORIA DO 

PODER LEGISLATIVO BRASILEmO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDO PARECER 

20 03 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

RELATOR SEN HUGO NAPOLEÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PRS 00114 1997 PROJETO DE RESOLUÇÃO (SF) 
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ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDÊRÃL 

SENADO: PRS 00114 1997 

AUTOR SENADOR : CASIU>C MALDANER PMDB SC 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DE1ERMINA A CRIAÇÃO DE MECANISMO DE TRADUÇÃO PARA DEFICIENTES 

AUDITIVOS NA TV SENADO. 

ULT!MAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDO PARECER 

25091997 (SF)COMCONS111UIÇÃOEJUSTIÇA (CCJ) 

RELATOR SEN REGINA ASSUMPÇÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PEC 004S5 1997 PROP. EMENDA CONSTITIJIÇÃO (CN) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 2S 03 1997 

CAMARA: PEC00455 1997 

AUTOR DEPUTADO: ALOYSIO NUNES E OUTROS. PMDB SP 

EMENTA DA NOVAREDAÇÃO AO AR~GO 222 DA CONS1TIUIÇÃO FEDERAL. 

(POSSffiiLITANDO A PARTICIPAÇÃO COMO PROPRIETARIO DE EMPRESA 

JORNALISTICA E DE RADIODIFUSÃO, DAS EMPRESAS CONSTITUIDAS SOB AS 

LEIS BRASILEIRAS, QUE TENHAM SEDE E ADMINISTRAÇÃO NO PAIS E CUJA 

TITULARIDADE DE PELO MENOS SETENTA POR CENTO DO CAPITAL TOTAL E 

VOTANTE PERTENÇA NOMINALMENTE A BRASILEIROS NATOS OU NATURALIZADOS 

HA MAIS DE DEZ ANOS, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

ULT!MAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

22 04 1m (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE A PEC 203/95. 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02852 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 12 03 1997 

CAMARA: PL. 02852 1997 
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AUTOR DEPUTADO: MARIA V ALADÃO. PFL GO 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DAS VmMAS EM CASOS DE 

ESTUPRO E OUTROS CRIMES DE ABUSO SEXUAL. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES - ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

1RCOM EM 1RAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

03 041997 (CD) COM. SEGURIDADESOCIALEFAMILIA(CSSF) 

RELA TORA DEP JANDIRA FEGHALI. 

DCD 04 04 97 PAG 8768 COL 02. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02893 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. <1'1893 1997 

AUTOR DEPUTADO: REMI lRINTA J>MDB MA 

2003 1997 

EMENTA DISPÕE SOBRE O EMPREGO DO IDIOMA OFICIAL BRASILEIRO NAS SITUAÇÕES 

QUE DEFINE E DA OUTRAS PROVID~CIAS. 

(ESTABELECENDO QUE TODA MENSAGEM ESCRITA, FALADA OU AUDIOVISUAL 

DESTINADA A INFORMAÇÃO DO PUBLICO, DEVE SER FORMULADA EM PORTUGUES 

E CORRETAMENTE CORRIGIDA, ~CLUSIVEO TECLADO DE COMPUTADOR). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

18 04 1997 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 1825/91. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03042 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 03042 1997 

AUTOR DEPUTADO: MARÇAL FILHO. PMDB MS 

24 041997 

EMENTA MODIFICA DISPOSIÇ0ES DA LEI 9294, DE IS DE JULHO DE 1996, 
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QUE DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E A PROPAGANDA DE 

PRODtiTOS FUMIGEROS, BEBIDAS ALCOOUCAS, MEDICAMENTOS, 

lERAPIAS E DEFENSIVOS AGRICOLAS, NOS TERMOS DC PARAGRAFO 

QUARTO DO ARTIGO 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DA 

OtiTRAS PROVIDENCIAS. 

(LIMITANDO A PROPAGANDA COMERCIAL DE BEBIDA ALCO~)LICA E DE 

CIGARRO, CIGARRILHA, CHARUTO, CACHIMBO E DEMAIS PRODtiTOS 

DERIVADOS DO TABACO, AO HORAJUO COMPREENDIDO ENTRE AS 

VINTE E TRES HORAS EAS QUATRO HORAS). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

28051997 (CD)MESADIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 4846194. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03046 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA, oo:;; DEPtiTADOS 29 04 1997 

CAMARA: PL. 03046 1997 

AUTOR DEPurADO: GILNEY VIANA. PT MT 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DISPÕE SOBRE REG"ULAMENTAÇÃO DE ANUNCIOS PUiiLICITARIOS EM HORARIOS 
DE 

PROGRAMAÇÃO lNF ANTO-JUVENIL. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

29041997 (CD)MESADIRETORA 

APENSE..SEAO PL. 2415/96. 

(NOVO DESPACHO). 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00206 1996 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM : SENADO FEDERAL 02 06 1997 

CAMARA: PL.03190 1997 
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AUTOR. SENADOR :SERGIO MACHADO. PSDB CE 

EMENTA DA REDAÇÃO AO PARAGRAFO QUARTO DO ARTIGO 37 DA Li>I 8078. DE ll 

DE SETEMBRO DE 1990- CODIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSOMibOR. 

(ESTABELECENDO QUE E ENGANOSA POR OMISSÃO A PUBLICIDADE DE 

TELEVISN A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TELEFONE, BEM COMO DE 

SORTEIOS EM QUE A PARTICIPAÇÃO SE DA MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFONICA, 

SEM A DNULGAÇÃO DE SEU PREÇO, DE FORMA OSTENSIVA, SORTEIO 

CHAMADO TELESORTE). 

-PODER CONCLUSNO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

18 06 1997 (CD) COORD. COMISSÕES PERMANENTES (CD) (SCP) 

ENCAMINilADO A CDCMAM. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03202 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 05 06 1997 

CAMARA ; PL. 03202 1997 

AUTOR DEPUTADO:NILTONBAIANO. PPB ES 

EMENTA LIMITA A REALIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE SORTEIOS, VENDAS, PROMOÇÕES OU 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TELEFONE NOS PROGRAMAS DE RADIO E 

TELEVISÃO. 

(CHAMADOS DE TELESORTE). 

-PODER CONCLUSNO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO ll. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

06 11 1997 (CD) COM DEF CONS MEIO AMB MINORIAS (CDCMAM) 

RELATOR DEP AROLDO CEDRAZ. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03258 1997 PROJETO DE LEI (CD) 
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ORGÃO DE ORIGEM : CAMA.EA PQS oEi>UTARQS_ 

CAMARA: PL. 03258 1997 

12 06 1997 

AliTOR DEPUTADO: OSMANIO PEREIRA. PSDB MG 

EMENTA DISPÕE SOBRE CRIMES PERPETRADOS POR MEIO DE REDg_S DE INFQ~ÇÃO. 

(CARACfERIZANDO COMO CRIME A DIVULGAÇÃO PELA INTERJ§T E DEMAIS 

REDES DE COMPUTADORES: MATERIAL PORNOGRAFICO, INSTRUÇÕES PARA 

FABRICAÇÃO DE BOMBAS CASEIRAS E TEXTOS QUE INCITAM E FACILITAM 

O ACESSO A DROGAS ILEGAIS). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

23 07 1997 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. I 713/96. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO Nf. ORIGEM: PL. 03293 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 03293 1997 

19 06 1997 

AliTOR DEPUTADO: CHICODA PRINCESA. PTB PR 

EMENTA LIMITA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBRANÇA EFETUADAATRA VES 

DE FATURA TELEFONICA, E QA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(INCLUINDO A PORNOTELEFONIA). 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES - ARTIGO 24, INCISO II~ 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

27101997 (CD)MESADIRETORA 

DEFERIDO OF TP 305/97, DA CDCMAM, SOLICITANDO A 

APENSAÇÃO DESTE AO PL. 3202197. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03310 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 24 06 1997 
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CAMARA : PL. 0331 O 1997 

AUTOR DEPUTADO: CARLOS APOL!NARIO. PMDB SP 

EMENTA MODIFICA A LEI 9294, DE 15 DE JULHO DE 1996, QUE DISPÕE 

SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO EA PROPAGANDA DE PRODUTOS FUM!GEROS, 

BEBIDAS ALCOOLICAS, MEDICAMENTOS, TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRICOLAS, 

NOS TERMOS DO PARAGRAFO QUARTO DO ARTIGO 220 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, PROIBINDO A PUBLICIDADE DE PRODUTOS FUMIGEROS NOS 

MEIOS DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS. 

(LIMITANDO A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA A IMPRENSA ESCRITA, AO 

PAINEL, CARTAZ E OUTDOOR). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

23 07 1997 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 4846/94. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03360 I997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 03360 1997 

03 07 1997 

AUTOR DEPUTADO: ANTONIO DO V ALLE. PMDB MG 

EMENTA DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO GRATUITA DE CAMPANHAS 

EDUCATIVAS SOBRE O EFEITO DANOSO DO USO DE DROGAS NAS 

EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES - ARTIGO 24, INCISO II. 

UI.TIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

11 08 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. !NFORMATICA (CCTCI) 

RELATOR DEP LUIZ MOREIRA 

IDENTIFICAÇÃO 
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ORGÃO DE ORh,,'IVÍ: CAMARA DOS DEPUTADOS 08 071997 

CAMARA: PL. 0~- '3 1997 

AUTOR DEPUTADO: I, TRINTA. PL MA 

EMENTA DISPÕE SOBRE :ICULAÇÃO GRATIJITA DE PROGRAMAS DESAUDE 

POPULAR NAS EMISSO _ - :>E RADIO E 1ELEVISÃO. 

- PODER CONCLUSIVO D. ')MISSÕES -ARTIGO 24, INCISO !L 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

11 08 1997 (CD) COM. C!EN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTCI) 

RELATOR DEP LUIZ MOREIRA. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03384 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 03384 1997 

AUTOR DEPUTADO: MAÇAL FILHO. PMDB MS 

10 07 1997 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATÓRIEDADE DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO 

DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) DESTINAREM HORARIOS ESPECIF!COS 

A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO LOCAL. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO li. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

11 08 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMA TICA (CCTC!) 

RELATOR. DEP MOLDE DE OLIVEIRA. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03422 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 23 07 1997 

CAMARA: PL. 034221997 

AUTOR DEPUTADO: HERMES PAR.C!ANELLO. PMDB PR 

EMENTA LIMITA A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS COM CONTEUDO DE VIOLENC!A 
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E SEXO NAS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

23 07 1997 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 2415/96. 

(NOVO DESPACHO). 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03481 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 03481 1997 

AUTOR DEPUTADO: MAÇAL FILHO. PMDB MS 

1208 1997 

EMENTA DISPÕE SOBRE OS CRITERIOS PARA A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL 

DO GOVERNO FEDERAL NAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E 

IMAGENS. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

08 09 1997 (CD) COM. TRA. ADM. E SERV. PUBLICO (CTASP) 

RELATORDEP JOVAIRARANTES. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03494 1997 PROJETO DE LEI {CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CONGRESSO : PL. 03494 1997 

13 08 1997 

AUTOR DEPUTADO : SILAS BRASILEIRO. PMDB MG 

EMENTA UMITA AS DESPESAS NOS SORTEIOS PELA TELEVISÃO. 

{LIMITANDO EM VINTE POR CENTO DO VALOR TOTAL ARRECADADO, 

AS DESPESAS COM PUBLICIDADE, MIDIA, PRODUÇÃO E COM A OPERAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO). 

• PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES, ARTIGO 24, INCISOU. 
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ULTIMAAÇÃO 

1RCOM EMTRAMI1.•·. :i,ONASCOMISSÕES 

24 09 1997 (CD) COM. CtE 1CC. COM.INFORMATICA (CCTCI) 

DEVOLVIDO PELO IL.. "OR, DEP PEDRO IRUJO, SEM PARECER. 

AGUARDANDO REDISTIC . !ÇÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03494 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CONGRESSO: PL. 03494 1997 

13 08 1997 

AUTOR DEPUTADO: SILAS BRASILEIRO. PMDB MG 

EMENTA LIMITA AS DESPESAS NOS SORTEIOS PELA TELEVISÃO. 

(LIMITANDO EM VINTE PORCENTO DO VALOR TOTAL ARRECADADO, 

AS DESPESAS COM PUBLICIDADE, MIDIA, PRODUÇÃO E COM A OPERAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO). 

·PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES, ARTIGO 24, INCISO II. 
' 

ULTIMAAçÁO 

1RCOM EM 1RAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

24 09 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTCI) 

DEVOLVIDO PELO RELATOR, DEP PEDRO IRUJQ, SEM PARECER. 

AGUARDANDO REDISTRIBUIÇÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03577 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃ'O DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 03 09 1997 

CAMARA: PL. 03577 1997 

AUTOR DEPUTADO: TUGAANGERAMI. PSDB SP 

DEZEMBRO DE 199_1_ 

EMENTA PROffiE A DIVULGAÇÃO, PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DO NOME E 

QUALIFICAÇÃO DAS VITIMAS DE CRIMES HEDIONDOS E CONTRA OS COSTUMES, 

DO OFENSOR ENQUANTO INDICIADO EM INQUERITO POLICIAL E DE 

TESTEMUNHAS DESSES CRIMES. 
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ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

29 10 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM INFORMATICA (CCfCI) 

REDISTRIBUIDO AO RELATOR., DEP LUIZ PIAUHYLINO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03691 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 02 10 1997 

CAMARA: PL. 03691 1997 

AUTOR DEPurADO: SALATIEL CARVALHO. PPB PE 

EMENTA DISPOE SOBRE A PROIBIÇÃO DE QUALQUER TIPO DE PUBLICIDADE COMERCIAL 

NAS EMISSORAS DE TELEVlSÃO·PORASSINATURA. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

06 11 1997 (CD) COM DEF CONS MEIO AMB MINORIAS (CDCMAM) 

RELATOR DEP HERCULANO ANGHINETTI. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03705 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 03705 1997 

AUTOR DEPurADO: JOSE COIMBRA. PTB SP 

08101997 

EMENTA DISPO E SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS ANUNCIOS PUBLICITARJOS 

CONTEREM FRASE DE CUNHO EDUCATIVO. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

12 11 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM INFORMATICA (CCTCI) 

RELATOR DEP ROBERTO V ALADÃO. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : r: .. 0371 O 1997 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAM I ..• 1,. DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL 03710 1997 

09 10 1997 

AUTOR DEPUTADO : DALILA FIGUEIREDO. PSDB SP 

EMENfA PROIBE A REALIZAÇÃO DE SORTEIOS PELAS EMISSORAS DE TELEVISÃO. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

29101997 (CD)MESADIRETOR 

APENSE-SE AO PL. 3202197. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PRC 001S4 1997 PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 24 09 1997 

CAMARA: PRC 001S4 1997 

AUTOR DEPUTADO: JORGE TADEU MUDALEN E OUTROS. PPB SP 
I 

EMENfA INSTITUI COMISSÃO PARLÁMENTAR DE INQUERITO DESTINADA A INVESTIGAR 

SORTEIOS REALIZADOS PELAS EMISSORAS DE TELEVISÃO POR MEIO DO 

SISTEMA 0900. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

16 10 1997 (CD) COORD. COMISSÕES PERMANENTES (CD)(SCP) 

ENCAMINHADO A CCTCI. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : RIC 02311 1997 REQUERIMENTO INFORMAÇÃO (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : RIC 0231 ; I997 

AUTOR DEPUTADO: TILDEN SANTIAGO. PT·· MG 

09 04 1997 

EMENfA SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES SOBRE 

AS OPERAÇÕES DE TV A CABO NO PAIS. 

··- -- ---- --·-- --·-
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(MINISTRO SERGIO MOITA). 

ULTIMAAÇÃO 

REMIN REMESSA MINISTERIOS 

19 06 1997 (CD) MESA DIRETORA 

AV 114/MC, DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES, SERGIO MOTIA, AO 

PRIMEIRO SECRETARIO, DEP UBIRATAN AGUIAR, COM 

ESCLARECIMENTOS. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: RIC 02784 1997 REQUERIMENTO INFORMAÇÃO (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: RIC 02784 1997 

AUTOR DEPUTADO: CUNHABUENO.. PPB SP 

16 09 1997 

EMENTA SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTERIO DA JUSTIÇA SOBRE SORTEIOS 

REALIZADOS NAS EMISSORAS DE TV, TENDO COMO BENEFICIARIAS 

ENTIDADES FJLANTROPICAS. 

(MINISTRO !RIS REZENDE). 

ULTIMAAÇÃO · 

REMIN REMESSA MI.NISTERIOS 

30091997 (CD)MESADIRETORA. 

REMESSA AO MINISTERIO DA JUSTIÇA, !RIS REZENDE, 

ATRA VES DO OF PSIRI2020/97. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : RIC 02860 1997 REQUERIMENTO INFORMAÇÃO (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: RIC 02860 1997 

AUTOR DEPUTADO: CUNHA BUENO. PPB SP 

30 091997 

EMENTA SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTERIO DA. JUSTIÇA SOBRE A PESQUISA E 

RESPEITO DE CENAS DE VIOLENCIA E SEXO TRANSMITIDAS PELA.S 

EMISSORAS DE TELEVISÃO. 
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(MINIS1RO !RIS REZENDE). 

ULTIMAAÇÃO 

RE!.fiN REMESSA MINISTERIOS 

14101997 (CD)MESADIRETORA 

REMESSA AO MINIS1RO DA JUSTIÇA, !RIS REZENDE, ATRA VES 

DO OF PSIRI 2151/97. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: RIC 02872 1997 REQUERIMENTO INFORMAÇÃO (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: RIC 02872 1997 

AUTOR DEPUTADO: CHICO VIGILANTE. PT DF 

02101997 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

SOBRE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TV ESCOLA. 

(MINIS1RO PAULO RENATO SOUZA). 

ULTIMAAÇÃO 

REMIN REMESSA MINISTERIOS 

14 10 1997 "(CD) MESADIRETORA 

REMESSA AO MINIS1RO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 

ATRA VES DO OF PS!RI 2163/97. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01417 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 24 01 1996 

SENADO: PLC 00031 1996 

CAMARA: PL. 01417 1996 

AUTOR CCD : CPI DO BINGO 

EMENTA DISPÕE SOBRE O JOGO DE BINGO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ORDCOM PRONTO PARA A ORDEM DO DIA NA COMISSÃO 

01 04 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE} 
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DEVOLVIDO PELO RELATOR COM MINUTA DE RELATO RIO FAVORA VEL 

AO PROJETO, NOS TERMOS DO SUBSTITIITIVO QUE APRESENTA. 

ACOLHENDO AS EMENDAS 01 A 07, CONCLUINDO AINDA PELA 

PREJUDICIALIDADE DA EMENDA 08, FICANDO PREJUDICADO O 

PLS 175/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL 00387 I991 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

SENADO: PLC 00043 1996 

CAMARA: PL. 00387 I991 

AUTOR DEPUTADO: CIDINHA CAMPOS PDT RJ 

08 04 1991 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA MENÇÃO DO NOME DO DUBLADO R EM 

ESPETACULOS FThMADOS OU TELEVISADOS. 

ULTIMAAÇÃO 

AGINCL AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA 
I 

28 lO 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISJ,.ATIVA(SF) (SSCLS) 

AGENDADO PARA O DIA 20 DE NOVEMBRO DE I997. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL 04622 1994 PROJETO I: E LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

SENADO : PLC 00044 19% 

CAMARA : PL 04622 1994 

09 06 1994 

AUTOR DEPUTADO: RONALDO PERlM PMDB MG 

EMENTA DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO DE MENSAGEM VOLTADA A EDUCAÇÃO PARA O 

TRANSITO. 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDOPARECER 

20 I O 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

RELATORSENJOSEFOGAÇA. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00074 1996 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO: PLS 00074 1996 

18 04 1996 

AUTOR SENADOR : MARLUCE PINTO PMDB RR 

EMENTA INCENTIVA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DE TRANSPORTES E OUTRAS 

EMPRESAS A PUBLICAR FOTOGRAFIAS COM IDENTIFICAÇÃO E NUMERO 

TELEFONICO PARA CONTA TO, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAPARECIDOS 

ULTIMAAÇÃO 

ORDCOM PRONTO PARA A ORDEM DO DIA NA COMISSÃO 

21 07 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

DEVOLVIDOPELORELATORCOMMINUTADEPARECER,ESTANDOA 

MA TERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO 

DA COMISSÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM; ,PLS 00187J996 PROJJ?TO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM :SENADO FEDERAL 

SENADO: PLS 00187 1996 

22 08 1996 

AUTOR SENADOR : LUCIO ALCANTARA PSDB CE 

EMENTA DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO GRATUITA DE INFORMAÇÕES EDUCATIVAS E DE 

INTERESSE SOCIAL NA MIDIA TELEVISIONADA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ORDCOM PRONTO PARA A ORDEM DO DIA NA COMISSÃO 

19 05 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

DEVOLVIDO PELA RELA TORA, SEN MARINA SILVA, COM MINUTA DE 

PARECER, ESTANDO EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA 

DE REUNIÃO DA COMISSÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00239 1996 PROJETO DE LEI (SF) 
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ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO: PLS 00239 1996 

24 10 1996 

AUTOR SENADOR : LUCIO ALCANTARA PSDB CE 

EMENTA DISPÕE SOBRE O USO DE LEGENDA FECHADA NA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA 

BRASILEIRA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ORDCOM PRONTO PARA A ORDEM DO DIA NA COMISSÃO 

21 07 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MA TERIA EM CONDIÇÕES DE 

SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PLS 00251 1996 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO: PLS 002511996 

20111996 

AUTOR SENADOR :BENEDITADASILVA PT R1 

EMENTA DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE LEGENDA CODIFICADA NA PROGRAMAÇÃO DAS 

EMISSORAS DE TELEVISÃO. 

ULTIMAAÇÃO 

ORDCOM PRONTO PARA A ORDEM DO DIA NA COMISSÃO 

21 07 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO AMA TERIA EM CONDIÇÕES DE 

SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PFC 00044 1996 PROPOSTA FISCALIZAÇÃO E CONIRO 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PFC 00044 1996 

AUTOR DEPUTADO: JOSE COIMBRA PTB SP 

22 03.1996 

EMENTA PROPÕE QUE A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E 

MINORIAS FISCALIZE AS ATIVIDADES DE SORTEIOS PROMOVIDAS, DURANTE 
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TRANSMISSÕES DESPORTIVAS, POR EMISSORAS DE RADIO E ºE TELEVISÃO. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

22 I O 1997 (CD) COM DEF CONS MEIO AMB MINORIAS (CDCMAM) 

APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER PRELIMINAR DA RELA TORA, 

DEP MARIA V ALADÃO, PELA IMPLEMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO 

RELATORIO PREVIO APRESENTADO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01417 1996 PROJETO DE LEI(CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPliTADOS 

CAMARA: PL. 01417 1996 

AUTOR CCD : CPI BINGOS. 

10011996 

EMENTA DISPÕE SOBRE O JOGO DE BINGO E DA OliTRAS PROVIDENCIAS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

R!vfSF REMETIDO AO SENADO FEDERAL 

15 OS 1996 .(CD) MESA DlRETORA 

REMESSA AO SF, ATRA VES DO OF PS-GSE/076/96. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01426 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃODEORIGEM:CAMARADOSDEPUTADOS 16011996 

CAMARA: PL. 01426 1996 

AUTOR DEPUTADO: ELIAS MURAD. PSDB MG 

EMENTA ALTERA O ARTIGO 124 DA LEI4117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962, QUE 

'INSTITUI O CODIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAç0ES'. 

(ESTABELECENDO QUE O TEMPO DESTINADO A PUBLICIDADE COMERCIAL PELAS 

EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO NÃO PODERA EXCEDER VINTE E CINCO 

POR CENTO A CADA HORA DE PROGRAMAÇÃO DE FORMA A IMPEDIR A 

CONCENTRAÇÃO DE PROPAGANDAS EM DETERMINADOS HORARIOS). 
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ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

01 02 1996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 2037/91. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01448 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPurADOS 

CAMARA: PL. 01448 1996 

23 011996 

AurOR DEPurADO: FAUSTO MARTELLO. PPB SP 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DUBLAGEM EM LINGUA PORTUGUESA DE 

FILMES E DOCUMENTARIOS ESTRANG)::IROS. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

27 08 1997 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E R.EDAÇÃO (CCJR) 

REDISTRIBÚIDO AO RELATOR, DEP ROLAND LA YIGNE. 
I 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01430 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPurADOS 

CAMARA: PL. 01430 1996 

AUTOR DEPUTADO :JOSE FORTUNA TI. PT RS 

17 01 1996 

EMENTA ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSmVOS DA LEI 4117, DE 27 DE AGOSTO DE 

1962, QUE 'INSTITUI O CODIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES'. 

(ESTABELECENDO QUE O PROGRAMA 'A VOZ DO BRASIL' PODERASER 

RETRANSMlTIDO ENTRE AS 19:00 (DEZENOVE) HORAS E AS 22:00 (VINTE E 

DUAS) HORAS DE CADA DIA, GARANTINDO A FLEXIBILIDADE NO HORARIO DA 

APRESENTAÇÃO DO MESMO). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

3101 1996 (CD) MESADIRETORA 
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APENSE-SE AO PL. 112195. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01476 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 01 02 1996 

CAMARA: PL. 01476 1996 

AUTOR DEPUTADO: JOÃO COSER. PT ES 

EMENTA INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE MENSAGEM AOS SURDOS NA PROPAGANDA DA 

ADMINISTRAÇÃO PUBUCA FEDERAL VEICULADA NA TELEVISÃO. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

13021996 (CD)MESADIRETORA 

APENSE-SEAO PL. 5676/90. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01507 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01507 1996 

AUTOR DEPUTADO: EDSON EZEQUIEL. PDT RJ 

07021996 

EMENTA DISPÕE SOBRE OS HORARIOS DE VEICULAÇÂO DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

PELAS EMISSORAS ESTATAIS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

2103 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA(CCTCI) 

REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP lNACIO ARRUDA 

DCD 22 03 97 PAG 7839 COL 01. 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERONAORIGEM: PL.016311996PROJETODELEI(CD) 

ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01631 1996 

AUTOR DEPUTADO: FERNANDO GABEIRA PV 

13 03 1996 

RJ 

EMENTA DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO, PELAS PREFEITURAS MUNI CIP AIS DO 

HORARIO DO PROGRAMA OFICIAL DOS PODERES DA REPUBLICA, NAS 

EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO SONORA LOCAIS, DURANTE A VIGENCIA 

DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA OU DE ESTADO DE CAl.J\MIDAPEJ'l.JB_!.ICA 

EM SEUS MUNICIPIOS. 

(POSSIBILITANDO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS, DURANTE A VIGENCIA DE 

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA OU DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM SEUS 

MUNICIPIOS, UTILIZAREM O HORARIO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

27 03 1996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 112/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01721 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01721 1996 

AUTOR DEPUTADO: TELMA DE SOUZA. PT SP 

280319% 

EMENTA OBRIGA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO A FAZER CAMPANHA PARA ENCONTRAR 

CRIANÇAS DESAPARECIDAS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO U. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

05 11 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTCI). 

REJEIÇÃO DO PARECERFAVORAVEL DO RELATOR, DEP LUIZ 

PIAUHYLINO, COM SUBSTITUTIVO, CONTRA O VOTO DO DEP LUIZ 

MOREIRA 

APROVAÇÃO DO PARECER FAVORA VEL DO DEP LUIZ MOREIRA, 
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DESIGNADO RELATOR DO VENCEDOR A f3TE, E AOS PL. 21281?<) 

E PL. 2128/96, APENSADOS, COM SUBSTITI':':VO, CONTRA O 

VOTO EM SEPARADO DO DEP LUIZ PIAUHY"U''i0. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01753 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01753 1996 

AUTOR DEPUTADO: ANTONIO FEUÃO. PSDB AP 

11 04 1996 

EMENTA REGULAMENTA O INCISO III DO ARTIGO 221 DA CONSTITUlÇÃO FEDERAL. 

(OBRIGANDO AS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO A APRESENTAR, 

EM SUA PROGRAMAÇÃO DIARIA. NO HORARIO DE SETE A VINTE E TRES HORAS, 

UM MINIMO DE QUATRO HORAS J)E PROGRAMAS PRODUZIDOS LOCALMENTE, 

REGULAMENTANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

-PODER CONCLUSNO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO ll .. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

14 08 1997 "(CD) COM. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO (CECD) 

PARECER CONTRARIO DO RELATOR. DEP AUGUSTO NARDES. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01894 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS Df:PUTAJ)()S . 

CAMARA: PL. 01894 1996 

AUTOR DEPUTADO: PEDRINHO ABRÃO. PTB GO 

14 051996 

EMENTA ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE DNULGAÇÃO DO VALOR DE MA TERIA 

PAGA. EM VEICULO DE MIDIA, BEM COMO DO RESPONSA VEL.PELA VEICULAÇÃO, 

SEMPRE QUE O PATROCINADOR SEJA ORGÃO OU ENTIDADE PUBLICA 

- PODER CONCLUSNO DAS COMISSÕES - ARTIG0.24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

14 06 1996 {CD) COM:TRA. ADM. E SER V. PUBLICO(CTASP) 

RELATOR DEP BENEDITO GUIMARAES. 

DCD 15 06 96 PAG 17219 COL 02. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01913 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01913 1996 

AUTOR DEPUTADO: WELINTON FAGUNDES. 

15 os 1996 

PL MT 

EMENTA ACRESCENTA PARAGRAFO AO ARTIGO 42 DA LEI8977, DE 06 DE JANEIRO DE 

1995, QUE 'DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE TV .A Ç@o J;pA O~ 

PROVIDENCIAS'. 

(EQUIPARANDO AOS DElENTORES DE AUTORIZAÇÃO OUTORGADA PARA EXECUÇÃO 

DO SERVIÇO DE D!SlRIBI:nÇÃO DE SINAIS DE TV POR MEIOS FISICOS-

DISTV, AS ENTIDADES PRESTADOREAS DESSES SERVIÇOS A COMUNIDADES 

FECHADAS, DESDE QUE CONSTITUIDAS ANTES DE 31 DE DEZEMBRO DE 1993). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

12 06 1996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 01562196 .. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01942 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01942 1996 

2105 1996 

AUTOR DEPUTADO: ANTONIO DO V ALLE. PMDB MG 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PROffiiÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

APREENSÃO DE DROGAS PELAS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO E 

EMPRESAS JORNALISTICAS. 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES - ARTIGO 24,1NCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 
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TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

12 11 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. ÇOM. INFORMATICA (CCTCI) 

APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, 

DEP SALVADORZIMBALDI. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02052 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 13 06 1996 

CAMARA : PL. 02052 1996 

AUfOR DEPUTADO: RICARDO BARROS. PFL PR 

EMENTA DISPÕE SOBRE O PROGRAMA OFICIAL DIARIO DE INFORMAÇÕES DOS PODERES 

DA REPUBLICA E DA OUIRAS PROVIDENCIAS. 

(MANTENDO A OBRIGATORIEDADE DE RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO 

BRASIL, ESTABELECENDO A OPÇÃO DAS EMISSORAS FAZEREM O DESDOBRAMENTO 

DO PROGRAMA EM BLOCOS, COM DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA O TEMPO DE 

DURAÇÃO). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

04 07 I 996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 112195. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02054 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORJGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 02054 1996 

AUTOR DEPUTADO: MENDONÇA FILHO. PFL PE 

18061996 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DE DISPOSffiVOS DE 

BLOQUEIO NOS lELEVISORES COMERCIALIZADOS E PRODUZIDOS NO PAIS, E 

DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 
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08 07 1996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE·SE AO PL. 1S26/96. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02064 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 02064 1996 

AUTOR DEPUTADO: JORGE ANDERS. PSDB ES 

18 06 1996 

EMENTA DISPÕE SOBRE A TRANSMISSÃO, POR EMISSORAS DE TELEVISÃO, DE 

SINAL IDENTIFICATIVO DE PROGRAMAS QUE CONTENHAM CENAS DE SEXO E 

VIOLENCIA, E SOBRE A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO BLOQUEADOR DE TAIS 

PROGRAMAS NOS APARELHOS RECEPTADORES COMERCIALIZADOS NO PAIS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

08 07 1996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. IS26/96. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02081 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 20 06 1996 

CAMARA: PL. 02081 1996 

AUTOR DEPUTADO: URS!CINO QUEIROZ. PFL BA 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS SOBRE 

SAUDE PELAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS. 

·PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

16 06 1997 (CD) COM. SEGURIDADE SOCIAL E F AMILIA (CSSF) 

PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, DEP JOSE ALDEMIR. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02092 Í996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMA.k" DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 02092 1996 

26 06 1996 

AUTOR DEPUTADO: VITORIO MEDIOU. PSDB MG 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIED.".DE DAS EMISSORAS DE TELEVISÃO 

VEICULAREM PROGRAMAS ADEQUADOS AOS DEFIC".ENTES AUDITIVOS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

24 07 I996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 5676/90. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02134 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: "PL.021341996 

03 07 1996 

AUTOR DEPUTADO: ILDEMAR KUSSLER. PSDB RO 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA DE PROGRAMAS DE RADIO 

E TELEVISÃO, OS HORARIOS PARA SUA VEICULAÇÃO E DEFESA DA PESSOA 

E DA FAMILIA EM RELAÇÃO A PROGRAMAS QUE CONTRARIEM VALORES ETICOS 

E SOCWS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

-PODER. CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

08 08 1996 (CD) COM. SEGURIDADE SOCIAL E F AMILJA (CSSF) 

RELATOR DEP TUGA ANGERAMI. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02191 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 02I91 1996 

17 071996 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

AUTOR DEPUTADO: JOV AIR ARANTES. PSDB GO 

EMENTA DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO DE MENSAGENS EDUCATIVAS NOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL. 

(INCLUINDO AS TELENOVELAS, TELETEATROS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES). 

• PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES - ARTIGO 24, INCISO 11. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

11 12 1996 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTCI) 

RELATORDEPAROLDEDEOLIVE~ 

· . ---,-CAÇÃO 

.• J!ERO NA ORIGEM: PL. 02193 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 0~193 1996 

AUTOR DEPUTADO: HERMES PARCIANELLO. 

17071996 

PMDB PR 

EMENTA DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO PELAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E 

IMAGENS (TELEVISÃO) DE FOTOS DE CRIANÇAS DESAPARECIDAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

01 08 1996 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 1721196. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02415 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 02415 1996 

10 10 1996 

AUTOR DEPUTADO: SILAS BRASILEIRO. PMDB MG 

EMENTA DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA DE 

DIVERSÕES E ESPETACULOS PUBLICOS, DE PROGR,M{AS DE RADIO E 

TELEVISÃO E DE FITAS PARA LOCAÇÃO E VENDA, PARA FINS DE DELIMITAÇÃO 

DE FAIXA ETARIA. 
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- PODER CONCLUSIVO DAS COMISS0ES -ARTIGO 24, INCÍSO H. 

ULTIMAAÇÃO 

lRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

lO 10 1997 (CD) PLENARIO (PLEN) 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MA TERIA. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02513 I996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM.: CAMARA DOS DEPUTADOS 30 lO 1996 

CAMARA: PL. 02513 1996 

AUTOR DEPUTADO: PAULO LIMA. PFL SP 

EMENTA ALTERA O ARTIGO 13 DO DbCRETO-LEI 236, DE 28 DE 

FEVEREIRO DE 1967, QUE 'COMPLEMENTAEMODIFICAALEI 4117, 

DE 27 DE AGOSTO DE 1962, QUE INSTITUI O CODIGO BRASILEIRO DE 

TELECOMUNICAÇÕES'. 

DEZEMBRO DE 1997 

(PERMITINDO A TELEVISÃO EDUCATIVA RECEBER O PAlROCINIO DE PROGRAMAS 
I 

E A VEICULAÇÃO DE PROPAGAND<\ INSTITUCIONAL DE ORGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FUNDAÇÕES OU ENTIDADES PRIVADAS, DESDE QUE 

LIMITADA A DEZ POR CENTO DO TEMPO TOTAL DE TRANSMISSÃO OlARIA DA 

EMISSORA). 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

07 08 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA(CCTCI) 

PARECERFAVO~VELDO RELATOR, DEP ROBERTO VALADÃO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02591 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 02591 1996 

AUTOR DEPUTADO: LUIZ MAINARDI. PT RS 

2811 1996 



DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA · ESTABEI:ECE NORMAS GERA!S SOBRE A ARRECADAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO 

DE DIREITOS AUTORAIS RELATNOS A EXECUÇÃO PuBLICA DEOBRAS 

MUSICAIS OU LITERO-MUSICAJS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO IL -

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

25061997 (CD)MESADIRETORA 

DEFERIDO OF P-93/97, DA CECD, SOLICITANDO A APENSAÇÃO 

DESTE AO PL. 1356/95. 

DCD 26 06 97 PAG 17690 COL 02. 

iDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02612 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 02612 1996 

AUTOR DEPUTADO: ARlHUR VIRGILIO NETO. 

04 12 1996 

PSDB AM 

EMENTA DISPÕE SOBRE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL 

l"l~ATfTITA PELO RADIO E PELA TELEVISÃO. 

t<>l:.AA i~ALIZADA DURANTE OS SESSENTA DIAS ANTERIORES AO PRIMEIRO 

TURNO E O SEGUNDO TIJRNO INICIAR-SE-A VINTE E QUATRO HORAS APOS 

A PROCLAMAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DO RESULTADO DO PRIMEIRO 

TURNO E SE ESTENDERA ATE A VESPERA DESSE NOVO PLEITO). 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

21 08 1997 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RELATOR DEP CORIOLANO SALES. 

IDENTIFICAÇÃ t) 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02646 1996 PROJETO OE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 02646 1996 

11 12 1996 
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AUTOR DEPUTADO: JAIR SIQUEIRA. PPB MG 

EMENTA ALTERA O ARTIGO 31 DA LEI 8078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, QUE 

'DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E DA OU1RAS PROVIDENCIAS'. 

(PROIBINDO O USO DE LINGUA ESTRANGEIRA SEM A CORRESPONDENTE 

TRADUÇÃO PARA A LINGUA PORTIJGUESA NA OFERTA E APRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS OU SERVIÇOS, NA SUA PUBLICIDADE, NOS DOCUMENTOS 

DECORRENTES DO SEU FORNECIMENTO, NAS EMBALAGENS DESTINADAS 

AO MERCADO INTERNO, BEM COMO NA SINALIZAÇÃO VISUAL DE 

ESTABELECIMENTOS). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO -ANEXADO 

22 O I 1997 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SEAO PL. 1825/91. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 02670 1996 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADoS 19 12 1996 

CAMARA: PL. 02670 1996 

AUTOR DFPUTADO: TIJGA ANGERAMI. PSDB SP 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DOS CUSTOS DE 

PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO IT. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

22 04 1997 (CD) COM. TRA. ADM. E SERV. PUBLICO (CTASP) 

PARECER FAYORA VEL DO RELATOR, DEP MIGUEL ROSSETTO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00010 1995 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM : SENADO FEDER,AL 22 02 1995 

SENADO: PLS 00010 1995 



DEZEMBRO DE 1997 -ANAIS DOSENADO FEDERAL 

AUTOR SENADOR : BENEDITA DA SILVA l'J RJ 

EMENTA DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA PRESENÇA DOS NEGROS NAS PRODUÇÕES DAS 

EMISSORAS DE TELEVISÃO E FILMES E PEÇAS PUBLICITARIAS. 

ULT1MAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDOPARECEk 

07 ll 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ) 

RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 07 DE NOVEMBRO DE 1997. 

IDENTIFICAÇÃO 

~"" ~-.')NA ORIGEM: PLS 00210 1995 PROJETO DE LEI (SF) 

:~JGEM: SENADO FEDERAL 29 06 1995 

;:,.cNADO: PLS 00210 1995 

AUTOR SENADOR :JULIO CAMPOS PFL MT 

EMENTA DISPÕE SOBRE O HORARIO GRATUITQDE !'ROJ'AGANDAELEITQRAL NAS _ 

EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO. 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDOPARECER 

25 03 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃQ ElU~TI_Ç_A_(ÇÇJj 

REDISTRIBUIÇÃO AO SEN SERGIO MAi:l:J:ADQ _ 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PLS 00244 1995 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL _____ Q1_Q2_1995 

SENADO: PLS 00244 1995 

AUTOR SENADOR :BENEDITADASILVA PT RJ 

EMENTA REGULAMENTA O DISPOSTO NO lN CISO UI, DO ARTIGO 221 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL REFERENTE A REGIONALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO .ARTISTICA, 

CULTURAL E JORNALISTICA DAS EMISSORAS DE RADIO E TV E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

AGPAR AGUARDANDOPARECER 
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25 09 1997 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

RETORNA AO SEN HUGO NAPOLEÃO, PARA RELATAR. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORJGEM: RQS 00470 1995 REQUERIMENTO (SF) 

ORGÃO DE ORJGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO: RQS 00470 1995 

05 04 1995 

AUTOR SENADOR :PEDRO SIMON PMDB RS 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA REQUER, NOS TERMOS REG!MENT AIS, A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPEClAL 

DESTINADA A ANALISAR A PROGRAMAÇÃO DE RADIO E TV, NO PAIS. 

ULT!MAAÇÃO 

AGRELT AGUARDANDO RELATORJO 

27 08 1997 (SF) SERV. APOIO COM. ESP. PARL. DEINQUERJTO 

ANEXEI OFICIO 186/97-GL-pfL;LlE-2270879'/,UAL!DERANÇA D-0-

PFL, INFORMANDO A DESF!LIAÇÃO DO SEN ODACIR SOARES E 

SENDO, PORTANTO, DESLIGADO DA COMISSÃO. 
' 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORJGEM : PEC 00203 1995 PROP. EMENDA CONST!WIÇÃO (CN) 

ORGÃO DE ORJGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PEC 00203 1995 

20 09 1995 

AUTOR DEPUTADO: LAPROVITAVIEIRA E OUI"ROS: --PP--- RJ 

EMENTA DA NOVA REDAÇÃO AO PARAGRAFO PRJMEIRO DO ARTIGO 222 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, SUPRJMfNDO-SE O PARA GRAFO SEGUNDO DO REFERIDO ARTIGO, QUE 

TRATA DA PROPRiEDADE DE EMPRESAS JORNALISTICAS E DE RADIODIFUSÃO . -

SONORA E DE SONS E IMAGENS. 

(POSSIBILITANDO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, PARTICIPAREM N'O 

CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA JORNAITSTICADE-roiDrODIFUSÃO, ALTERANDO 

A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

ULT!MAAÇÃO 

MESA MESA DIRETORA 
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11 07 1997 (CD) MESA DIRETORA 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DO PARECER DA CCJR, PELA 

ADMISSIBILIDADE. PEC 203-A/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00096 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00096 1995 

0703 199~ 

AUTOR DEPUTADO: FERNANDO GONÇALVES. PTB RI 

EMENTA DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO NO RADIO E NA TELEVISÃO DE INFORMAÇÕES 

QUE ESTIMULEM A FORMAÇÃO DE HORTAS DOMESTICAS. 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO ll. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

21 08 1997 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RELATOR DEP ANTONIO DOS SANTOS. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00112 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

. / 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00112 1995 

0703 1995 

AUTOR DEPUTADO: ODELMO LEÃO. PP MG 

EMENTA DA NOVA REDAÇÃOAALINEA 'E' DO ARTIGO 38 DA LEI 4117, DE~7 DE 

AGOSTO DE 1962, QUE 'INSTITUI O:CODIGO BRASILEIRO DE 

TELECOMUNICAÇÕES'. 

(DETERMINANDO QUE 10 MINUTOS DO PROGRAMA 'A VOZ DO BRASIL' SEJAM 

DESTINADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A CAMAR.6.. DE VEREADORES, 

DIVIDIDOS EM IGUALDADE DE TEMPO). 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO H. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
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22 06 1995 (CD) COM. CIEN. TEC. COM.INFORMAT!CA (CCTCI)-

REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP LUIZ MOREIRA. 

DCN123 06 95 PAG 13973 COL02. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00152 1995 PROJETO DE LEI (CD} 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00152 1995 

AUTOR DEPUTADO: CARLOS AIRTON. PPR AC 

1003 1995 

EMENTA - ALTERA A LEI 5682, DE 21 DE JULHO DE 1971 -LEI ORGANICA DOS 

PARTIDOS POLmCOS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(RETIRANDO A OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO GRATUITA DE PROGRAMA 

DE PARTIDO POLmCO, NAS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO}. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

04 08 1997 (CD} COM. CONST. E msnÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
I 

REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP ALOYSIO NUNES FERREIRA. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA O!UGEM: PL. 00169 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00169 1995 

1403 1995 

AUTOR DEPUTADO : AFFONSO CAMARGO. PPR PR 

EMENTA REVOGA O PARAGRAFO UNICO DO ART!GO 118 DA LEI 5682, DE 21 DE 

JULHO DE 1991, E DA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO MESMO ARTIGO. 

(REVOGANDO O DISPOSITIVO QUE GARANTIA A TRANSMISSÃO GRATUITA DE 

PROGRAMAS POLmCOS}. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

22081995 (CD)MESAOIRETORA 

DEFERIDO OF P 329/95, DA CCJR, SOLICITANDO A APENSAÇÃO 
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DESTE AO PL. 152/95. 

DCNl 23 08 95 PAG 19234 COL 01. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00218 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARADOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00218 1995 

AUTOR DEPUTADO: RICARDO IZAR. PPR SP 

2203 1995 

EMENTA REDUZO HORARIO GRATUITO PARA A DIFUSÃO DOS PROGRAMAS DOS 

PARTIDOS POLmCOS PELAS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃ(fE DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

MESA MESA DIRETORA 

16 05 1995 (CD) MESA DIRETORA 

RECURSO 12195, DO DEP RICARDO IZAR, CONTRA A DEVOLUÇÃO 
' 

DESTE PROJETO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00253 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 00253 1995 

2903 1995 

AUTOR DEPUTADO: FERNANDO GABEIRA. PV RJ 

EMENTA DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DO TEMPO DAS TRANSMISSÕES GRATUITAS DE 

PROGRAMAS PARTIDARIOS PELAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISÃO. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

06041995 (CD)MESADIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 169/95. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00292 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00292 1995 

06 04 1995 

AUTOR DEPUTADO: ADHEMAR DE BARROS FILHO PRP SP 

EMENTA DISPÕE SOBRE O HORARIO DE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA OFICIAL DE 

INFORMAÇÕES DOS PODERES DA REPUBLICA- 'VOZ DO BRASIL', TORNA SUA 

RETRANSMISSÃO FACULTATIVA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(TORNANDO FACULTATIVA A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA VOZ DO BRASIL, 

E REDUZINDO O HORARIO PARA 30 MINUTOS). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

0604 I995 {CD)MESAD!RETORA 

APENSE-SE AO PL. 112195 . 

. IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00298 1995 pROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00298 1995 

AUTOR DEPUTADO :PAULO GOUVEA. PFL SC 

06 04 1995 

EMENTA DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA DE DIVERSÕES E ESPETACULOS 

PUBLICOS, PROGRAMAS DE RADIO E TELEVISÃO E FILMES OFERECIDOS PARA 

VENDA OU LOCAÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAs. 

(REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO PARAGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 

220 DA NOVA CONSTITUIÇÃO). 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

22 04 1997 {CD) COM. CONST. E JUSTIÇA:t REbAÇÃO {édR) 

REDISTRIBUIDO AO RELA TO R, DEP VILMAR ROCHA 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 00339 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00339 1995 

AUTOR DEPUTADO: JAQUES WAGNER. PT BA 

18 04 1995 

EMENTA INSTITUI OBRIGATORIEDADE DA VEICULAÇÃO GRATUITA, PELAS EMISSORAS DE 

RADIO E TELEVISÃO DO PAIS, DE MENSAGENS ALUStv ASE FORMAs DE 

PREVENÇÃO CONTRA A AIOS E DA OUTRAS PROVIDENCrAS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO IL 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

28 01 1997 (CD) COM. CIEN. TEC. COM: INFORMATICA (CCTCI) 

PARECER FAVORA VEL DO RELATOR, DEP IVAN V ALENTE A ESTE, 

E AO PL. 349/95 APENSADO, EAS EMENDAS APRESENTADAS PELA 

CSSF. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00349 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

'"'"'"!1.0 DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 19 04 1995 

CAMARA: PL. 00349 1995 

AUTOR DEPUTADO:ANAJULIA. PT PA 

EMENTA INSTITUI OBRIGATORIEDADE DA VEICULAÇÃO GRATUITA, PELAS EMISSORAS 

DE RADIO E TELEVISÃO DO PAIS, DE MENSAGENS ALUSIVAS E FORMAS DE 

PREVENÇÃO CONTRA A AIOS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

11 05 1995 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 339/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00358 1995 PROJETO DE LEI (CD) 
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ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00358 1995 

AUTOR DEPUTADO: ADHEMAR DE BARROS FILHO. 

20 04 1995 

PRP SP 

EMENTA ALTERA DISPOSmYOS DA LEI 5682, DE 21 DE JUNHO DE 1971 -LEI 

ORGANICA DOS PARTIDOS POLffiCOS. 

(ALTERANDO OS CRITERIOS DE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PARTIDARlO; 

REDUZINDO O HORARIO GRATUITO). 

ULTIMAAÇÂO 

TRCOM EM tRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

26 05 1995 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RELATOR DEP PRISCO VIANA 

DCN1 07 06 95 PAG 12406 COL 02. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL 00368 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00368 1995 

AUTOR DEPUTADO: GILNEY VIANA PT Mr 

20041995 

--DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DISPÕE SOBRE A NORMATIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL 

NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO RELACIONADA A VEICULOS AUTOMOTORES. 

(PROIBINDO A PROPAGANDA DE AUTOMOVEIS QUE ASSOCIEM VELOCIDADE 

A QUALIDADE DO VEICULO). 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIGO 24. INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕ~ . 

14 08 1996 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTCI) 

PARECER CONTRARIO DO RELATOR. DEP PAULO CORDEIRO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00462 1995 PROJETO DE LEI {CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 17 os 1995 
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CAMARA: PL. 00462 1995 

AUTOR DEPUTADO: LAPROVITA VIEIRA. PP R1 

EMENTA DISCIPLINA A EXIBIÇÃO DE PROGRAMAS E FILMES COM CENAS DE SEXO PELAS 

EMISSORAS DE TELEVISÃO. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

OS 06 I995 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 3252192. 

'J}ENTIFICAÇÃO 

~RO NA ORIGEM : PL. 00503 I 995 PROJETO DE LEI (CD) 

••.••. ,....,DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 00503 I 995 

AUTOR DEPUTADO: GILNEY VJANA. PT MT 

24 05 1995 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO, NOS ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES, DE MENSAGEM EDUCATIVA 

ALERTANDO PARA OS PERIGOS DO EXCESSO DE VELOCIDADE. 

ULTIMAAÇÃO 

. ANXDO ANEXADO 

12 06 1995 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 368/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00697 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPtrrADbS 

CAMARA : PL. 00697 1995 

AUTOR DEPUfADO : MOISES LIPNIK. PTB RR 

2906 1995 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PUBLICIDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS EMISSORAS 

DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS .. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 
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11 07 !:995 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 368/9:5. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00744 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00744 1995 

AUTOR DEPUTADO: CUNHABUENO. PPR SP 

0208 1995 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI 4117, DE 1962, QUE INSTITUI 

O CODIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. 

(ESTABELECENDO QUE AS ENTIDADES EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO PODERÃO 

RETRANSMITIR, DAS DEZENOVE HORAS AS DEZENOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, 

O PROGRAMA OFICIAL DE INFORMAÇÕES DA REPUBLICA, REDUZINDO ASSIM O 

TEMPO DO PROGRAMA 'VOZ DO BRASIL'). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

30 08 1995 (CD) MESA I)IRETOR.À 

APENSE-SE AO PL. 112/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00752 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 03 08 1995 

CAMARA : PL. 00752 1995 

AUTOR DEPUTADO: IVO MAINARDL PMDB RS 

EM?ITA REGULAMENTA O INCISO I, DO PARAGRAFO TERCEIRO, DO ARTIGO 220, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

(DETERMINANDO QUE O MINISTERIO DA JUSTIÇA CLASSIFIQUE AS 

TELENOVELAS, OS FILMES, DOCUMENTARIOS E DESENHOS POR FAIXA ETARIA 

ONDE AS EMISSORAS SO PODERÃO EXIBIR EM HORÁRÍOEsTABELECIDO, 

REGULAMENTANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

ULTIMAAÇÃO 
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ANXDO ANEXADO 

17081995 (CD)MESADIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 298/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00948 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00948 1995 

13 09\995 

AUTOR DEPUTADO : ILDEMAR KUSSLER. PSDB RO 

EMENTA PROIBE A EXIBIÇÃO DE FILMES OU PROGRAMAS PORNOGRAFICOS PELAS 

EMISSORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA.-

- PODER CONCLUSIVO DAS ÇOMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

lRCOM EM 1RAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

li 06 1997 (CD) COM. CONST. E WSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) · 

RELATOR DEP DJALMA DE ALMEIDA CESAR. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01012 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01012 1995 

28 09 1995 

AUTOR DEPUTADO: MOACYR ANDRADE. PPB AL 

EMENTA DISPÕE SOBRE OS SORTEIOS DA MODALIDADE 'BINGO' POR E?-!IIDADES 

DESPORTIVAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(ESTABELECENDO QUE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SERA 

COMPETENTE PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SORTEIOS DE 

MODALIDADE DENOMINADA BINGO). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

16 10 1995 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 640195. 
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IDENTIF1CAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01052 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMAR11. DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01052 1995 

AUTOR DEPUTADO: FRANCISCO RODRIGUES. 

05 IO 1995 

PSD RR 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA AL1ERAAALINEA 'E' DO ARTIGO 38 DO CODIGO BRASILEIRO DE 

1ELECOMUNICAÇÕES DE QUE lRATA A LEI4117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962, 

ESTABELECENDO QUE O PROGRAMA OFICIAL DOS PODERES DA REPUBLICA SERA 

REPRISADO NO DIA SEGUIN1E PELAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO SONORA 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO- ANEXADO 

27 10 1995 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SEAO PL. 112195. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01081 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARAbOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01081 1995 

AUTOR DEPUTADO: ELIAS MURAD. PSDB MG 

11 10 I995 

EMENTA DISPÕE SOBRE A POLmCA NACIONAL DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA 

VIOLENCIA EM ESTADIOS DE FUTEBOL. 

ULTIMAAÇÂO 

ANXDO ANEXADO 

21 11 1995 (CD) MESA DIRETORA 

DEFERIDO OF P-2I9/95, DA CECD, SOLICITANDO A 

APENSAÇÂO DESTE AO PL. 451/95. 

DCD 10 01 96 PAG 0028 COL 02. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01208 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARADO~ DEPU:_!"AOOS 09 II 1995 
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CAMARA : PL. 01208 1995 

AUTOR DEPUTADO :VALDIR COLAITO. Pl\IDB SC 

EMENTA DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO, EM TODOS OS PROGRAMAS DAS EMISSORAS DE 

RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, DE UM QUADRO SOBREPOSTO, ONDE UM 

ESPECIALISTA FARA SIMULTANEAMENTE A TRADUÇÃO DAS FALAS PARA 

LINGUAGEM DAS MÃOS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

30 11 1995 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 4326/93. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01347 1995 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA OOS DEPOT.lillOS- -

CAMARA: PL. 01347 1995 

AUTOR DEPUTADO: JOÃO PIZZOLATTI. PPB SC 

<Y7f2T~5 

EMENTA DISPÕE SOBRE A DEFESA DA PESSOA E DA FAMILlA COM RELAÇÃO A 

PROGRAMAÇÃO DE RADIO E TELEVISÃO QUE CONTRARIE VALORES ETICOS 

E SOCIAIS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

03011996 (CD)MESADIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 298/95. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 04482 1994 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARADOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 04482 1994 

AUTOR DEPUTADO: PRISCO VIANA PPR BA .. 

30 03 1994 

EMENTA DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO PELA RADIOBRAS E DEMAIS REDES OU EMISSORAS 

DE RADIO E TELEVISÃO PUBLICAS OU PRIVADAS DAS ATIVIDADES DO PODER 
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LEGISLATIVO, SUAS CASAS E COMISSÕES. 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

I2 09 1996 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

REDISTRIBillDO AO RELATOR, DEP NICIAS RIBEIRO. 

DCD 15 II 96 PAG 30035 COL 02. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 04622 1994 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUfADOS 09 06 1994 

CAMARA: PL. 04622 1994 

AUTOR DEPUTADO: RONALDO PERIM. PMDB MG 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DETERMINA A INSERÇÃO DE MENSAGEM VOLTADA A EDUCAÇÃO PARA O 

TRANSITO NAS PROPAGANDAS DE ESTABELECIMENTOS QUE FABRIQUEM, 

COMERCIALIZEM OU PRESTEM SERVIÇOS LIGADOS A VEICULOS AUTOMOTOR&" 

OU SEUS COMPONENTES. 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

RMSF REMETIDO AO SENADO FEDERAL 

05 07 1996 (CD) MESA DIRETORA 

REMESSA AO SF, ATRA VES DO OF PS-GSE/121/96. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 04846 1994 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 06 12 1.994 

CAMARA : PL. 04846 1994 

AUTOR DEPUTADO: FRANCl.SCO Sll.V A. PP R1 

EMENTA ESTABELECE MEDIDAS DESTINADAS A RESTIUNGIR O CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOOLICAS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCl.SO II. 
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ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

08 04 1997 (CD) COM. ClEN. TEC. COM. INFORMA TICA (CCTCI) 

REDISTRIBillDO AO RELATOR. DEP NELSON MARCHEZAN. 

DCD 09 04 97 PAG 9009 COL 02. 

IDF.NTIFICAÇÃO 

:MERO NA ORIGEM: PL. 03053 1984 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS IS 03 1984 

SENADO: PLC 000111993 

CAMARA: PL. 03053 1984 

AUTOR DEPUTADO: ROBERTO JEFERSON PTB RI 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PUBUCAÇÃO DE NOMES E FOTAGRAFIAS DE VITAMAS DE 

CRIMES CONTRA OS COSTUMES. 

ULTIMAAÇÃO 

RMCD REMETIDO ACAMARA DOS DEPUTADOS 

27 02 1997 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SFXSSEXP) 

REMESSA OF. SF I72, AO PRIMEIRO SECRETARIO DA CAMARA DOS 

DEPUTADOS, COMUNICANDO QUE O SENADO APROVOU COM EMENDAS 

O PROJETO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 03519 1993 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CONGRESSO: PL. 03519 1993 

AUTOR DEPUTADO: GENEBALDO CORREIA. 

27 011993 

PMDB BA 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE PARTIDO POLmCO. NO HORARIO GRATillTO 

DE RADIO E TELEVISÃO PARA DIVULGAÇÃO DE OPÇÕES OBJETO DE CONSULTA 

PLEBISCITARIA SOBRE A FORMA E O SISTEMA DE GOVERNO. 

ULTIMAAÇÃO 

RMSF REMETIDO AO SENADO FEDERAL 

291 



292 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

02 02 1993 (CD) MESA DIRETORA 

REMESSA AO SF, A TRAVES DO Ol'PS-GSE. 19793. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00132 1992 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM : SENADO FEDERAL 02 06 1993 

CAMARA: PL. 03773 1993 

AUTOR SENADOR : NABOR JUNIOR. PMDB AC 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA, A SER VEICULADA 

MEDIANTE PROGRAMA AO VIVO OU POR GRAVAÇÃO, EM FITAS MAGNETICAS, 

NAS EMISSORAS RETRANSMISSORAS DE RADIO FIOU TELEVISÃO NAS 

LOCALIDADES ONDE INEXISTE GERAÇÃO DE IMAGEM OU DE SOM. 

ULTIMAAÇÃO 

CESP COMISSÃO ESPECIAL 

04 08 1997 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP GILV AN FREIRE. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 04326 1993 PROJETO DE LEI (CD)' 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 043261993 

25 111993 

AUTOR DEPUTADO: PAUDERNEY AVELINO. PPR AM 

EMENTA CRIA CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITlVOS NA 

COMUNICAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(OBRIGANDO AS EMISSORAS DE TELEVISÃO AADOTARLEGENDAS OU SINAIS 

• COM HABILITAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA DEFICIENTES AUTIDIVOS, SOBRE 

O ASSUNTO ABORDADO NOS NOTICIARIOS APRSENTADOS; E EXIGINDO O 

ENSINO DE LINGUAGEM DE SINAIS OU HABILITAÇÃO ALTERNATIVA, PARA OS 

SURDOS, EM ESTABELECIMENTOS FEDERAIS DE.ENSINO, NOS MUNICIPIOS COM 

MAIS DE 30000 HABITANTES. 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 
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ULTIMAAÇÃO 

1RCOM EM 1RAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

17 04 1997 (CD) COM. EDUCAÇÃO, CULlURA E DESPORTO (CECD) 

REDISTRJBUIDO AO RELATOR, DEP FLAVIO ARNS. 

DCD 18 04 97 PAG 10114 COL 01. 

":IENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00132 1992 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO : PLS 00132 1992 

CAMARA: PL.037731993 

3108 1992 

AUTOR SENADOR : NABORJUNIOR PMDB AC 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA, "A SER VEICULADA 

MEDIANTE PROGRAMA AO VIVO OU POR GRAVAÇÃO, EM FITÀS MAGNETICAS, NAS 

EMISSORAS RE1RANSMISSORAS DE RADIO E OU TELEVISÃO NAS LOCALIDADES 

ONDE INEXISTE GERAÇÃO DE IMAGEM OU DE SOM. 

ULTIMAAÇÃO 

RMCD REMETIDO A CAMARADOS DEPUTADOS 

28 04 1993 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) 

REMESSA OF. SM 260, AO PRIMEIRO SECRETARIO DA CAMARA DOS 

DEPUTADOS, ENCAMINHANDO AUTOGRAFOS. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02SS3 1992 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 02SS3 1992 

2003 1992 

AUTOR DEPUTADO: IACKSONPEREIRA PSDB CE 

EMENTA DISPOE SOBRE A PROPAGANDA GRATUITA EM RADIO E TELEVISÃO PARA OS 

PLEBISCITOS. 

ULTIMAAÇÃO 

1RCOM EM 1RAMITAÇÃO NAS COMISSOES 
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04 08 1997 (CD) COM. CONST. EJUSTICA EREDAÇÃO(CCJR) 

REDISTRIBUIDO AO RELA TO R, DEf' MUSSA DEMES. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL 02707 1992 PROJETO o:.. . . ; fCD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 02707 1992 

AUTOR DEPUTADO: JOSE FORTIJNATI PT RS 

28 051992 

DEZEMBRO DE !997 

EMENTA DETÉRMINA QUE AS EMISSORAS DE TELEVISÃO E SALAS DE EXIBIÇÃO DESTINEM 

QUOTAS DE PROGRAMAÇÃO MENSAL PARA FILMES PRODUZIDOS NAS AMERJCAS DO 

SUL E CENTRAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS . 

. -PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO IL 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

21 03 1996 (CD) COM. CIEN. TEC. COM INFORMATICA (CCTCI) 

REDISTRIBUIDO AO RE11TOR, DEP INACIO ARRUDA. 

DCD 22 03 96 PAG 7628 COLO!. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03252 1992 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADóS 

CAMARA: PL. 03252 1992 

3<l io 1992 

AUTOR DEPUTADO : SALATIEL CARVALHO. PTR PE 

EMENTA PROIBE A EXIBIÇÃO DE FILMES OU PROGRAMAS DE TELEVISÃO COM CENAS DE 

SEXO E NUDEZ E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO lL 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕEs· 

25 03 1996 (CD) COM. CONST. E .JUSTIÇA E REDAÇÃO..(CCJR) 

RELATOR DEP JOSE GENOINO. 

DCD 26 04 96 PAG 11458 COL 01. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PI:. 0342:9T992 PROJcTmJE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 12 02 1993 

CAMARA: PL. 03429 1992 

AUTOR DEPUTADO: SALATIEL CARVALHO. 

EMENTA ALTERA O ARTIGO 13 DO DECREíO-LEI236, DE28 DE FEVEREJRODE 1967;

QUE 'COMPLEMENTA E MODIFICA ALE! 4 H 7, DE 27 DF: AGOSTO DEEj62':

(DETERMINANOO QUE A RADIODIFUSÃO .EDUCATIVA NAO TEM CARA TER 

COMERCIAL, PERMITINDO-SE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL) .. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II.. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COM1SSÚ1..~ 

07 06 I995 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTCI) 

RELATOR DEP LUIZ MOREIRA. 

DCN! 04 07 95 PAG !4997 COL 0!. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00173 1991 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

SENADO: PLS 00173 1991 

CAMARA: PL. 03232 1992 

AUTOR SENADOR :JOSAPHATMARINHO 

24 os 1991 

PFL BA 

EMENTA DISPÕE SOBRE A LIBERDADE DE IMPRENSA, DE OPINIÃO E DE INFORMAÇÃO, 

DISCIPLINA A RESPONSABILIDADE DOS MEIOS DE COMIJNICAÇÃO E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

RMCD REMETIDO ACAMARA DOS DEPUTADOS 

28 09 1992 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SFXSSEXP) 

REMESSA OF. SM 588 AO PRIMEIRO SECRETARIO DA CAMARA DOS 

DEPUTADOS, ENCAMINHANDO O PROJETO PARA REVISÃO, NOS 

TERMOS DO ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : RQS 00329 !991 REQUERIMENTO (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM : SENADO FEDÉRÁL 

SENADO : RQS 00329 1991 

25 06 1991 

AUTOR SENADOR : JUTAHY MAGALHÃES PSDB BA 

EMENTA REQUER, NOS TERMOS REGIMENTAIS E BASEADO NO ART. 50, PARAGRAFO 

SEGUNDO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEJAM SOUCITADAS AO SECRETARIO 

GERAL DA PRESIDENCrA DA REPUBLrCA, rNFORMAÇÔES ATINENTES AO MONTANTE 

DE DESPESAS, A CONTA DE PUBLICIDADE EM JORNAIS E EMISSORAS DE 

TELEVISÃO, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 1991. 

ULTIMAAÇÃO 

AGrNF AGUARDANDO rNFORMAÇÕES 

O! 07 1991 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) 

REMESSA OF. SM 731-AO SECRETARIMERAL DA PRESIDENCIA DA 

REPUBLICA SOLICITANDO rNFORMAÇÔES. 

DCN2 23 08 PAG 5073. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 90067 1991 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00067 1991 

AUTOR DEPUTADO: ROBERTO MAGALHÃES. 

os 03 1991 

PFL PE 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PROPAGANDA POLffiCO-PARTIDARrA E ELEITORAL, NO RADIO 

E NA TELEVISÃO. 

(REDUZINDO ESTE HORARIO PARA TRINTA (30) MINUTOS). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

05 03 1991 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 5707190. 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

. . 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00256 I99I PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 00256 I 99 I 

OI 04 I991 

AUTOR DEPUTADO: JANDIRA FEGHALt. PCOOB IÜ 

EMENTA REGULAMENTA O DISPOSTO NO INCISO III DO ARTIGO 221 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, REFERENTE A REGIONALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTISTICA, 

CULTIJRAL E JORNALISTICA DAS EMISSORAS DE RADIO E TV E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITIJIÇÃO FEDERAL) . 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES - ARTIGO 24, INCISO II. 

'.":'ÃO 

"•tv! EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

05 II I 997 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER DO RELATOR, DEP VICENTE 

CASC!ONE, PELA CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE E 

TECNICA LEGISLATIVA DESTE, COM ADOÇÃO DO SUBSTITUTIVO 

DACCTCI. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 00276 1991 PROJETOTIE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00276 1991 

AUTOR DEPUTADO :RICARDO IZAR. - PL 

01 04 1991 

SP 

EMENTA CRIA O CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO PARA EFEITO INDICATIVO DE 

DIVERSÕES E ESPETACUI.OS PUBL!COS-E DE-PlWGR.AMAS DE RADIO E TELEVISÃO 

E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(E CRIANDO A SECRET AR1A DA CLASS!FfCAÇÃO INDICATIVA, NO M!NISTERIO

DA JUSTIÇA E A CARREIRA DE CLASSIFICADOR DE ESPETACULOS DE DIVERSÕES 

PUBLICAS). 

·PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIG0.24, INCISO II. 

UI.TIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 
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26 06 1991 (CD) MESA DIRETORA 

DEFERIDO OF 45/91, DA CCJR, SOLICITANDO APENSAÇÃO DESTE 

AO PL. 6045/90. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00317 1991 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00317 1991 

AUTOR DEPUTADO: RICARDO IZAR. PL 

08 04 1991 

SP 

DEZEMBRO DE !997 

EMENTA REDUZ O HORARIO GRATUITO PARA A DIFUSÃO DOS PROGRAMAS DOS PARTIDOS 

POLffiCOS PELAS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

(REDUZINDO O HORARIO DE TRANSMISSÃO PARA 30 MINUTOS PELAS EMISSORAS, 

EM REDE, E ANUALMENTE, EM CADA ESTADO, E DUAS TRANSMISSÕES DE IGUAL 

DURAÇÃO EM AMBITO NACIONAL AOS PARTIDOS POLffiCOS QUE TENHAM NO 

MINIMO TRES REPRESENTANTES NO CONGRESSO NACIONAL). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

08 04 1991 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SEAO PL. 5707/90. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00387 1991 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPurADOS 08 04 1991 

CAMARA: PL. 00387 1991 

AUTOR DEPUTADO: CIDINHA CAMPOS. PDT RI 

EMÊNTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE MENÇÃO DO NOME DO DUBLADOR EM 

ESPETACULOS FI!..MADOS OU TELEVISADOS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES- ARTIGO 24, INCISO !L _ 

ULTIMAAÇÃO 

RMSF REMETIDO AO SENADO FEDERAL 
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05 07 1996 (CD) MESADIRETORA 

REMESSA AO SF, A TRAVES DO OF PS-GSE/i20/9-6. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL 00427 1991 PROJETO-DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTAJX)S 

CAMARA: PL 00427 1991 

08 04 1991 

AUTOR DEPUTADO : JANDIRA FEGHALI. PCDOB RJ 

:t-.!ENTA DISPÕE SOBRE O PERCENTUAL MINIMO DE EXECUÇÃO DE MUSICA BRASILEIRA NA 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DAS EMISSORAS DrrRADtobiFUSÃO SONORA E DE SONS -

E IMAGENS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(FIXANDO A PROPORÇÃO MINIMA DE DOIS TERÇOS DE MUSICA BRASILEIRA COM 

UTILIZAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA, IDIOMA INDIGENA OU 

AFRO-BRASILEIRO). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

09 09 1997 (CD) MESA DIRETORA -

DEFERJDO REQUERIMENTO DO DEP ALOYSIO NUNES FERREIRA, 

SOLICITANDO A APENSAÇÃO DESTE AO PL 5430/90. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 00439 1991 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORJGEM: CAMARA DOS DEPutADoS 

CAMARA: PL. 00439 1991 

AUTOR DEPUTADO :RUBENS BUENO. PSDB PR 

1104 1991 

EMENTA DISPÕE SOBRE O ACESSO GRATIJlTO DOS PAR.fiDOS PóLtticoirAõ RADIO-E A --

TELEVISÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 17, PARAGRAFO TERCEIRO DA NOVA 

CONSTITIJIÇÃO FEDERAL). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 
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li 04 1991 (CD) MESA DIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 5707190. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 00'182 199TPROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 00482 1991 

27 03 1991 

AUTOR DEPUTADO: ANTONIO CARLOS MENDES THAME. PSDB SP 

DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 250 DA LEI4737, DE 15 JULHO DE 1965 -

CODIGO ELEITORAL. 

(DEVENDO A PROPAGANDA PARTIDARIA E ELEITORAL SER VEICULADA PELAS 

EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO ENTRE 08 E 09 HORAS E 22 E 23 HORAS). 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXAD0-

17041991 (CD)MESADIRETORA 

APENSE-SE AO PL. 5707/90. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERONAORIGEM: PL.010611991 PROJETODELEI(CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 01061 1991 

AUTOR DEPUTADO: CESAR SOUZA. PFL SC 

EMENTA DISPÕE SOBRE O HORARIO DE PROPAGANDA ELEITORAL E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

18 06 1991 (CD) MESA D!RETORA 

APENSE-SE AO PL 5707/90. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01539 199nR.OJETO DE LEI( C-D) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DlOPUTADOS 

CAMARA: PL. 01539 1991 

AUTOR DEPUTADO: CARDOSO ALVES. PTB SP 

2609 I991 

EMENfA REGULAMENTA O ARTIGO QUINTO, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

(ASSEGURANDO O DIREITO DE RESPOSTA, PROPORCIONAL AO AGRAVO, ALEM 

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL OU A IMAGEM). 

- PODER CONCLUSNO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

11051992 (CD)MESADIRETORA 

DEFERIDO REQUERIMENTO DO DEP ANTONIO BRITO, SOUCITANDO 

APENSAÇÃO DESTE AO PL. 1439/91. 

DCN1120592PAG8664COLOI. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 01565 1991 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL.015651991 

AUTOR DEPUTADO: LAIRE ROSADO. PMDB RN 

20 09 1991 .. 

EMENTA DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE NOÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIAL NOS PROGRAMAS 

1NF ANTIS DE RADIO E TELEVISÃO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

-PODER CONCLUSNO DAS COMISSÕES- ARTIG(f24,-INC1SO IL 

ULTIMAAÇÃO 

PTORD PRONTO PARA A ORDEM DO DIA 

02 05 1995 (CD) PLENARIO (PLEN) 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DOS PARECERES DA CCTCI, 

CECD (AUDIENCIA) E CCJR. 

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 1565-C/91. 

(FICOU PTORD, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, LE1RA 'G'). 
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IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORJGEM : MSC 00569 1991 MENSAGEM (CD) 

ORGÃO DE ORJGEM : r- r,s!DENCIA DA H~'PUBLICA 

GAMARA: PL. 020371!>''; 

AUTOR EXTERNO : EXECUTIVG FEDERAL. 

31 lO 1991 

EMENTA REVOGAAALINEA 'H' DO ARTIGO 38, EO ARTIGO 124 DA LEI 4117, 

DE 27 DE AGOSTO DE 1962, QUE INSTITUI O CODIGO BRASILEIRO DE 

TELECOMUNICAÇÕES. 

(DESOBRlGANDO AS EMISSORAS DE RADIO E TV DE TRANSMITIREM 

CINCO POR CENTO DE PROGRAMAÇÃO DIARlA EM NOTICIAS E VINTE E CINCO 

POR CENTO EM COMERCIAIS). 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

21 06 1995 (CD) COM. CIEN. TEC. COM.INFORMATICA(CCTCI) 

DEVOLUÇÃO DO PROJETO PELOS DEP ANA JUL1A E LUIZ 

MOREIRA; O PRlMEIRO SEM SE MANIFESTAR E O SEGUNDO 

APRESENTANDO VOTO EM SEPARADO, PELO ENCAMINHAMENTO 

DESTE PROJETO A SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 

ELABORAÇÃO DO NOVO CODIGO BRASILEIRO DE 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORJGEM: PL. 02434 1991 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORlGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 024341991 

AUTOR DEPUTADO: JOÃO MENDES. PTB RJ 

05 03 1992 

EMENTA INSTITUI PROGRAMA DE RADIO E TELEVISÃO DESTINADO A RESPONDERA 

CRITICAS OU ACUSAÇÕES CALUNIOSAS CONTRA O CONGRESSO NACIONAL OU 

QUALQUER DE SEUS MEMBROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

-PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO II. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

26 04 1996 (CD) COM CONST. E JUSTIÇA E REDA.ÇÃO (CCJR) 
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RELATOR DEP ADYLSON MOITA. 

DCD 01 06 96 PAG 15906 COL 02. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PLS 00042 1990 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM :SENADO FEDERAL 

SENADO : PLS 00042 1990 

CAMARA: PL. 05707 1990 

AUTOR SENADOR :MARIOCOVAS 

08 05 1990 

'-·"' TORNA OBRIGATORIA. NA PROPAGANDA ELEITORAL DIVULGADA PELAS 
:s 

DE TELEVISÃO, A APRESENTAÇÃO AO VIVO DOS CANDIDATOS E, OU PESSOAS 

DEVIDAMENTE CREDENCIADAS PELOS PAR TIDOS E COLIGAÇÕES. 

ULTIMAAÇÃO 

RMCD REMETIDO ACAMARA DOS DEPUTADOS 

05 03 1991 (SF) SUBSECRETARIADO-~XPEDIENrE (SFXSSEXP) 

REMESSA OF. SM 270 AO PRIMEIRO SECRETARIO DA CAMARA, 

ENCAMINHANDO O PROJETO PARA REVISÃO, NOS TERMOS DO 

ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 04699 1990 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA : PL. 04699 1990 

AUTOR DEPUTADO : SAULO QUEIROZ. PSDB MS 

16 04 1990 

EMENTA REGULA O ACESSO GRATUITO, PELOS PAR TIDOS POLITICOS, AO RADIO E 

TELEVISÃO, DE ACORDO COM O PARAGRAFO TERcEIRO DO ARTIGO i7DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)~ 

ULTIMAAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 

16 04 1990 (CD) MESADIRETORA 
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APENSE-SE AO PL. 1593/89. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 05676 1990 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 05676 1990 

AUTOR DEPUTADO :EDUARDO JORGE. PT SP 

2708 1990 

. DEZEMBRO DE 1997 

EMENTA DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS 

TELEVISIVOS QUE POSSIBILITEM AOS DEFICIENTES AUDITIVOS, A SUA 

COMPREENSÃO. 

- PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES -ARTIGO 24, INCISO ll. 

ULTIMAAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

20 12 1996 (CD) COM. CIEN. TEC. COM.!NFORMATICA (CCTCI) 

PARECER FAVORA VEL DO RELATOR,.DEP SERGIO GUERRA, 

A ESTE E AOS PL. 1476/96 E PL. 2092/96, APENSADOS, 

COM SUBSTITUTIVO. 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PLS 00042 1990 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 

CAMARA: PL. 05707 1990 

AUTOR SENADOR :MARIO COVAS. 

12 09 1990 

PSDB SP 

EMENTA DISPÕE SOBRE A PROPAGANDA ELEITORAL VEICULADA POR EMISSORAS DE RADIO 

E TELEVISÃO. 

(DISPONDO SOBRE A APRESENTAÇÃO AO VIVO DOS CANDIDATOS, BEM COMO DE 

PESSOAS CREDENCIADAS, OU POR MEIO DE PROGRAMAS GRAVADOS). 

ULTIMAAÇÂO 

ANXDO ANEXADO 

04 05 1992 (CD) MESA DIRETORA 

DEFERIDO OF P-678/92, DA CCJR, SOLICITANDO APENSAÇÃO 
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DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DE~TJ? AO_ PL._ 4516/84. 

DCNI 05 05 92 PAG 7987 COL 02 

IDENTIFICAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM: PL. 06045 1990 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 

CAMARA: PL. 06045 1990 

1212 1990 

AUTOR DEPUTADO: EDMUNDO GALDINO. PSDB TO 
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6. O Futuro da TV 
Antes de analisar as propostas e recomendações abstraídas do contexto de 

cada depoimento, de cada matéria jornalística e dos demais documentos apensados a 
este Relatório, tarefa a ser desenvolvida no próximo capítulo, necessário se faz o 
estabelecimento de um marco conceituai, espaço teórico ou simplesmente 
prospectivo, dentro do qual se alinhavarão as tendências do desenvolvimento da 
rádio e televisão no Brasil. Essa busca de previsão do futuro foi encomendada a cada 
conferencista, de forma que se pudesse, com sua ajuda, produzir, agora, o apanhado 
deste capítulo. 

Busca-se, então, organizar um futuro provável - apesar de afirmações 
categóricas de alguns conferencistas assegurarem ser esta tarefa impossível -, ou, a 
partir de um panorama tecnológico atual, sobre o qual construir as discussões, 
reflexões e recomendações desta Comissão. Esse futuro haverá de conjugar as 
percepções do Relator, em diálogo com os diversos materiais à sua disposição. 

Cumprido esse intento, torna-se viável partir para o passo mais importante 
dos trabalhos desta Comissão, qual seja, a organização do material aqui amealhado, 
e proceder à reflexão sobre ele, agregando-se, assim, miníma organicidade e 
coerência à multiplicidade de visões, até então atreladas. aos -seus contextos originais. 
Essa será a tarefa do próximo capítulo. Por ora, ocupamo~nos do panorama 
tecnológico atual e do futuro' da TV. 

Panorama Tecnológico 

O futuro da televisão somente pode ser vislumbrado a partir de um 
diagnóstico suficientemente clarci do panorama tecnológico atual, e de suas 
tendências previsíveis. Uma das características desse panorama, no entanto, é que a 
história pregressa nos ensina que as mudanças são de tal ordem e ,em tal velocidade 
que este exercício precisa se dar com a plena consciência de sua precariedade. 

Em suas contribuições, os especialistas que depuseram nos encontros desta 
Comissão tiveram a seriedade de assinalar o grau de confiabilidade das previsões 
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apresentadas. Umas foram chamadas de predições intuídas; outras, com certo grau de 
confiabilidade, dado já haver indícios de sua concretização; outras eram apresentadas 
como tendências; e outras ainda, como simples possibilidade. 

Não há como escapar, no entanto. Não se pode partir para uma terapêutica 
qualquer sem uma tentativa, tosca que seja, de diagnóstico. 

No momento em que passou a existir uma feroz disputa pelas verbas de 
publicidade, que hoje somam U$ 7 bilhões por ano, no Brasil, sendo 51% para a 
televisão - uma enorme concentração -, a luta pela sobrevivência predominou 
sobre o simples cumprimento da Constituição Federal. Hoje, os programas da TV 
comercial úteis à sociedade são, invariavelmente, escalados para as 6h30min da 
manhã, já que a batalha da audiência não pode ser perdida em nenhum horário 
importante - RM: 13 (1, 2). Essa tendência tende a continuar ou o panorama 
tecnológico apresenta indícios de mudança? 

Digitalização 

O panorama tecnológico presente e seu prolongamento para o futuro têm a 
marca inicial da digitalização dos seus sinais - RM: 7(7). Há alguma vantagem em 
o Brasil estar um pouco atrás, em termos tecnológicos - ele não precisa pagar o 
preço que os países de ponta pagaram' pelos erros cometidos. No caso da televisão, 
um alto preço foi pago pelo Japão e pela Europa e Estados Unidos, ao tentarem fixar 
um padrão de televisão de alta definição, a HDTV (High Definition Television). Essa 
televisão perdeu a importância quando surgiu o processo de digitalização dos sinais. 
Os sinais digitais são livres de distorções, já que os erros podem ser corrigidos, 
tornando a imagem tão perfeita que a TV de alta defmição analógica, hoje, deixa de 
ter sentido- RM: 8 (1,2); AA: 1M (7). 

A digitalização dos sinais significa, no entanto, muito mais que qualidade de 
recepção; significa a possibilidade de serem annazenados, estocados em discos 
óticos de grande capacidade e com grande durabilidade e resistência a intempéries e 
agressões físicas. Podem ser, também, mani.Pulados, uma vez que o computador 
pode tratar cada bit, mudando seus valores. E por esse processo, por exemplo, que 
hoje se coloriza um filme produzido originalmente em preto e branco-· RM: 8 (4). 

Distribuição 

Outro grande ganho havido com a digitalização dos programas de rádio e 
televisão se deu em termos de distribuição dos -sinais. Esse ganho provém de 
diversos subprodutos da digitalização. O primeiro é o da compressão dos sinais de 
voz e imagem. Uma vez digitalizado - convertido em bits e bytes, um programa de 
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televisão, transformado em un .. :·quívo eletrônico. pode ser comprimido a taxas de 
até 50 para I (até mais, se a per.:-: de qualidade não for fator decisivo), com perdas 
aceitáveis de resolução. A partir : .·.:1mpressão de sl.ttais de seu empacotamento em 
arquivos, esses programas podem . · ~ransmitidos a grandes velocidades: "uma hora 
de vídeo digital pode ser transmitida ·: .: ·. segundos" - RM: 8 ( 4). 

Outro fator subproduto da digitalização é a fibra ótica Com ela, os sinais são 
transmitidos por cabos com capacidade inimaginável até há poucos anos. 
Negroponte exemplifica com a idéia de que uma fibra do tamanho de um fio de 
cabelo é capaz de transmitir, em menos de um segundo, todas as edições de um 
jornal como O Estado de S. Paulo feitas até hoje- RM: 9 (5). 

Algumas tendências já podem ser detectadas, como resultado desse avanço 
na distribuição de sinais. A primeira é o fim das fronteiras nacionais. "Com toda essa 
capacidade de comunicação e, principalmente, com os satélites de telecomunicação 
de alta potência e de alta capacidade, aquele velho conceito das fronteiras políticas 
ou fronteiras geográficas literalmente desapareceram".- AA: 166 (1) 

A segunda é a invasão estrangeira: Diz Antonio Athayde: "nos próximos 5 
anos, devem ser lançados pelo menos 4 ou 5 satélites artificiais, que vão fazer chover 
- literalmente - em cima do País uma quantidade de canais de televisão 
absolutamente sem precedentes, fazendo com que, independente de qualquer tipo de 
legislação, o consumidor brasileiro seja potencialmente submetido a uma avalanche 
de programação de televisão, princi~almente vinda do exterior" - AA: 166 (2). 

A terceira é a competição pelo .telespectador. O concorrente da Globo deixa 
de ser o SBT, a Manchete ou a Bandeirantes e passa a ser, além desses, as gigantes 
do exterior, como a FOX. Esse é um fenômeno importantíssimo. "Os executivos da 
Rede Globo que conheço estão preocupados com isso, porque uma coisa é concorrer 
com o Sílvio Santos e outra coisa é concorrer com os estúélios de Hollywood". -
AA: 182 (7). 

A quarta e última constatação é que a distribuição perde seu destaque para a 
programação. Não será mais tão importante chegar ao consumidor quanto mantê-lo. 
E o que o manterá será a qualidade da programação, que terá que competir com 
produtoras de todo o mundo- RM: 8 (10); AA: 180 (10); 181 (1). 

Convergência 

O outro fenômeno gerado pela digitalização - este especificamente - é a 
convergência entre televisão, telecomunicações e informática Hoje, rigorosamente, 
não há mais diferença entre esses negócios. Falar de informática, de 
telecomunicações em geral, de televisão e de rádio é falar do mesmo negócio - AA: 
165 (4). 
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Nas palavras do Prof. Murilo: "Vivemos o momento da convergência entre os 
meios de comunicação- informaÇão e entrelen:imeriro-· · , as teTeconiUriicaÇões--·· 
até então vistas apenas como redes e serViços de telefõriiae trãrismissãci de-dados-, 
e a informática, ainda por muitos vista como o uso do computador para 
armazenamento e processamento de informações"- MCR: 96 (6). 

Esse fenômeno produziu, no mundo dos negócios, uma grande insegurança, 
pois os empresários não são capazes de prever quem vencerá a batalha entre, por 
exemplo, a TV a cabo, que utiliza fibra ótica, e a TV por satélite. Na insegurança do 
futuro da tecnologia da informação, os empresários estão diversificando, de forma a 
não perderem espaço. Assim, praticamente todos querem algwria fatia do mercado 
de computação, de telecomunicações e de televisão. E as distinções entre esses 
ramos tendem a desaparecer. 

Abundância de Canais 

O resultado de todo esse avanço tecnológico é que cresce, vertiginosamente, 
em todo o mundo, o investimento nessas três áreas (televisão, -.fufecomUnicaÇões e 
informática), havendo a tendência de uma grande oferta de canais, resultantes do 
barateamento da tecnologia e do aumento da competição. 

Essa abundância de canais pode, no futuro, convergir para alguma tecnologia 
vencedora. Hoje, no entanto, ninguém é capaz de apostar em apenas uma delas. O 
resultado é que todos tendem a investir em todas, resultando, para a população, a 
possibilidade de escolher entre a TV a cabo, as TVs pelo ar (microondas e UHF, 
chamadas de MMDS) e as TVs por satélite (incluindo a moderna tecnologia DTH
direct to home -, onde o Brasil já aparece com destaque, e pela qual o sinal vem 
diretamente do satélite, em banda KU, comprimido, para uma pequena antena 
parabólica presa na parede externa das residê11cl~-.- RM: 2.DQ).; RM.=._l_Q(4};_;\A:_ 
166 (2); RM: 10 (4). . - - -

Essa abundância de canais vai gerar, como conseqüência, a demanda por 
programas. Nas palavras de Roberto Muylaert: "A extraordinária mudança 
provocada pela existência de grande número de canais refletiu-se na programação, 
que se tomou um produto escasso, enquanto os meios de transmissão passaram a ser 
abundantes. Chegou a hora de os produtores de programas serem valorizados" -
RM: 8 (10). 

Erosão da Audiência e Hipersegmentação 

As redes abertas terão que, de alguma maneira, se adaptarem a uma nova 
realidade, como acontece nos Estados Unidos, onde as redes abertas, que _tinham 
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90% de audiência, hoje, têm 30 a 40%. Elas perderam muito. Houve o que eles 
chamam de erosão da audiência, diante da quantidade de opções. 

"Na verdade, nenhuma rede f:O ~hada dá mais do que 3, 2, 1%. Quando a CNN 
tem um evento, como a guerra do G.::>~ da alcança 4% de audiência, o que é um 
número fantástico para uma rede fe::-::::~"':: Agora, a CNN tem 160 milhões de 
assinantes no mundo. Então, é uma re•:i:: ·:rue trabalha com outro conceito de 
remuneração pelos seus serviços; ela recebe. parte do assinante e parte do mercado 
publicitário. De qualquer modo, essa erosão de audiêncfu acontecerá"- AA: 177 (1, 
2). 

Com o aumento do número de canais que chega ao consumidor, a tendência é 
que a audiência seja segmentada, distribuída entre os diversos canais, havendo uma 
acirrada luta por nichos de mercado, com os canais se especializando em 
determinado público, corno acontece com as revistas, hoje, nas bancas de jornais -
AA: 165 (7); 169 (2); 177 (5, 6). 

O Futuro da TV 

O resultado de toda essa evolução tecnológica - tanto a já existente quanto 
as projeções para o ano 2000 -,é que o comportamento do público vai mudar 
radicalmente, como já se observa nos países do primeiro mundo. Esse público, hoje, 
está estimado em 120 milhões de brasileiros, equivalendo, assim, cada ponto no 
Ibope a mais de 1 milhão de espectadores (FBL: 51 (6)). Sendo ele quem determina 
o conteúdo da programação da televisão comercial - e, por via de conseqüência, o 
mercado publicitário, qualquer mudança em seu perfil atinge diretamente aqueles 
dois outros setores, que o têm Como consumidor. E está-se falando, nas palavras de 
Antonio Athayde, ao considerar o nosso mercado de televisão por assinatura, de "um 
dos maiores mercados potenciais do mundo" AA: 167 (2). 

Entre as mudanças que se avizinham, alinham-se, minimamente: 

• desaparece, em pouco tempo, a hegemonia das redes abertas, que 
dividiam entre si (Globo, SBT, Manchete, Bande~tes, Record e 
outras menores), todo o mercado brasileiro, tendo todas que disputar 
seu público, agora, com a TV por assinatura-AA: 168 (8);177 (1, 2); 

• as fornecedoras por assinatura não dependem inteiramente das verbas 
publicitárias, uma vez que seu sustento provém da venda da 
programação, por meio de assinaturas - AA: 177 (5, 6); AA: 177 (1, 
2) 

• com a hipersegmentação do mercado, as necessidades dos diversos 
grupos de telespectadores serão mais determinantes para as emissoras. 
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perdendo um pouco os números genéricos do ibope - AA: 168 (8); 
177 (5, 6); 

• crescerá o processo de interatividade entre o fornecedor e ~ 
consumidor, com o rádio e a televisão "on demand", podendo o 
consumidor solicitar o programa que deseja assistir- AA: 166 (2); 
AA: 181 (5); RM: 9 (1); 

• o consumidor ficará menos tempo diante de um mesmo canal, sofrendo 
do que se costumou chamar de "a síndrome de zapping", ou seja, uma 
compulsão para procurar novidades- RM: 8 (6); 

• chegou a hora de os produtores de programas serem valorizados, uma 
vez que o consumidor, após "zapear", vai escolher pelo conteúdo da 
programação, o qual tende a ser aquele que mais lhe diz respeito, aquele 
que aborde assuntos comunitários, profissionais e de classe, com 
qualidade e conotação de entretenimento- RM: 8 (10); AA: 169 (1); 
180 (10); 181 (1); 182 (9); 183 (2, 4); 

• abre-se, com o advento da TV por assinatura, através da Lei da TV a 
Cabo, um grande espaço para as TV s educativas (TV pública, TV 
Escola etc.) e TV comunitárias, por atingirem interesses específicos, 
localizados, e por contarem com -segmentos-~tivos de audiência -
RM: lO (10, 11); 11 (5, 12); PS: 105 (4, 6); AA:180 (10); 181 (1); 182 
(1, 9); 183 (2, 4); 

7. Consolidação das Propostas e 
Recomendações 

313 

Seguem-se as recomendações apresentadas pelos especialistas convidados. 
Acrescentaram-se, também, aquelas sugestões inferidas dos chamados "depoimentos 
virtuais", bem como dos riquíssimos projetas de lei em tramitação no Congresso 
Nacional. Sua orgartização, aqui, em redação simples e concisà, facilita a consulta e 
uma visão consolidada de todo o material até aqui apresentado. Ei-las. 

• Que o programa "Voz do Brasil", cuja obrigatoriedade é anacrônica, 
seja trartsmitido em cadeia apenas pelas emissoras que o desejem. como 
acontece com centenas de rádios de todo o Pais, que se unem todas as 
manhãs. à Rádio Nacional de Brasília para transmitir, por livre e 
espontânea vontade, o seu notici~o. RM: 12 (1,2) 

• Que o Congresso pressione o Governo para liberar verba para a 
Radiobrás, para que pelo menos o som da "Voz do Brasil", senão o 
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conteúdo, possa ser melhorado, pois é enorme a diferença de qualidade 
entre os programas normais das rádios e a "Voz do Brasil". RM: 28 (1) 

• Que o governo privatize su" emissoras, mantendo apenas os serviços 
essenciais de comunicação pa:-:: a-· oo.onas mais remotas do País e para o 
exterior. Casos claros de privat:J.Za..;ão são a própria TV Nacional, de 
Brasília, a Rádio Nacional FM, de '.~:asília, p··ltalllente comercial, e a 
própria Rádio Nacional do Rio de: Jan;~·:ro. RM:. 12 (5,6) 

• Que a lei dê direito às TV s educativas de receber doações e de fazer 
publicidade compatível com sua natureza, seja na forma de patrocínio, 
sejanadeapoio cultural. RM: 17 (6); RM: 23 (4, 5) e AT: 25 (6) 

• Que pelo menos as distribuidoras sejam descentralizadas, sob o ponto 
de vista da propriedade dessas emissoras, pelos grandes grupos de 
comunicação. RM: 17 (7) 

• Que se modifique a legislação, de forma que a concessão para 
exploração dos serviços públicos de Rádio e Televisão não mais 
estejam presos, exclusivamente, a critérios de natureza política ou à 
montagem de eventuais maiorias do Parlamento. AT: 26 (5, 6) 

" -- ~ 

• Que a lei coíba a utilização das frustrações e das fantasias de· natureza 
sexual para fins mercantis e a utilização da violência para fins de 
audiência. AT: 26 (8) ' 

• Que o governo invista na TV Educativa para que esta produza 
programas de qualidade, como o "Sítio do Pica-Pau Amarelo", seja com 
verbas próprias, seja com incentivos à iniciativa privada. GC: 37 (13, 
14) 

• Que as emissoras, pelo discernimento e patriotismo de seus dirigentes, 
estabeleçam um horário no qual não haja competição comercial, e seja 
possível viabilizar, até cooperativamente, programas do tipo do "Sítio 
do Pica-Pau Amarelo", destinado às crianças. AT: 41 (4); 43 (I) 

• Que a televisão brasileira retome seu compromisso com o povo, através 
de uma conjugação inteligente de forma estética e conteúdo informativo 
e educativo. FBL: 53 (5) 

• Que a televisão brasileira tenha 30% da sua programªçãotealizada 
localmente, resgatando a cultura regional, revelando novos talentos e 
ficando mais próxima da sua região. FBL: 54 (2); 55 (7,8); 65(12) 

• Que a televisão brasileira tenha 30% de sua programação realizada por 
produção independente, permitindo a entrada de novos profissionais, 
para oxigenar a programação com novas idéias. FBL: 54 (3); 55 (7 ,8) 
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• Que se crie um conselho de ética da televisão, para coibir abusos por 
esta cometidos FBL: 55 (6); 63 (5) 

• Que a televisão brasileira seja compelida pela lei a produzir pequenas 
peças educativas, de boa qualidade, ao estilo do programa "Gente que 
Faz", do antigo Banco Bamerindus, e os insira nos intervalos da 
programação principal dos horários nobres, de forma que não 
prejudiquem a programação, e não sofram de falta de audiência. FBL: 
59 (3) 

• Que a lei clarifique melhor as competências e que se instale o Conselho 
de Comunicação Social, previsto no art. 224 da Constituição Federal, e 
que este trabalhe em estreita relação coni o Ministério Público. AT 90 
(2,3); AARC: 82 (4) 

• Que se aproveitem as prerrogativas de ombudsman do Ministério 
Público, no sentido de criar mecanismos de encaminhamento das 
reclamações e perplexidades da sociedade, em relação ao conteúdo de 
programas de rádio e televisão. O Ministério Público tem a prerrogativa 
de propor ações de responsabilidade administrativa, penal, civil e até 
mesmo política. AARC: 82 (5); 83: (7) 

• Que a lei atribua ao Conselho de Comunicação Social - em 
cooperação com o Ministério' das Comunicações, com o Departamento 
de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, e com o Ministério 
Público -responsabilidades e prerrogativas de acompanhar a execução 
da programação das concessionárias de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, quanto à responsabilidade social assumida e quanto à 
qualidade e natureza da programação, dando-lhe poder de recomendar 
ao Congresso Nacional sanções e eventual cassação ou, ao Poder 
Executivo, a não-renovação. PS: 83 (1, 2) 

• Que a lei obrigue a aprovação pelo Çongresso Nacional das 
transferências de controle acionário e vendas das empresas 
concessionárias de radiodifusão. AT: 87 (5, 6) 

• Que o Ministério das Comunicações, em cooperação com o Ministério 
da Justiça e com o Ministério Público, estabeleça, como critérios de 
pontuação no certame licitatório para a outorga de concessões de canais 
de televisão e como elementos para decisão a respeito da renovação ou 
não da referida concessão, a qualidade e consistência da classificação 
dos programas veiculados, em termos de horários, faixas etárias e de 
informação do público sobre essa classificação, em consonância com o 
§ 3°, I, do art. 220 da Constituição Federal. AT: 90 (6-10); AARC: 91 
(2) 
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• Que a lei estabeleça meios legais, ágeis e baratos, que garantam à 
pessoa e à familia mecanismos de defesa contra programas ou 
programações de-ráclio e de televisão que contrariem o _disposto no ait. 
221 da Carta Magna. f, \RC: 91 (3) 

• Que se reescreva toda a L ,_:slação básica de comunicações do país, em 
particular a Lei n° 4.11í, de 27 de agosto de 1962, adequando-a ao 
cenário de convergência entre meios de comunicação, telecomunicações 
e informática. MCR 97 (2,3). 

• Que se crie o novo órgão regulador para as comunicações no Brasil, 
inspirado na FCC - Federal Communications Commission americana e 
em seus congêneres francês, inglês e italiano, conforme prevê a emenda 
constitucional de flexibilização do monopólio da Telebrás. MCR 97 
(4); MCR 104 (2). 

• Que se instale, imediatamente, o Conselho de Comunicação Social, 
como previsto no art. 224 da Constituição Federal, já regulamentado 
porlei. MCR 97 (6). 

• Que o Conselho de Comunicação Social se incumba de acompanhar o 
cumprimento do art 221 da Constituição Federal, encaminhando 
denúncias de descumprimento e propondo sanções. AT: 84 (7); 85 (2) 

• Que se proceda a ampla reforma da Empresa Brasileira de 
Comunicação, a. Radiobrás, e da Fundação Roquette Pinto, que 
coordena nosso sistema de televisões e rádio educativas, agregando este 
conjunto de- emissoras de rádio e televisão em um sistema 
descentralizado, desestatizado, porém público, de radiodifusão, 
consoante determina nossa Constituição, em se~ art. 223. MCR 98 (1); 
MCR 103 (5, 6). 

• Que a lei obrigue e regule a descentralização da produção audiovisual 
brasileira, com estimulo à produção independente, conforme preconiza 
a Constituição Federal. MCR 98 (2). 

• Que se promova diálogo intenso entre Congresso, Poder Executivo, 
empresas de rádio e televisão e organizações da sociedade, para 
definição de padrões de programação que torne a televisão e o rádio 
instrumentos efetivamente civilizatórios. MCR 99 (4). 

• Que a rádio e a Televisão do Senado cuidem de suprir a população com 
informaçõeõ sobre debates e conteúdos de comissões parlamentares 
cujos temas sejam boicotados pela grande imprensa, por lhes ferir 
intere~ses corporativos. MCR 102 (3). 
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• Que ·se crie uma rede nacional de _televi.s.ões. educativas, com a 
participação das empresas estatais e públicas, de univ~idades e 
mesmo da iniciativa privada, através de convênios de colaboração e 
patrocínio, para a produção cooperativa e otimizada de programas 
educativos de boa qualidade, com coloração regional e nacional, e 
veiculação organizada em todo o território nacional.· PS 105 (3)- MCR 
106 (6). 

• Que se incentivem empresas privadas a produzir - e veicular em canal 
especificamente concedido para esse fim - material cultural de boa 
qualidade, a partir do material não utilizado na programação comercial. 
AT 109 (1). 

• Que os governos estaduais e os órgãos estatais das diversas regiões do 
país incentivem os artistas regionais e sua cultura, para que esta não se 
extinga. DG: 117 (4). 

• Que as emissoras observem uma classificação da programação de 
acordo com horários adequados às diversas faixas etárias. DG: 130 (2). 

• Que a lei coiba a transformação da televisão aberta em cassino nacional, 
através de loterias, bingos, rifas e outros subterfúgios. WA: 144 (2,3). 

• Que se regulamentem as responsabilidades das operadoras 
concessionárias de TV a Cabo, em relação à qualidade e ~ ~tureza 

':.!ltural e educativa de seu conteúdo, uma vez que não podem alegar 
··"pender da comercialização para sua sobrevivência, pois sustentam-se 
da venda de assinaturas. WA: 144 (5,6). 

• Que a lei obrigue o governo a investir nas TVs Educativas, no sentido 
de fortalecê-las e de criar, através delas, referenciais de qualidade e 
compromisso social para todo o universo da televisão brasileira. W A: 
146 (6); 147(5). 

• Que o governo promova campanhas, pela televisão, em que estimule o 
telespectador a se pronunciar a respeito da qualidade do que está 
assistindo em uma determinada emissora, e que crie canais de captação 
e encaminhamento dessas manifestações. WA: 148 (3). 

• Que as televisões adotem os mecanismos de ombudsman, no sentido de 
auscultar a população sobre a qualidade e adequação de sua 
programação, ao invés de fazê-lo ,apenas, pelos pontos do Ibope. PS: 
154 (5). 

• Que se crie, no Brasil, uma infra-estrutura de produção de programas de 
televisão, sejam eles educativos ou não, que possam competir, em 
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igualdade de condk '5es, com a produção estrangeira que chega ao país. 
AA: 175 (2) 

• Que a televisão brasik:a seja atraida pelo governo para participar do 
desafio da educação da JX,pulação brasileira, através da incorporação da 
incomparável competência técnica dos reus profissionais. AA: 176 (3, 
4). 

• Que se incorpore a experiência argentina de canais comunitários, via 
TV a Cabo, para aplicação no Brasil; confonne já-prevlsfo em lei. AA: 
183 (6). 

• Que o governo conduza um debate conclusivo, entre professores, que 
lhes periÍlita vencer as próprias resistências quanto ao uso da televisão 
na educação, e utilizar os canais atualmente disponbilizados pela 
legislação da TV a Cabo. AA: 184 (14). 

• Que o governo organize a produção de material educativo de forma que 
não se dupliquem esforços, considerando a escassez de recursos. AA: 
184 (16); 185 (4). 

• Que o governo facilite e incentive os estados e seus organismos estatais 
a estabelecer acordos de distribuição de programação educativa, durante 
a madrugada, para- serem gravados regionalmente, utilizando da boa
vontade das redes existentes e do seu tempo ocioso. AA: 185 (1). 

• Que a lei estipule um período de 30 minutos, em horário acessível às 
crianças, no qual as emissoras apresentariam programa de sua escolha, à 
condição de que seja voltado para a comunidade. PS: 196 (3). 

• Que se estabeleçam mecanismos de controle sobre as emissões de 
televisão, não permitindo o Estado e a sociedade intimidar-se com o 
argumento de que qualquer controle se constitui censura, pois dessa 
forma, exercem eles uma ditadura sobre a população. DF: 197 (9). 

• Que lei hábil controle o conteúdo dos programas de televisão através do 
condicionamento das verbas publicitárias governamentais a padrões e 
critérios de verificação objetiva e quantificável. DF: 200 (5). 

• Que se estimule a sociedade a criar comissões e organizações de 
acompanhamento da programação das emissoras de televisão, no 
sentido de reagir, através de diversos mecanismos, a programações 
consideradas inadequadas, de acordo com critérios a serem elaborados 
por elas mesmas. DF: 201 (5). -
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8. Propostas e Recomendações 
O texto que se segue pretende consolidar, na forma de uma discussão prévia, 

as inúmeras recomendações e propostas feitas pelos palestrantes, captadas dos 
"depoimentos virtuais", do espírito dos projetos de lei em tramitação no Congresso 
Nacional e.dos diversos documentos, artigos e textos anexados a este Relatório. Ele 
vai além, no entanto: apresenta, já, a versão dada pelo Relator aos temas abordados. 
Assim, embora se tenha mantido a referência, que fornece a origem da idéia, ela 
pode, aqui, não corresponder à intenção original do proponente. 

A referência que se agrega a algumas recomendações remeterão para os 
contextos de onde vieram, de fortna que se posSa, caso se-âeseje; ter-acesso-à 
recomendação original. Aquelas que não tiverem o apontador, terão provindo de 
outra origem que não os depoimentos, inclusive da iniciativa do Relator. 

A Criança e a Televisão 

A televisão chega às crianças mais cedo e por mais horas diárias que 
qualquer outra influência educativa, com a exceção, talvez, da família. Essa exceção, 
diga-se de passagem, deixará de existir em muito pouco tempo, a se confirmarem as 
tendências atuais de transformação da televisão em "babá eletrônica". 

Um breve e superficial exame da documentação aqui apresentada revelará a 
preocupação-existente, quase inconsciente, com esse fenômeno. A grande maioria 
dos depoentes demonstrou preocupação com a influência da televisão sobre a 
formação das novas gerações. Os documentos anexados, os "depoimentos virtuais", 
os projetos de lei em tramitação no Congresso, todas essas iniciativas estão 
preocupadas com a qualidade da programação da televisão brasileira. E, ao ser 
verbalizada, essa preocupação coloca a criança no centro das atenções. 

Quando se fala em programação sem imaginação, sem qualidade, banal, 
inadequada; quando se fala em baixaria na celinha, quase que automaticamente se 
pensa na influência que essa programação exercerá sobre a personalidade e o caráter 
das novas gerações. 
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A impressão que se tem quando do exame do material que aqui se oferece é 
que os adultos têm, de alguma forma, como se defender; como se proteger das 
agressões sofridas pelos meios de comunicação de massa, para lembrar o art. 220 da 
nossa Constituição Federal. As crianças, no entanto, sofrem duplamente: por serem 
psicologicamente vulneráveis, e por não terem meios de criticar adequadamente as 
informações às quais são expostas. 

Talvez por isso - e ainda que fosse por isso somente -, seja adequado 
direcionar este Relatório para essa vertente da análise da programação do rádio e da 
televisão brasileiros. 

A Lei de Televisão para Crianças dos Estados Unidos 

A Lei da Televisão para Crianças (CTA - Children Television Act), nos 
Estados Unidos da América muito pode rtos ajudar, quando consideramos a 
programação da nossa televisão. 

O ano de 1996 foi agitado para a televisão norte-americana Durante todo seu 
transcurso, notadamente no segundo semestre, ocorreu uma grande escaramuça entre 
o governo - capitaneado pelo próprio presidente Bill Clinton - e as empresas 
detentoras de concessões de canais abertos de televisão. De um lado, buscava-se uma 
reformulação das normas e políticas/de programação para o setor, em particular, no 
que tange as Normas Relativas a Programação Infantil na Televisão; no sentido de 
que a Lei da Televisão para Crianças (CTA- Children Television Act), promulgada 
em 1990, fosse cumprida dentro dos parâmetros mínimos intentados pelo Legislador. 
De outro, as empresas se consideraram atingidas em sua liberdade comercial, cerne 
de todo o empreendimento, exatamente pela-caractensticaC:ia auaiência-em pauta. 

No dia 30 de julho de 1996, nosso jornal Gazeta Mercantil noticiava: 

As principais redes de televisão dos EUA passarão a transmitir pelo menos três horas 
semanais de programas educativos para as crianças, segundo os termos de um 
acordo concluldo com o governo, anunciou ontem o presidente Bill Clinton. O 
Presidente afirmou que as principais redes do pais - ABC, DBS, NBC e Fax, e a 
Associação Nacional de Emissoras (NAB) - deixaram de se opor a programação de 
três horas proposta pela Comissão Federal de Comunicações (FCC), depois de lutar 
contra ela por vários meses. · · 

Como resultado, em 8 de agosto de 1996, a referida Comissão federal de 
Comunicações - o equivalente norte-americano do nosso inoperante Conselho de 
Comunicação Social - promulgou extenso documento que conclui com a aludida 
regulamentação da Lei da Televisão para Crianças (CTA)<'>. 

É interessante notar que desse refinamento da regulamentação, surgem novos 
critérios para a renovação das concessões de uso dos canais de televisão, naquele 
país. A esse respeito, o documento que ora comento; assim se -expresSá: - - -
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Tomamos providências para fortalecer nossa aplicação da Lei da Televisão para 
Crianças de 1990 ("CTA"), que exige que a Comissão, em sua análise de cada 
pedido de renovação de licença para emissoras de televisão, "examine até onde a 
emissora licenciada... atendeu às necessidades educacionais e informativas das 
crianças, através de sua programação geral, inclusive a programação especificamente 
concebida para atender a tais necessidades". Ao promulgar a CT A,, o Congresso 
concluiu que a televisão tem o poder de ensinar as crianças - "que a televisão pode 
auxiliar as crianças a incorporar informações, habilidades, valores e comportamentos 
importantes, ao mesmo tempo que as diverte e excita :::ua curiosidade sobre aprender 
a respeito do mundo que as cerca". O Congresso concluiu também, entretanto, que 
existem importantes desincentivos de mercado que dificultam que as emissoras 
comerciais levem ao ar programação infantil de cunho educativo e informativo. As 
normas que hoje adotamos visam a contrabalançar esses desincentives de mercado, 
assegurando que as emissoras cumpram a promessa feita na Lei da Televisão para 
Crianças às crianças de nosso pais. Alteramos nossa regulamentação para tomar 
mais claras as obrigações das emissoras, nos termos da CTA, de levar ao ar 
programação "especificamente concebida" para atender às necessidades educacionais 
e informativas das crianças e ampliar o acesso do público a informações sobre a 
disponibilidade desses programas. 

Fica claro que a luta travada naquele país muito se identifica com nossas 
próprias preocupações. Tanto lá quanto cá, o conflito de interesses e entendimentos 
quanto ao correto uso das concessões dos canais de televisão está aberto e patente. E 
a vítima, em ambos os casos, é o públieo. No caso particular, as crianças. 

O citado documento, ao analisar a necessidade do que a FCC chamou de 
"reímamento das políticas e normas", considera que a regulamentação inicial de 
implementação da CT A, promulgada em 1990, não foi plenamente eficaz no sentido 
de exigir que as emissoras "aumentassem a quantidade de programação televisiva de 
cunho educativo e informativo disponível para as crianças". Sua análise do histórico 
desses procedimentos revela uma série de problemas. 

Em primeiro lugar, devido à definição imprecisa nela contida - de até que 
ponto a Lei da Televisão para Crianças obrigava as emissoras - as normas levaram 
a que as medidas tornadas pelas diferentes emissoras, visando o cumprimento da lei, 
apresentassem entre si uma variação de nível e natureza que era incompatível com o 
propósito da CT A. Por essa razão, aquelas normas não alcançam sucesso em 
contrabalançar os desincentives de mercado, como era a intenção do Congresso ao 
promulgar aCTA. Na verdade, algumas emissoras norte-americanas estão levando 
ao ar muito pouca programação de periodicidade e duração regulares, 
especificamente concebida para a educação e a informação de crianças. 

Em segundo lugar, algumas emissoras alegaram terem cumprido suas 
obrigações legais com programas que não podem ser considerados, por qualquer 
padrão razoável, como "especificamente concebida" para educar e informar crianças, 
na acepção que aCTA deu a esses termos. 
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Em terceiro lugar, os pais, mestres, tutores, professores de creches e outros 
adultos muitas vezes não têm acesso, em tempo hábil, a informações sobre a oferta, 
em suas comunidades, de progrâ.l!lação especificamente concebida para educar e 
informar crianças, o que tem o efeito de exacerbar os desincentivas de mercado. 

É interessante notar que, num pac. ::orno os Estados Unidos, encontramos as 
empresas concessionárias de canais de televisão agindo exatamente como aqui: 
resistindo com todas as suas energias a colocar no a::- uma programação que eduque 
as crianças, pelo fato de não ser comercialmente intere::sante. Ao contrário, alegaram 
estar cumprindo a lei, com a veiculação de programas tais como "R.ambo" e 
"Robocop," por eles considerados programas infantis. 

Resultado, o Congresso de lá reagiu, exigindo da FCC maior rigor na 
regulamentação. Transcorridos dois anos de negociação, surgem propostas concretas, 
que serão, ao final, negociadas diretamente entre o presidente Bill Clinton e as 
emissoras. V ale a pena dar uma perpassada por essas medidas. 

1. Em primeiro lugar, vão adotar algurtláS propostas cujo objetivo é informar 
melhor o público sobre os programas levados ao ar pelas emissoras, de modo a 
cumprir suas obrigações, nos termos da CTA, de levar ao ar programação educativa 
e informativa. Essas informações ajudarão os pais que desejem orientar os 
programas de televisão a que seus filhos assisteg~._~ cas<>__IJI!l_grande número de pais 
usem-nas para selecionar programas educativos e informativos para seus filhos, elas 
aumentarão as possibilidades de que o mercado reaja com uma maior quantidade de 
programas educativos. Além disso, informações mais completas poderão ser úteis 
para que os pais e outros adultos possam manter um diálogo eficaz com as emissoras 
de sua comunidade a respdto da programação infantil e, onde for o caso, reivindicar 
a melhoria dessa programação sem necessidade de apelar para a intervenção do 
governo. 

2. Em segundo lugar, adotaram uma defiriição de programação 
"especificamente concebida" para educar e informar crianças (ou "programação
núcleo") que melhor oriente as emissoras a respeito da programação que atenda às 
suas obrigações legais de levar ao ar programação desse tipo. Para se qualificar como 
programação-núcleo, um programa deve ter como objetivo importante o atendimento 
das necessidades educacionais e informativas das crianças. A Comissão Federal de 
Comunicação, de modo geral, confiará na boa-fé do julgamento das emissoras, 
quanto a se a programação satisfaz a essas exigências, e só em último easo irá avaliar 
individualmente os programas, em termos de sua adequação a essa definição. Sua 
nova definição de programação-núcleo inclui outros elementos objetivos. Um 
programa-núcleo deve fazer parte da programação semanal normal e ter a duração de 
pelo menos 30 minutos, e ser levado ao ar entre 7:00 e 22:00 horas. Esses programas 
devem, também, estar identificados, na ocasião de sua transmissão, como sendo 
programas educativos e informativos para crianças, e constar do relatório _de 
programação infantil, a ser colocado no arquivo de inspeção pública da e1nissora. 

3. Em terceiro lugar, adotaram diretriz processual que permitirá às emissoras 
terem segurança sobre como cumprir as disposições da CTA, facilitando assim o seu 
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processamento. De acordo com essa diretriz, as emissoras terão aprovada a parte. de 
sua solicitação dé renovação de licença referen!e à CT A se elas levarem ao ar três 
horas semanais de programação-núcleo ou se, embora oferecendO um pouco menos 
que três horas semanais desse tipo de programação, elas levarem ao ar programa:s 
que demonstrem um grau aceitável de compromisso com a educação e a informação 
de crianças - que seja pelo menos equivalente às três horas de programação 
semanal. As emissoras que não atendam a essa diretriz terão sua solicitação 
encaminhada à deliberação da Comissão Plena, onde elas terão todas as 
oportunidades de demonstrar sua observância da CT A, podendo ser levadas em 
consideração outras iniciativas que não a programação-núcleo, bem como iniciativas 
de outra natureza 

O documento conclui sua introdução com um apelo às emissoras: 

O Congresso conta com a criatividade das emissoras para promover o forte interesse 
da nação em educar sua juventude. Como declarou o Congresso, "é diflcll pensar em· 
um interesse mais significativo do que a promoção do bem-estar das crianças que 
assistem tanta televisão, de onde vem uma parcela tão importante da informação que 
elas recebem. 

Em todas essas semelhanças e afinidades que encontramos no trato com as 
concessões de canais de televisãO, algumas lições extraídas da experiência norte
americana certamente se aplicarão ao cenário brasileiro. falvez seja oportuno 
explicitar algumas, no momento em que se remete à íntegra do documento, anexado 
a este Relatório. 

Primeira lição: a televisão é, ;indubitavelmente, um importante elemento 
de educação ou deseducação de nossas crianças. Ao promulgar a CT A, o 
Congresso norte-americano citou pesquisas que deinostrain a. elicacia dos programas 
de televisão concebidos com o fim de ensinar às crianças habilidades específicas. 
Crianças que assistem a esses programas mosttârani terem aprendido perSiStência no 
desempenho de tarefas, brincar imaginativo, bem como habilidades relativas a letras 
enúmeros. · 

Inúmeros estudos, citados no documento em pauta, tomam inquestionável ó 
fato de que as crianças que assistem ã televisão educativa auferem beneficies 
significativos. Num desses estudos, crianças que assistem "Barney" mostraram uma 
maior habilidade com contas aritméticas, conhecimento das cores e formas, 
vocabulário e habilidades sociais do que as crianças que não assistem a esse 
programa. Embora todas as crianças possam se beneficiar com a televisão educativa, 
foi verificado que esses beneficies eram particularmente significativos para as 
crianças provenientes de famílias de baixa renda. Um estudo realizado pela Dra. 
Aletha Huston e pelo Dr. John Wright, co-diretores do Centro de Pesquisas sobre a 
Influência da Televisão sobre as Crianças, da Universidade do K.ansas, demonstrou 
"que as crianças de 2 a 4 anos, de famílias de renda de baixa a média, que assistiam 
Vila Sésamo e outros programas educativos com freqüência, tiveram melhor 
desempenho em vocabulário, aptidão para ingressar na escola, pré-a.lfahetização e 
testes aritméticos do que as crianças que não assistiam esses programas, mesmo de 
faixa etária três anos mais velha. Essas diferenças se verificavam mesmo quando os 
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resultados eram controlados levando em conta a capacidade verbal inicial e as 
qualidades da família e do ambiente doméstico. o·workshop sobre Televisão Infantil 
("CTW") apresentou um outro estudo recentemente realizado pela Westat, Inc., que 
mostrou que as crianças em ::!ade pré-escolar, provenientes de famílias de baixa 
renda, que assistiam a Vila S .rmo demonstraram maior capacidade em termos de 
alfabetização e números que a:, _ :'t' não assistiam ao programa. Desse modo, temos 
informações substantivas a nos pr -'I que a televisão pode educar as crianças. 

Segunda lição: considera· · · o tempo de exposição das crianças à 
televisão, é de enorme responsabi.-Jdade social a programação levada ao ar em 
horários considerados infantis. Dados recentes mostram que a televisão alcança 
98% dos lares americanos, incluindo aí mais de 90% das famílias com renda anual 
abaixo de 5.000 dólares. Os dados mostram também que as crianças na faixa de 2 a 
17 anos assistem, em média, a mais de 3 horas de télevisão por àl.a.- A importâllcia da 
televisão convencional para as crianças é reforçada pelo fato de que um número 
menor de crianças tem acesso a televisão a cabo que à televisão convencional. Nos 
Estados Unidos, 38% dos adolescentes na faixa de 12 a 17 anos, e 37% das crianças 
na faixa de 2 a 11 anos moram em lares que não estão ligados a televisão a cabo. De 
fato, segundo o levantamento de gastos do consumidor realizado pelo Bureau of 
Labor Statistics (Departamento de Estatísticas Trabalhistas), o percentual de famílias 
consumidoras que assinam televisão a cabo ou sistemas de antena comunitária 
aumenta significativamente com a faixa de renda da familia. Desse modo, enquanto 
75% das famHias consumidoras com renda acima de 70.000 dólares anuais assinam 
televisão a cabo, apenas 36% das famílias consumidoras com rendimentos abaixo de 
5.000 dólares possuem essa assina~. Por essa razão, a televisão convencional é 
·uma fonte importante de programas para crianças e para todos os membros das 
famílias de baixa renda, inclusive as crianças. 

Terceira lição: A televisão chega às crianças mais cedo e por mais horas 
diárias que qualquer outra influência educativa, com a exceção, talvez, da 
família. Muitas crianças assistem televisão antes. de serem expostas a qualquer tipo 
de educação formaL Quase 70% das creches mantêm a televisão ligada várias horas 
por dia. À época em que inicia o primeiro ano primário, a maioria das crianças 
americanas já terá passado o equivalente a três anos escolares em frente ao aparelho 
de televisão. 

Essas lições, em si só bastariam a um estrategista, a um estadista, para a 
tomàda de importantes decisões quanto à inclusão desse veículo de comunicação de 
massa no planejamento educacional de uma geração. É por demais sabido que a 
grande resposta que uma nação deve dar aos desafios e às pressões internacionais 
quanto à sua inserção no ordenamento internacional de mão de obra - ou seja, 
quanto à sua capacidade de competir no mercado globalizado e globalizante - é de 
natureza educacional. Cabe, inclusive, perguntar: por que os Estados Unidos estão 
tão preocupados com a educação das crianças pela televisão, ao ponto de promulgar 
uma lei a respeito? A resposta vem do próprio documento_ que serv_e de base a estas 
reflexões: constataram que os desafios mundiais pai-a as próximas geraÇões traçam 
prognósticos pouco ot:imistas quanto à capacidade das atuais crianças de competirem 
no mercado internacional. Concretamente, o governo norte-americano verificou que 
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as crianças asiáticas e japonesas estão- mais adiantadas que as· americanas, em 
ciências e matemática. E isso ameaça sua posição no concerto das nações, dentro de 
vinte anos. As providências precisam ser tomadas hoje, para que seus efeitos venham 
a ser sentidos daqui a vinte anos. 

Voltando os olhos para nossa realidade, pergunta-se: como fica o Brasil, 
dentro desta ótica de preocupação estratégica? Que condições temos criado, dentro 
de wn planejamento estratégico de soberania nacional, de inserção do país no 
mercado mundial? Que pretendemos para nosso país de daqui a vinte anos? 

Essas perguntas estratégicas e patrióticas nos soam, reconheço, wn pouco 
bizarras e piegas. Não deixam de ser nevrálgicas, no entanto. Perguntar pelo Brasil 
de amanhã é perguntar pela educação de hoje. E dentro deste escopo de indagações, 
inserem-se os meios de comunicação de massa, como- coadjuvantes cada vez--m&s-
importantes, como sucintamente delineado acima. 

Surge, de pronto, a irresistivel questão: como estamos, em termos de 
programação infantil? Pego um jornal qualquer e faço wn apanhando de nossa 
programação, tentando levantar o que seja programação infantil (ver Quadro 
Programação de Televisão VHF). E descubro que temos semelhanças e diferenças 
em relação à situação norte-americana. 

As diferenças estão no fato de que temos muito mais oferta de programas 
infantis que eles, se formos computar o número de horas dedicadas à criança. Alguns 
canais chegam a preencher parte significativa do dia com programação infantil. Por 
outro lado, as nossas pesquisas indicam que nossas crianças passam o dobro de 
tempo diante da TV, assistindo entre 6 e 8 horas diárias. FBL: 51 (6). 

As semelhanças se relacionam à dificuldade que sentimos em definir o que 
seja, realmente, programação infantil, no sentido estratégico em cogitação, 
explicitamente, programas educativos voltados para a criança. Usando a linguagem 
do texto norte-americano, ''programas especificamente concebidos para entreter e 
educar as crianças". Será que se podem considerar os programas de auditório, tais 
como Angélica, Xuxa, Mara Maravilha, Gugu Liberato, Faustão e outros como peças 
estratégicas na formação moral, estética e intelectual de nossas crianças? Será que as 
horas dedicadas a filmes e desenhos animados importados dos países asiáticos, todos 
centrados em lutas marciais e mitos daquelas culturas, para não falar de Tom e Jeny, 
Pato Donald e outros; de origem americana, -seiãó Ca.pazes de,~além de entreter, 
colaborar na fm:ja da nação livre que pretendemos para daqui a vinte anos? 

Alguma coisa precisa ser feita - e hoje. Seguem-se, a propósito, algwnas 
recomendações desta Comissão. 

Recomendações 

Que se instale e operacionalize imediatamente nosso Conselho de 
Comunicação Social, criado como órgão auxiliar do Congresso Nacional. por força 
do artigo 224 do texto Constitucional. Caberia a esse órgão nos auxiliar em matérias 
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como essa, ligadas ao direcionamento dos conteúdos dos programas de rádio e 
televisão. Esse órgão poderia nos ajudarcompesquisas, estudos,monitoramento dos 
canais etc. Lamento que, passados tantos anos, ainda não o tenhamos funcionando. -

Outra providência é uma legislação específica para a criança, quanto à 
programação da televisão. Noimas voltadas aos seus conteúdos programáticos, que 
forneçam base legal para as definições de políticas e diretrizes, quanto ao caráter 
educativo da nossa programação infantil, e que sejam observadas, através de 
mecanismos de acompanhamento e controle, no momento da renovação das 
concessões. 

Que a lei obrigue, também, as emissoras a identificar e divulgar sua 
programação destinada ao público infantil, facilitando a informação de pais, mestres 
e interessados em geral, através da identificação da programação-núcleo, no 
momento em que esses programas vão ao ar; através da identificação de tais 
programas para os editores de guias de programação, e através da disponibilização 
ao público de um Relatório de Programação Infantil, contendo informação detalhada 
e atualizada sobre o conteúdo e horário da programação destinada às crianças. 

Hipersegmentação do Mercado 

Nosso "Panorama Tecnológico" indica que, dentro de poucos anos, a 
televisão por assinatura (cabo, ar e satélite) não serão mais privilégio das camadas 
mais abastadas da sociedade. Anuncia-se, a propósito, nestes dias, o serviço da Sky, 
oferecendo 140 canais, para todo o Brasil, por satélite, na banda KU. Nesse 
momento, é provável que as provedoras de serviços de televisão tenham a of~recer 
inúmeros canais, mesmo em ·-português, com programação especializada para 
crianças, tais como a Cartoon Network e a Discovery Kids, além de programação 
educativa que atinjam a todas as idades, como a Discovery Channel. 

Nesse sentido, no presente momento, a Globo anuncia com estardalhaço seu 
novo canal, o Futura, dedicado à educação. Nesse mesmo sentido, pode-se falar da 
TV Senac, da TV Cultura e da rede emissoras educativas - a Rede Brasil, todas 
voltadas para programação de qualidade educacional (ver a matéria jornalística "À 
margem da concorrência" na seção 5.2.): 

Dentro desse panorama, apresentam-se três recomendações. 

• Que legislação específica permita ao consumidor assinar apenas aqueles 
canais que lhe sejam interessantes, deixando, assim, a programação 
adulta fora do alcance de seus filhos pequenos. 

• Que as provedoras sejam compelidas põr lei a oferecer dispositivos de 
programação, seja por hardware, seja como serviço de linha, que 
permitam aos assinantes desabilitarem os canais que desejarem. 
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Que a lei obrigue as provedoras de TV por assinatura e aquelas de sinal 
aberto a codificar seus sinais de_acordo com classificação única entre as 
diversas emissoras, de forma que seja possível o bloqueio das 
programações indesejadas pelos assinantes, permitindo aos pars 
controlar efetivamente a programação assistida por seus filhos. 

Persiste, no entanto, alguma dificuldade quanto à definição de canais e 
programações especializados para crianças. Nesse impasse, ficariam, por exemplo, 
os canais de esportes e de desenhos animados, que, em boa parte, trazem 
programação salutar, mas que podem, também, veicular esportes violentos, como 
campeonatos de Full Contact ou desenhos de qualidade duvidosa, como Beavis and 
But-Head. Isso, para não falar nas intermináveis discussões sobre os efeitos de 
·desenhos como Pato Donald ou Tom & Jerry-sobre a psiquê das crianças. 

Outra dificuldade é que, considerando a experiência dos países mais 
adiantados, pode-se prever quea:·relevisão aberta permanecerá ocupando um espaço 
importante no mercado, ainda por muito tempo. Nos Estados Unidos, ela ainda 
detém 30 a 40% de audiência -_AA: 177 (1). Daí a necessidade de que a legislação 
anteriormente sugerida force as emissoras, tanto abertas quanto fechadas, a trabalhar 
no âmbito educativo e cultural, bem como a divulgar, previamente, sua programação. 

Fiscalização da TV 

A matéria "Por Trás do Índice do IBOPE", do jornalista Rafael Faria, do 
Correio Braziliense, menciona uma pesquisa do jornal Folha de S. Paulo, na qual 
72% dos paulistanos defendiam a criação de um órgão fiscalizador da programação 
da televisão. Por outro lado, é visível o medo da volta da censura. 

A experiência já fornece amostra suficientemente grande para indicar que 
organismos como o Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da 
Justiça não têm condições nem ânimo para-ex.erc~r es-se papeL Pensa-se, então, em 
atribuir tal papel ao Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso 
Nacional. Outra alternativa é a participação do Ministério Público, conforme sugere 
o Sr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, como órgão que pode atuar e01 colaboração 
com o referido Conselho e com o Ministério da Justiça. AARC: 82 (5); 83 (7); PS: 
83 (1, 2). 

A sugestão que aqui se apresenta é que o Congresso Nacional estimule, 
através de legislação e campanhas de conscientização, a sociedade a se organizar em 
associações de vigilância e controle dos meios de comunicação. Essas associações 
acionariam, sempre que julgassem necessário, tanto o Conselho de Comunicação 
Social quanto o Ministério Público, ou o Ministério da Justiça, ou mesmo o 
PROCON, com base na Lei n° 8.069, de 13 âeJUlho de 1990, que "dzspõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências'~ acionando seu 
artigo 76, que reza: 
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Art 76 - As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado 
para o público infanta-juvenil, programas com finalidades educativas artísticas, 
culturais e informativas. 

Parágrafo único - Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de · 
sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. 

Uma vez existindo organismos mobilizados para tal vigilância, ficam os 
referidos órgãos em condições de reagir ao estímulo da sociedade, ao invés de terem 
eles que assumir tanto a vigilância quanto a iniciativa das ações. 

Diante das reflexões acima, adotam-se as seguintes recomendações: 

• Que se estabeleçam mecanismos de controle sobre as emissões de 
televisão, não permitindo o Estado e a sociedade intimidar-se com o 
argumento de que qualquer controle se constitui censura, pois dessa 
forma, exercem eles uma ditadura sobre a população. DF: 197 (9). 

• Que lei hábil controle o conteúdo dos programas de televisão através do 
condicionamento das verbas publicitárias governamentais a padrões e 
critérios de verificação objetiva e quantificável. DF: 200 (5). 

Que a lei coíba a transformação da televisão aberta em cassino nacional, 
através de loterias, bingos, rifas e outros subterfiígios. WA: 144 (2,3). 

• Que o governo promova campanhas, pela televisão, em que estimule o 
telespectador a se pronunciar a respeito da qualidade do que está 
assistindo em uma determinada emissora,. e que crie canais de captação 
e encaminhamento dessas manifestações. WA: 148 (3). 

• Que se estimule a sociedade a criar comissões e organizações de 
acompanhamento da programação das emissoras de televisão, no 
sentido de reagir, através de diversos mecanismos, a programações 
consideradas inadequadas, de acordo com critérios a serem elaborados 
por elas mesmas. DF: 201 (5). 

Que a lei estabeleça meios legais, ágeis e baratos, que garantam à 
pessoa e à farru1ia mecanismos de defesa contra programas ou 
programações de rádio e de televisão que contrariem o disposto no art. 
221 da Carta Magna.. AARC: 91 (3) 

• . Que a lei coíba a utilização das frustrações e das fantasias de natureza 
sexual para fins mercantis e a utilização da violência para fins de 
audiência AT: 26 (8) 

O Conselho de Comunicação Social 
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· Por méio de· Avisos ni.unerados e datados, o SeilhorMihistro de Estado das 
Comunicações tem encaminhado ao Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional 
cópia de Portarias, tais como a Portaria n• 119, sie 13.4.95 que C_QntémQ projeto de 
regulamento do serviço de TV a cabo, para "audiência e parecer do Conselho de 
Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional". 

Tais encaminhamentos se fazem em obediência ao disposto no § 2° do art. 
4° da Lei n• 8.977, de 6.1.95, que "dispõe sobre o serviço de TV a cabo e dá outras 
providências", verbis: 

"Art. 4° ........................................................................................ . 

§ 2° As nonnas e regulamentações, cuja elaboração é atribulda por esta Lei ao Poder 
Executivo, só serão baixadas após serem ·ouvidos os respectivos pareceres do 
Conselho de Comunicação Social, que deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias, 
após o recebimento da consulta, sob pena de decurso de prazo." 

O Conselho de Comunicação Social, previsto no art. 224 da Constituição 
Federal, foi instituído pela Lei n• 8.389, de 30 de dezembro 1991, cujo art. 2°, caput, 
determina, explicitamente: 

Art. 2° O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de 
estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações ·que lhe forem 
encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do Titulo VIII, Capitulo V, da 
Constituição Federal( ... ). 

As alíneas l em do citado artigo da Lei n• 8.389/91 estipulam, ademais, que 
tal atribuição se refere, em particular, a: 

I) outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 

m) legislação complementar quanto aos dispositivos constitucionais que se referem à 
comunicação social. 

Este é um exemplo prático dos efeitos que a não instalação do Conselho de 
Comunicação Social traz, falando-se apenas do ponto de vista dos processos que 
tramitam no Congresso Nacional, em busca de exame e aprovação. A lei determina 
que este seja encaminhado ao Conselho de Comunicação Social, que ainda não 
existe. 

E o que faz o Congresso, diante de tal lacuna? Examinemos um despacho 
real, apenas descaracterizado, no âmbito da Presidência do Senado Federal: 

O expediente lido será encaminhado à Comissão de Educação, considerando as 
atribuições a ela deferidos pelo Regimento Interno, uma vez que o Conselho de 
Comunicação Social, embora criado, ainda Aêd foi instalado. 

Tendo em vista o estabelecido no§ 2° do art. 4° da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, fica aberto o prazo de vinte dias, contado a partir desta data, para que a 
referida Comissão se pronuncie sobre a ma~éria, aplicando-se ã sua tramitação, se 
for o caso, o processo estabelecido no art. 172 do Regimento Interno. 
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A Presidência· irá encaminhar cópia do ~xpediente à Câmara dos Deputados 
informando sua tramitação nesta Casa. 

Este despacho indica que, na falta do Conselho, o Avise é encaminhado à 
Comissão de Educação do Senado, que lem dificuldades em aceitá-lo, por não ser de 
sua competência examinar tal processo. Do ponto de vista do Executivo, a situação é 
cômoda: caso a Portaria não seja examinada no prazo de trinta dias, estará aprovada 
por decurso de prazo. Como resultado prático, toda e qualquer Portaria relativa a TV 
a Cabo, recebida do Poder Executivo, é aprovada automaticamente, pela inexistência 
do referido Conselho. 

Dos males, este é o menor, causado pela ausência de um Organismo que, 
previsto na Constituição Federal, teria 60 dias para ser instalado, por força da lei n° 
8.389, de 30 de dezembro 1991. Ou seja, est~ lei está em franco descumprimento 
pelo Congresso Nacional, desde fevereiro de 1992. 

Diante das reflexões acima, adotam-se as seguintes recomendações: 

• Que a lei clarifique melhor as competências e que se instale o Conselho 
de Comunicação Social, previsto no art. 224 da Constituição Federal, e 
que este trabalhe em estreita relação com o Ministério Público. AT 90 
(2,3); AARC: 82 (4) 

• Que se crie o novo órgão regulador para as comunicações no Brasil, 
inspirado na FCC - Federal Communications Commission americana e 
em seus congéneres francês, inglês e italiano, conforme prevê a emenda 
constitucional de flexibilização do monopólio da Telebrás. MCR 97 
(4); MCR 104 (2). 

• Que se aproveitem as prerrogativas de ombudsman do Ministério 
Público, no sentido de criar mecanismos de enc~ das 
reclamações e perplexidades da sociedade, em relação ao con~eúdo de 
programas de rádio e televisão. o Ministério Público tem a prel.Togativa 
de propor ações de responsabilidade administrativa, penal, civil e até 
mesmo política. AARC: 82 (5); 83: (7) 

• Que a lei atribua ao Conselho de Comunicação Social - em 
cooperação com o Ministério das Comunicações, com o Departamento 
de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, e com o Ministério 
Público -, responsabilidades e prerrogativas de acompanhar a 
execução da programação das concessionárias de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, quanto à responsabilidade social assumida e quanto 
à qualidade e natureza da programação, dando-lhe poder de recomendar 
ao Congresso Nacional sanções e eventual cassação ou, ao Poder 
Executivo, a não-renovação. PS: 83 (1, 2) 

• Que o Conselho de Comunicação Social se incumba de acompanhar o 
cumprimento do art 221 da Constituição Federal, encaminhando 
denúncias de descumprimento e propondo sanções. AT: 84 (7); 85 (2) 
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Que se instale imediatamente o Conselho dç: ··comunicação Social, 
conforme previsto no art. 224 da Coi).Stituição Federal, já 
regulamentado por lei. MCR 97 (6). 

• Que se crie um conselho de ética da televisão, para coibir abusos por 
esta cometidos FBL: 55 (6); 63 (5) 

A Voz do Brasil 

Tem surgido, ultimamente, grande polêmica em torno da obrigatoriedade de 
veiculação, em cadeia nacional de rádio, do programa A Voz do Brasil. Um exemplo 
dessa controvérsia pode ser apontado na seguinte recomendação: 

Que o programa 'Voz do Brasil", cuja obrigatoriedade é anacrónica, seja transmitido 
em cadeia apenas pelas emissoras que o desejem, como acontece com centenas de 
rádios de todo o Pais, que se unem todas as manhãs à Rádio Nacional de Brasilia 
para transmitir, por livre e espontânea vontade, o seu noticiário. RM: 12 (1,2) 

As argumentações, variam da alegação de autoritarismo a anacronismo, 
passando por citações de exemplos práticos, como o do motorista que está voltando 
para casa, preso no trânsito, às 19 horas e não tem opção de programação, senão de 
desligar o rádio '.'para não ficar mais estressado ainda''. Essa argumentação tem muita 
relação, certamente, com a qualidade do programa. Esta, diante da escassez de 
verbas, não pode se modernizar, colocando-se no nível das demais programações. 
Quando se menciona qualidade, aqui, refere-se também à qualidade do som, que é 
contrastante com aquele gerado por equipamento mais moderno. Essa defasagem 
agrega ao programa uma imagem quase inconsciente de anacronismo e deficiência, 
de "coisa pública". 

Por outro Iãdo, os testemunhos de que o programa ainda tem o valor de 
informação imenso, funcionando como elemento de integração nacional, são, 
também, profusos. Basta percorrer o interior do pais, para perceber o interesse do 
lavrador, do homem do campo. E a audiência desse programa é muito maior que se 
supõe num centro urbano, como São Paulo, onde há a opção da televisão. 

Diante de tão séria polêmica, nossa recomendação se enca.rni.Oba no sentido 
de um projeto de lei já em andamento no Congresso Nacional (PLS. n° 246, de 1995, 
de minha autoria), que prevê que as emissoras de radiodifusão sonora sejam 
obrigadas a retransmitir, diariamente, das 19 às 20 horas, exceto aos sábados, 
domingos e feriados, o referido programa, ficando reservados 25 minutos para o 
Poder Executivo, igual tempo para o Poder Legislativo e lO minutos para 
transmissão de avisos, mensagens educativas e campanhas de utilidade pública, a 
serem produzidos em regime de integração .~ntre a Presidência da República e as 
mesas diretoras do Senado Federal e da Câmai:a dos Deputados. 

Adota-se, também, a recomendação que se segue: 
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Que os Srs. Senadores pressionem o Governo para liberar verba para a 
Radiobrás, para que pelo meni.cS o som da "Voz do Brasil", senão o 
conteúdo, possa ser melhorado, f"::s é enorme a diferença de qualidade 
entre os programas normais das :r:· ··-:Js e da "Voz do Brasil". RM: 28 
(1) 

A Televisão Pública 

Todos os debates ocorridos durante as atividades desta Comissão conduziram 
para uma mesma direção: a TV pública é um paradoxo: por um lado, é vista como 
uma das vias de solução para a necessidade de programas efetivamente educativos de 
qualidade - os exemplos da TV Educativa, no Rio e da TV Cultura de São Paulo, 
não deixam dúvidas de que isso é possível -, por outro, percebe-se que o governo 
não tem demonstrado, orçamentariamente, interesse nela e nos seus projetas. 

O que ocorre é que a produção de programas educativos, culturais ou com 
coloração regional é muito mais cara que a produção comercial comum. Por 
exemplo, a produção do famoso "Sítio do Pica-Pau Amarelo", inspirado em 
Monteiro Lobato - considerado por muitos como a experiência mais importante da 
televisão brasileira, até hoje- AT: 41 (2), chegava a custar o dobro, em termos de 
custo de produção, de uma novela .' · 

Hoje em dia, a possibilidade de retorno de um programa como esse, na 
televisão aberta, é pequena Mesmo considerando que aquela experiência foi 
resultado de uma joint venture, entre urna emissora privada e a TVE, a reprodução 
da experiência esbarra na tentação de um baratíssimo enlatado japonês sobre. artes 
marciais. Foi nesse contexto que surgiu o seguinte desabafo, agora apresentado em 
forma de recomendações: 

• Que as emissoras, pelo discernimento e patriotismo de seus dirigentes, 
estabeleçam um horário no qual não haja competição comercial, e seja 
possível viabilizar, até cooperativamente, programas do tipo do "Sítio 
do Pica-Pau Amarelo", destinado às crianças. AT: 41 (4); 43 (1) 

• Que a televisão brasileira retome seu compromisso com o. povo, através 
de urna conjugação inteligente de forma estética e conteúdo informativo 
e educativo. FBL: 53 (5) 

• Que as televisões adotem os mecanismos de ombudsman, no sentido de 
auscultar a população sobre a qualidade e adequação de sua 
programação, ao invés de fazê-lo apenas pelos pontos do Ibope. PS: 
154 (5). 

• Que as emissoras observem uma classificação da programação de 
acordo com horários adequados às diversas faixas etárias. DG: 130 (2). 
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Que a televisão brasileira seja atraída pelo governo para participar do 
desafio da educação da população brasileira, através da incorporação da 
incomparável competência técnica dos profissionais de televisão. AA: 
176 (3, 4). 

Está-se propondo, na verdade, um armistício, em favor das crianças. Está-se 
propondo que, num determinado momento do dia, as emissoras deixem de concorrer 
para apresentar sua programação cultural, educativa, informativa, com ares de 
entretenimento. Talvez seja esperar demais. 

Existem, no Brasil, três tipos de televisão: a comercial, amplamente 
m!\ioritária, a TV estatal e a TV pública. A televisão comercial é orientada pelas 
receitas financeiras. Isso quer dizer que, com raríssimas exceções, ela leva ao ar 
aquilo que dá audiência - Ibope. Nesse mundo dos negócios e das verbas 
publicitárias, o que realmente é levado em conta é a audiência, que compra os 
produtos e serviços dos anunciantes. É bem verdade que, mesmo com essa 
orientação, há espaço para bons programas, boas séries, boas reportagens. Por um 
motivo simples: os consumidores também gostam de bons programas. No entanto, se 
um programa de alto custo de produção, com profundo conteúdo pedagógico ou 
cultural, for suplantado pela "baixaria" da concorrente, esse programa terá, com toda 
certeza, vida curta. 

É necessário, portanto, que surja uma televisão que não esteja orientada por 
esses parâmetros. E há: a televisão estatal e a pública. Estas duas estão previstas na 
Constituição Federal, em seu art. 223, ,que reza: 

' 
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 principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 

O que pretendia o Legislador, ao exigir do Poder Executivo um sistema de 
complementaridade entre esses três sistemas? Pretendia abrir esp<lÇO para um novo 
tipo de televisão, até então não existente no Bràsil: a TV pública. Urna televisão 
diferente da estatal, em termos de sua administração; uma televisão sustentada por 
verbas públicas, mas independente, administrativamente, da morosidade e 
ineficiência do governo. 

Ainda se caminha timidamente, nesse setor. Há., apenas, dois exemplos 
concretos desse modelo, no Brasil: uma em São Paulo, a TV Cultura, e outra no Rio 
Grande do Sul. A experiência da TV Cultura, trazida para esta Comissão, dá conta 
de que ela chega a alcançar 11% de audiência em horário nobre, constituindo-se num 
fenômeno mundial. Urna televisão séria, sem exageros, voltada para a cultura e 
educação, que, no entanto, consegue excepcionais índices de audiência. 

Teme-se que a TV educativa esteja fadada a fechar sua portas. Sua única 
alternativa seria um grande investimento em modernização, envolvendo algumas 
flexibilizações na atual legislação. A principal delas é a liberação das restrições a 
qualquer tipo de publicidade. Sem qualquer outra forma de ingressos, ela depende 
exclusivamente das verbas votadas pelo governo, cada vez menores. O receio de que 
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ela se corrompa não precisa ser sustentado, desde que se estabeleçam rígidos 
critérios para essa publicidade. Urna limitação, digamos, ao apoio cultural, ao 
patrocínio, sem que se permita a: exibiçã, de peças publicitárias. 

Diante do que se expõe, adotam-.sc a.~ seguintes recomendações: 

• Que o governo invista na TV Educativa para que esta produza 
programas de qualidade, como o "Sítio do Pic:1~Pau Amarelo", seja com 
verbas próprias, seja com incentivos à iniciauva privada. GC: 37 (13, 
14) 

• Que a lei obrigue o governo a investir na TV Educativa, no sentido de 
fortalecê-la e de criar, através dela, referenciais de qualidade e 
compromisso social, para todo o universo da televisão brasileira. W A: 
146 (6); 147(5). 

• Que a lei dê direito às TV s educativas de receber doações e de fazer 
publicidade compatível com sua natureza, seja na forma de patrocínio 
seja de apoio cultural. RM: 17 (6); RM: 23 (4, 5) e AT: 25 (6) 

• Que se proceda a ampla reforma da Empresa Brasileira de 
Comunicação, a Radiobrás, e da Fundação Roquette Pinto, que 
coordena nosso sistema de televisões e rádio educativas, agregando este 
conjunto de emissoras de rádio e televisão em um sistema 
descentralizado, dese~tatizado, porém publico, de radiodifusão, 
conforme pede .a nossa Constituição, em seu art. 223. MCR 98 (1); 
MCR 103 (5, 6). 

Uma alternativa ainda mais radical, mas que deve ser trazida para o debate, 
seja para uma adoção integral, seja para que se encontre um caminho alternativo, é a 
que se segue: 

Que o governo privatize suas emissoras, mantendo apenas os serviços essenciais de 
comunicação para as zonas mais remotas do Pais e para o exterior. Casos claros de 
privatização são a própria TV Nacional, de Brasllia, a Rádio Nacional FM, de Brasllia, 
puramente comercial, e a própria Rádio Nacional do Rio de Janeiro. RM: 12 (5,6) 

De qualquer forma, resta, diante do exemplo das TV públicas que derem 
certo, um caminho a seguir, na certeza de que não é quixotismo · ou idealismo 
desprovido de bom senso. 

Que se crie no Brasil uma infra-estrutura de produção de programas de 
televisão, sejam. eles educativos ou não, que possam competir em 
igualdade de condições com a produção estrangeira que chega ao país. 
AA: 175 (2) 

·Que-o governo orgaiiize-àpiOciução dematen:ileallcafivo-de-forma-que 
.. não se dupliquem esforços, considerando a escassez de recursos. AA: 

184 (16); 185 (4). 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Qu_e se ~remova diálogo intenso entre Congresso, Poder Executivo, 
empresas de rádio e televisão e <?rg~es da sociedade, para 
definição de padrões de programação que tomem a televisão e o rádio 
instrumentos efetivamente civilizatórios. MCR 99 (4). 

Que a televisão brasileira tenha 30% da sua programação realizada 
localmente, resgatando a cultura regional, revelando novos talentos e 
ficando mais próxima da sua região. FBL: 54 (2); 55 (7,8); 65(12) 

Que a televisão brasileira tenha 30% de sua programação realizada por 
produção independente, permitindo a entrada de novos profissionais, 
para oxigenar a programação com novas idéias. FBL: 54 (3); 55 (7,8) 

Que a televisão brasileira seja compelida pela lei a produzir pequenas 
peças educativas, de boa qualidade, ao estilo do programa "Gente que 
Faz", do antigo Banco Bamerindus, e os insira nos intervalos da 
programação principal dos horários nobres, de forma que não 
prejudiquem a programação e não sofram de falta de audiência. FBL: 
59 (3) 

Concessão, Renovação ~ Transferência 

O procedimento para a concessão e renovação de canais de rádio e televisão 
foi alterado em novembro de 1995. O Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de 1995, 
reduziu em muito o uso político que se fez, historicamente, dessas concessões. De 
acordo com o Regulamento do.s Serviços de Radiodifusão, aprovado pela lei n° 
52.795, de 31 de outubro de 1972, e alterações posteriores - em particular o 
Decreto n° 91.837/85 -os procedimentos para a concessão de canais eram, em 
parte, os de uma concorrência pública. No entanto, ao empatarem tecnicamente duas 
ou mais concorrentes, vencia aquela a quem concedesse o .Ministro das 
Comunicações, no caso de permissões, ou o !>residente da República, no caso de 
concessões. Eis a redação que o citado Dec n° 91.837/85 deu ao art. 16, § 3° do 
Regulamento: 

Art. 16- ........................................................ . 

§ 3" - Constitui ato de livre escolha do Presidente da República a outorga de 
concessão, e do Ministro de Estado das Comunicações a outorga de pennissâo, 
para exploração de serviço de radiodifusão. 

Com a nova legislação em vigor, em especial com os Decretos 1.718, 1719 e 
1720, todos de 28 de novembro de 1995, os processo licitatórios são obrigados a se 
desempatar por meio de critérios objetivos e previãmente conhecidos. Ficaram, no 
entanto, alguns senões, ainda-não resolvidos. O primeiro deles, é o da transforéncia, 
venda ou mudança de controle acionário da empresa de comunicações. Essa 

335 



336 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

transferência não passa pelo Congresso Nacional, .como acontece no momento da 
outorga e da renovação, ficando sob a responsabilidade do Poder Executivo. 

Ora, o espírito da lei é que o povo possa julgar a adequação ou não d.a 
concessão de um bem público,. de um patrimônio seu. E o faz, por força do artigo 
223 da Constituição Federal, que reza: 

Art. 223- ...................................................... .. 

§ 1° - O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a 
contar do recebimento da mensagem. 

§ 2" - A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação 
de, no mlnimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3° - O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do éongresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° - O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, 
depende de decisão judicial. 

§ 5° - O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras 
de rádio e de quinze para as de televisão. 

Ficam, portanto, as transferências; mais-ao-sabor das influências políticas e 
técnicas, não sendo visível o motivo pelo qual uma pessoa, fisica ou jurídica, que 
assuma o controle da empresa concessionária, não deva sofrer o mesmo escrutínio. 
Eis o contexto da seguinte recomendação: 

• Que a lei obrigue a aprovação pelo Congresso. Nàcional das 
transferências de controle acionário e vendas das empresas 
concessionárias de radiodifusão. AT: 87 (5, 6) 

Já no momento da concessão, alguns cuidados, além daqueles de natureza 
jurídica, administrativa e processual, poderiam, em muito, contribuir para a 
qualidade da programação das emissoras de rádio e televisão. Uma delas, por 
exemplo, poderia ser um sistema de pontuação que considerasse a observância dos 
critérios consignados no art. 221 da Constituição, que, até aqui, se têm mostrado 
letra morta. Ei-lo: 

Art. 221 -A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 
aos seguintes principies: 

I - preferência a finalidades educativas, artfsticas, culturais e informativas; 

11 - promoção da cultura nacional e regional e estimulo à produção 
independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artfstica e jomalfstica, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; 

....... ~ 
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da famflia. 
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O que ocorre é que a formulação com que foram san-cionados - utilizando 
termos não autoritativos, compulsórios ou coercitivos,. como "atenderão aos 
seguintes princípios", ou "preferência a finalidades educativas ... " terminam por 
tomá-los inócuos. No entanto, podem ser utilizados pela lei, para o estabelecimentu 
de critérios para a renovação, mediante a averiglilfÇão do cumprimento de 
compromissos assumidos quando da qaàlificação para o recebimento da concessão. 

Nesse contexto, endossa este Relator as seguintes recomendações: 

Que o Ministério das Comunicações, em cooperação com o Ministério 
da Justiça e com o Ministério Público, estabeleça, como critérios de 
pontuação no certame licitatório para a outorga de concessões de canais 
de televisão e como elementos para decisão a respeito da renovação ou 
não da referida concessão, a qualidade e consistência da classificação 
dos programas veiculados, em termos de horários, faixas etárias e de 
informação do público sobre essa classificação, em consonância com o 
art. § 3°, I, do art. 220 da Constituição Federal. AT: 90 (6-10); AARC: 
91 (2) 

• Que a lei obrigue e regule a descentralização da produção audiovisual 
brasileira, com estímulo à produção independente, conforme preconiza 
a Constituição Federal. MCR 98 (2). 

:'Há que se mencionar, ademais, que a presente recomendação termina por se 
constituir em importante material para as instituições civis que queiram acompanhar 
a programação das emissoras e provedorãS~ confóÍ'Ille discutiad antenormetite: Trata
se de base legal, sobre a qual elaborarão suas reivindicações, reclamações e petições 
judiciais. 

Regionalização e Produção Independente 

Assunto estreitamente relacionado ao anterior, e central na questão da 
qualidade da programação televisiva e radioronica. é a da regionalização, associada à 
da produção independente. Ambas têm o condão de incentivar o valor, a coloração e 
o mercado de uma determinada região deste tão grande e mtiltifãcetáilo país. O que 
pensava o legislador de 1988 era amenizar a tendência centralizante da produção, 
que estabelecia o que se convencionou chamar de "Cultura de Vieira Souto", numa 
referência explícita ao poder de conformação da irradiação cultural da Rede Globo e 
de outras empresas sediadas no eixo Rio-São Paulo. 

Esse efeito vem sendo mitigado pela hipersegmentação do mercado, com a 
entrada em nossos lares de canais oriundos de todos os lugares do planeta. Desta 
forma, a Globo já não terá que competir com a SBT, .. mas com uma Fox. No entanto, 
a produção regional, que d4 emprego; que resgata a cultura local, que preserva a 
identidade regional, que preserva os valores e costumes tradicionais, como legados 
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biográficos de uma nação .. essa produção não vem sendo estimulada. Ao contrário, 
perde terreno para os enlatz ·'Qs de um mercado globalizado. 

É no sentido de def,•: .der e proteger nossa identidade nacional, com sua.s 
múltiplas subculturas, riquís~ .. ·as em peculiaridades e belezas, que se adotarn as 
seguintes recomendações: 

• Que a lei obrigue e · ·ule a descentralização da produção audiovisual 
brasileira, com estímuic : produção independente, conforme preconiza 
a Constituição Federal. )v':CR 98 (2). 

• Que se crie uma rede nacional de televisões educativas, com a 
participação das empresas estatais e públicas, de universidades, e 
mesmo da iniciativa privada, através de convênios de colaboração e 
patrocínio, para a produção cooperativa e otimizada de programas 
educativos de boa qualidade, com coloração regional e nacional, e 
veiculação organizada em todo o território nacional. PS 105 (3)- MCR 
106 (6). 

• Que se incentivem empresas privadas a produzir - e veicular em canal 
especificamente concedido para esse fim -, material cultural de boa 
qualidade, a partir do material não utilizado na programação comercial. 
AT 109 (1). 

• Que os governos estaduais e os órgãos estatais das diversas regiões do 
país incentivem os arti~tas regionais e sua cultura, para que esta não se 
extinga. DG: 117 (4). · 

Antecipando o Futuro 

Nosso "panorama tecnológico" aponta para um futuro possível, senão 
provável, em que teremos, no Brasil, operadbras oferecendo seus serviços de 
telecomunicações (rádio, televisão, telef<mia e dados), numa grande ·convergência 
tecnológica, a todos os lares brasileiros, incluindo os constunj_dores de mais baixa 
renda. Para estes, o exemplo das favelas de Buenos Aires é eloqüente. 

Por outro lado, o número de canais a ser oferecido ao telespectador pode ser 
antevisto com base no número de canais que um televisor importado é capaz de 
receber, hoje: 500. Já não é sonho, no Brasil, o anúncio de um serviço em banda KU 
com 140 canais. O futuro está chegando, portanto. E com ele, os estrangeiros. 

Essa constatação tem o sabor da crise, na acePÇão chinesa do termo: desafio 
e oportunidade. O desafio consiste em preservar a cultura nacional e as colorações 
regionais diante de tão forte onda pasteurizadora. A oportunidade reside em 
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aproveitar tal capilaridade dos meios de comunicação para reforçar o amor por 
nossas coisas, nas gerações emergentes. 

A estratégia é trabalharmos na legislação que rege a TV por assinatura -. 
hoje, enquanto ela está, por assim dizer, verde. Nesse sentido, · antes que se 
estabeleçam vícios e "direitos adquiridos", urge produzir algumas balizas à sua ação, 
condicionando-a a uma atuação mais patriôticaeconstriltíva queatelevisãcf aberta. 
Estabelecem-se, destarte, as seguintes recomendações, dirigidas à ·televisão por 
assinatura 

Que se regulamentem as responsabilidades das ·. operadoraS 
concessionárias de TV a Cabo, em relação à qualidade e à natureza 
cultural e educativa de seu conteúdo, uma vez que não podem alegar 
depender da comercialização para sua sobrevivência, pois sustentam-se 
da venda de assinaturas. WA: 144 (5,6). 

• Que se incorpore a experiência argentina de canais comunitários, via 
TV a Cabo, para aplicação no Brasil, conforme já previsto em lei. AA: 
183 (6). 

• Que o governo conduza um debate conclusivo, entre professores, a fim 
de que estes vençam as próprias resistências quanto ao uso da televisão 
na educação, e utilizar os canais atualmente disponibilizados pela 
legislação da TV a Cabo.AA: 184 (14). 

Que o governo facilite e· incentive os estados e seus organismos estatais 
a estabelecer acordos de distribuição de programação educativa, durante 
a madrugada, para serem gravados regionalmente, utilizando a boa
vontade e o tempo ocioso das redes existentes. AA: 185 ( 1 ). 

Que a lei estipule um período de 30 minutos, em horário acessível às 
crianças, no qual as emissoras apresentariam programa de sua escolha, 
sob a condição de que seja voltado para a comunidade. PS: 196 (3 ). 

Talvez não pareça muito, ao observador desatento -ou pouco afeito aos 
mecanismos de diálogo e negociação de onde surgem as normas jurídicas. Talvez lhe 
pareçam sugestões e recomendações aqui apresentadas de dificil contestação, por 
parte de quem quer que seja Afinal, quem se colocaria contra mudanças e 
aprimoramentos que tão claramente se colocam do lado da cultura, da 
regl.onalização, da família e da criança? 

Mas nossa vivência parlamentar - e em particular no que se refere aos 
problemas do rádio e da televisão - nos conduz à sensatez. Se o que aqui se propõe 
chegar a ser considerado seriamente pelos meus nobres pares, e obtiver o apoio dos 
estudiosos do fenômeno da comunicação noJ3rasil, estaremos regiamente pagos. 
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9. Documentos Ai ·exados 

9.1. A Normatização da TV por Assinatura 

Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que "dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e 
dá outras providências", e Decreto n° 1.718, de 28 de novembro de 1995, que 
"aprova o Regulamento do Serviço de Televisão a Cabo" 

LEI N° 8.977; DE 6 DE JANEIRO DE 1995 

Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Definiçõe! 

Art. 1 o O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da legislação de 
telecomunicações em vigor, aos desta lei e aos regulamentos baixádos pelo Poder 
Executivo. . . 
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Art. 2°. O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações que consiste 
na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a assinantes, mediante transporte por 
meios físicos. 

Parágrafo único. Incluem-se neste serviço a interação necessária à escolha de 
programação e outras aplicações pertinentes ao serviço, cujas condições serão 
definidas por regulamento do Poder Executivo. 

Art. 3° O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura universal e 
nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a 
pluralidade política e o desenvolvimento social e econôrnico do País. 

Art. 4° O Serviço de TV a Cabo será norteado por urna política que 
desenvolva o potencial de integração ao Sistema Nacional de Telecomunicações, 
valorizando a participação do Poder Executivo, do setor privado e da sociedade, em 
regime de cooperação e complementaridade, nos termos desta lei. · 

§ 1 o A formulação da política prevista no caput deste artigo e o 
desenvolvimento do Serviço de TV a Cabo serão orientados pelas noções de Rede 
Única, Rede Pública, participação da sociedade, operação privada e coexistência 
entre as redes privadas e das concessionárias de telecomunicações. 

§ 2° As normas e regulamentações, cuja elaboração é atribuída por esta lei ao 
Poder Executivo, só serão baixadas após serem ouvidos os respectivos pareceres do 
Conselho de Comunicação Social, que deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias, 
após o recebimento da consulta, sob pena de decurso de prazo. 

Art. 5° Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes definições: 

I - Concessão - é o ato de outorga através do qual o Poder Executivo confere 
a urna pessoa jurídica de direito privado o direito de executar e explorar o Serviço de 
TV aCabo; 

II - Assinante - é a pessoa física ou jurídica que recebe o Serviço de TV a 
Cabo mediante contrato; · 

fi- Concessionária de Telecomunicações- é a empresa que detém concessão 
para prestação dos serviçcs de telecomunicações numa determinada região; 

IV - Área de Prestação do Serviço de TV a Cabo - é a átea geográfica 
constante da outorga de concessão, onde o Serviço de TV a Cabo pode ser executado 
e explorado, considerando-se sua viabilidade econôrnica e a compatibilidade com o 
interesse público, de acordo com critérios definidos em regulamento baixado pelo 
Poder Executivo; 

V - Operadora de TV a Cabo - é a pessoa jurídicà de direito privado que atua 
mediante concessão, por meio de um conjunto de equipamentos e instalações que 
possibilitam a recepção, processamento e geração de programação e de sinais 
próprios ou de terceiros, e sua distribuição através de redes, de sua propriedade ou 
não, a assinantes localizados dentro de unia área detenninada; 
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VI - Programaàora - é a pessoa jurídica produtora e/ou fornecedora de 
programas ou programaçõ"'" audiovisuais; 

VII- Canal- é o con~:.:nto de meios necessários para o estabelecimento de um 
enlace tisico, ótico ou radio:: . ;:!rico, para a transmissão de sinais de TV entre dois 
pontos; 

Vill - Canais Básicos d1: _Jização Gratuita - é ó cõnjunto integrado pelos 
canais destinados à transmissão ó.:' únais das emissoras geradoras locais de TV em 
circuito aberto, não codificados, e- pelos canais disponíveis para o serviço conforme 
o disposto nas alíneas a a g do inciso I do art. 23 desta lei; 

IX - Canais Destinados à Prestação Everitiliil de Serviço- =-cr o conjünto de 
canais destinado à transmissão e distribuição-eventual, mediante remiiileração, de 
programas tais como manifestações, palestras,.congressos e eventos, requisitada por 
qualquer pessoa j~dica; 

X - Canais Destinados à Prestação Permanente de ServiÇo - é o eonj'ilnto de 
canais destinado à transmissão e distribuição de programas e sinais a assinantes, 
mediante contrato, de forma permanente, em tempo integral ou parcial; 

XI - Canais de Livre Programação da Operadora -e o-conjunto âe canais 
destinado à transmissão e distribuição de programas e sinais a assinantes, mediante 
contrato, em tempo integral ou parcial, nos quais a operadora de TV a Cabo tem 
plena liberdade de programação; 

XII - Cabeça! - é o conjúnto de meios de geração, recepção, tratamento, 
t;ransmissão de programas e programações e sinais de TV necessários às atividades 
da operadora do Serviço de TV a Cabo; 

XIII- Rede de Transporte de Telecomunicações- é o meio tisico destinado 
ao transporte de sinais de TV· e outros sinais de telecomunicações, utilizado para 
interligar o cabeça! de uma operadora do serviço de TV a Cabo a uma ou várias 
Redes Locais de Distribuição de sinais de TV e ao Sistema Nacional de 
Telecomunicações; 

XIV - Rede Local de Distribuição de Sinais de TV - é o meio tisico destinado 
à distribuição de sinais de TV e, eventualmente, de outros serviços de 
telecomunicações, que interligam os assinantes deste serviço à Rede de Transporte 
de Telecomunicações ou diretamente a um cabeça!, quando este estiver no âmbito 
geográfico desta rede; 

XV- Rede Única- é a característica que se atribui às redes capacitadas para o 
transporte e a distribuição de sinais de TV, visando a máxima conectividade e 
racionalização das instalações dos meios fisicos, de modo a obter a maior . 
abrangência possível na prestação integrada dos diversos serviços de 
telecomunicações; 

XVI - Rede Pública - é a característica que se atribui às redes capacitadas 
para o transporte e a distribuição de sinais de TV, utilizado pela operadora do· 
serviço de TV a Cabo, de . sua propriedade ou da concessio!Jl4ia de 



----~~~------------------------------------------------------------------------------------------

DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

telecomunicações, possibilitando o acesso de qualquer interessado, nos termos desta 
lei, mediante prévia contratação. 

CAPÍTULO II 

Da Competência 

Art. 6° Compete ao Poder Executivo a outorga, por concessão, do serviço de 
TV a Cabo, pelo prazo de um ano, podendo ser renovado por períodos sucessivos e 
iguais. 

Art. 7° A concessão para o serviço de TV a Cabo será dada exclusivamente à 
pessoa jurídica de direito privado que tenha como atividade principal a prestação 
deste serviço e que tenha: 

I - sede no Brasil; 

II - pelo menos cinqüenta e um por cento do capital social, com direito a 
voto, pertencente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou a 
sociedade sediada no Pais, cujo controle pertença a brasileiros natos ou naturalizados 
há mais de dez anos. 

Art. go Não podem habilitar-se à outorga do serviço de TV a Cabo pessoas 
jurídicas que se _enquadrem em qualquer das seguintes situações: 

I - aquelas que, já sendo titulares' de concessão do serviço de TV a Cubo, não 
tenham iniciado a operação do serviço no prazo estabelecido nesta lei ou que se 
encontrem inadimplentes com a fiscalização do Poder Executivo, ou tenham tido 
cassadas suas concessões há menos de cinco anos; 

II - aquelas das quais faça p;;ute algum sócio ou cotista que tenha pertencido 
aos quadros societários de empresas enquadradas nas condições previstas no inciso I 
deste artigo. 

Art. 9° Para exercer a função de direção de empresa operadora de TV a Cabo, 
a pessoa fisica não poderá gozar de imunidade parlamentar ou de foro especial. 

Art 10. Compete ao Poder Executivo, além do disposto em outras partes 
desta lei, determinar ou normalizar, de acordo com a conveniência ou interesse 
público: 

I - os parâmetros técnicos de qualidade e desempenho da execução e 
exploração do serviço; 

II - os requisitos para a integração, efetiva ou potencial, ao Sistema Nacional 
de Telecomunicações, do serviço de TV a Cabo e das redes capacitadas para o 
transporte de sinais de TV; 

ill - a fiscalização do serviço, em todo o território nacional; 
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IV- a resolução, em primeira instância, das dúvidas e conflitos que-surgirem 
em decorrência da interpretação desta lei e de-sua regulamentação; 

V - os critérios legais que coíbam os abusos de poder econômico no serviço 
de TV a Cabo; 

VI - o desenvolvimento do serviço de TV a Cabo em regime de livre 
concorrência; 

VII - o estabelecimento de diretrizes para a prestação do serviço de TV a 
Cabo que estimulem e incentivem o desenvolvimento da indústria cinematográfica 
nacional e da produção de filmes, desenhos animados, vídeo e multimidia no País. 

CAPÍTULO III 

Da Outorga 

Art. 11. O início do processo de outorga de concessão para o serviço de TV a 
Cabo dar-se-á por iniciativa do Poder Executivo ou a requerimento do interessado. 

Art. 12. Reconhecida a conveniência e a oportunidade de implantação do 
serviço de TV a Cabo pretendido, será publicado edital convidando os interessados a 
apresentar suas propostas, na forma determinada em regulamento. 

Art. 13. O processo de decisão sobre outorgas para o serviço de TV a Cabo 
será definido em norma do Poder ~xecutivo, que incluirá: 

I - definição de documentos e prazos que permitam a avaliação técnica das 
propostas apresentadas pelos interessados; 

II - critérios que permitam a seleção entre várias propostas apresentadas; 

III - critérios para avaliar a adequação da amplitude da área de prestação do 
serviço, considerando a viabilidade econôrlúca do empreendimento e a 
compatibilidade com o interesse público; 

N - um roteiro técnico para implementação de audiência dos interessados de 
forma a permitir comparação eqUitativa e isenta das propostas. 

Art. 14. As concessões para. exploração do serviço de TV a Cabo não terão 
caráter de exclusividade em nenhuma área de prestação do serviço. 

Art. 15. As concessionárias de telecomunicações somente serão autorizadas a 
operar serviço de TV a Cabo na hipótese de desinteresse manifesto de empresas 
privadas, caracterizado pela ausência de resposta a edital relativo a uma determinada 
área de prestação de serviço. 

CAPÍTIJLON 

Da Instalação do Serviço 
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Art. 16. A Rede de Transporte de Telecomunicações é de propriedade da 
concessionária de telecomunicações e será utilizada para diversas operações de 
transporte de sinais de telecomunicações, inclusive o de sinais de TV. 

Art. 17. A Rede Local de Distribuição de Sinais de TV pode ser de 
propriedade da concessionária de telecomunicações ou da operadora de serviço de 
TV a Cabo, devendo, neste último caso, ser pennitida a eventual prestação de outros 
serviços pela concessionária de telecomunicações. 

Parágrafo único. Os critérios para a implantação da Rede Local de 
Distribuição e da Rede de Transporte de Telecomunicações serão definidos em 
regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo. 

Art. 18. Após receber a outorga, a operadora do serviço de TV a Cabo deverá 
adotar os seguintes procedimentos: 

I - na instalação da Rede de Transporte de Telecomunicações, a operadora "do 
serviço de TV a Cabo deverá consultar a concessionária de telecomunicações, 
atuante na área de prestação do serviço, sobre a existência de infra-estrutura capaz de 
suportar a execução de seu projeto, observados os seguintes critérios: 

a) a concessionária de telecomunicações deverá responder à consulta da 
operadora de TV a Cabo, no prazo máximo de trinta dias, informando-lhe em que 
condições atenderá os requisitos do projeto que embasou a concessão, devendo fazê
lo dentro das seguintes opções, por ordem de prioridade: rede existente, rede a ser 
implantada ou rede a ser construída eni parceria c6m a-operadora-de TV a Cabo; 

b) em caso de resposta afirmativa, que respeite os requ1Sítos técnicos-e de 
prazos previstos no projeto que embasoü a concessão, a operadora de TV a Cabo 
deverá utilizar a rede da concessionária de telecomunicações; 

c) dentro do prazo anteriormente estipulado, se não houver resposta da 
concessionária de telecomunicações ou em caso de resposta negativa, ou ainda na 
hipótese de comprovado descumprimento dos requisitos técnicos e prazos por parte 
da concessionária de telecomunicações, a operadora de TV a Cabo poderá instalar 
segmentos de rede, de acordo com normas aprovadas pelo Poder Executivo, 
utilizando-os exclusivamente para prestação do serviço de TV a Cabo; 

d) os segmentos de rede previstos na alínea anterior, para todos os efeitos, 
farão parte da Rede de Transporte de Telecomunicações, devendo a operadora do 
serviço de TV a Cabo possibilitar, mediante contratação entre as partes, a utilização 
destes segmentos pela concessionária de telecomunicações, em condições a serem 
regulamentadas pelo Poder Executivo; 

II - no que se refere às necessidades da Rede Local de Distribuição de Sinais 
de TV, a operadora de TV a Cabo poderá instalá-la ou consultar a concessionária 
sobre seu interesse em fazê-lo, observando os seguintes critérios: 

a) na hipótese de consulta à concessionária de telecomunicações, esta 
deverá, no prazo improrrogável de trinta dias, indicar se tem interesse ou 
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possibilidade de atender às reqwsições do projeto da operadora do serviço de TV a 
Cabo e em que condições isto pode ocorrer. · 

b) caberá à opemdora de TV a Cabo decidir, em qualquer hipótese, pela 
conveniência da construção de sua própria Rede Local de Distribuição ou pela 
utilização da Rede Local da concessionária 

§ 1° As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a Cabo 
empreenderão todos os esforços no sentido de evitar a duplicidade de redes, tanto 
nos segmentos de Rede de Transporte de Telecomunicações como nos de Rede Local 
de Distribuição. 

§ 2° A capacidade das Redes Locais de Distribuição de Sinais de TV 
instaladas pela operadora de TV a Cabo não utilizada para a prestação deste serviço 
poderá, mediante ajuste prévio e escrito, ser utilizada pela concessionária de 
tele~omunicações, atuante na região, para prestação de serviços públicos de 
telecomunicações. 

§ 3° No caso previsto no parágrafo anterior, as redes ou os seus segmentos 
serão solicitados, remunerados e utilizados em condições a serem normatizadas pelo 
Poder Executivo. 

§ 4° Será garantida à operadora do serviço de TV a Cabo condição de acesso, 
no ponto de conexão com a Rede Local de Distribuição de sinais de TV de sua 
propriedade, às instalações da Rede de Transporte de Telecomunicações que atende a 
área de prestação de serviço, dermodo a assegurar pleno desenvolvimento das 
atividades de implantação daquela rede e o atendimento aos assinantes. 

§ 5° Nas ampliações previstas no projeto que embasou a concessão, no que 
respeita à instalação de redes, a Operadora de TV a Cabo. deverá renovar o 
procedimento de consulta previsto neste artigo. 

Art. 19. As operadoras do serviço de TV a Cabo terão um prazo de dezoito 
meses, a partir da data de publicação do ato de outorga, para concluir a etapa inicial 
de instalação do sistema e iniciar a prestação do serviço aos assinantes, em 
conformidade com o projeto referendado pelo ato de outorga. 

§ 1 o O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única 
vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas 
relevantes pelo Poder Executivo. 

• § 2° . O Poder Executivo _regulamentará outras col!diçõ~s referentes à 
instalação das redes e os procedimentos técnicos a serem observados ·pelas 
concessionárias de telecomunicações e operadoras do serviço de TV a Cabo. 

Art. 20. As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a 
Cabo deverão observar rigorosamente os prazos e condições previstos no projeto de 
instalação de infra-estrutura adequada para o transporte de sinais de TV a Cabo, 
especialmente no que se refere aos interesses de investidores ou de parceiros, sob 
pena de responsabilidade. 
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Art. 2L As -concessionárias de telecom~'1icações poderão estabelecer 
entendimentos com as operadoras de TV a Cabo, •ou ·outros interessados, visando 
parcerias na construção de redes, e na sua utilização partilhada. 

Parágrafo único. Quando o serviço de TV a Cabo for executado através de 
parceria, o Poder Executivo deverá ser notificado. 

Art. 22. A concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo 
não isenta a operadora do atendimento às nonnas de engenharia relativas à instalação 
de cabos e equipamentos, aberturas e escavações em logradouros públicos, 
detenninadas pelos códigos de posturas municipais e estaduais, conforme o caso. 

Parágrafo único. Aos Estados, Municípios e entidades de qualquer natureza, 
ficam vedadas interferências na implantação das unidades de operação do serviço de 
TV a Cabo, desde que observada, pela operadora, a legislação vigente. 

CAPITuLO V 

Da Operação do SeM'iço 

Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, 
deverá tomar disponíveis canais para as seguintes destinações: 

I - Canais Básicos de Utilização Gratuita: 

a) canais destinados à distribuição obrigatória, integral e simultânea, sem 
inserção de qualquer informação, da programação das emissoras geradoras locais de 
radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou UHF, abertos e não codificados, cujo 
sinal alcance a área do serviço de TV a Cabo e apresente nível técnico adequado, 
conforme padrões estabelecidos pelo Poder Executivo; 

b) um canal legislativo municipaVestadual, reservado para o uso 
compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos municípios da área 
de prestação do· serviço e ·a Assembléia Legislativa do respectivo Estado, sendo o 
canal voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a 
transmissão ao vivo das sessões; 

c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação 
dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; 

d) um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus 
trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; 

e) um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as 
universidades localizadas no município ou municípios da área de prestação do 
serviço; 

. 
f) um canal educativo-cultural, reservado para utilização pelos órgãos que 

tratam de educação e cultura no governo federal e nos governos estadual e municipal 
com jurisdição sobre a área de prestação do serviço; 
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g) um canal comunitário aberto para utilização livre por entidades não-

governamentais e sem fins lucrativos; 

II - Canais destinados à Prestação Eventual de Serviço; 

III - Canais destinados à Prestação Permanente de Serviços. 

§ 1° A programação dos canais previstos nas alíneas c e d do inciso I deste 
artigo poderá ser apresentada em um só canal, se assim o decidir a Mesa do 
Congresso Nacional. 

§ 2° Nos períodos em que a programação dos canais previstos no inciso I 
deste artigo não estiver ativa, poderão ser programadas utilizações livres por 
entidades sem fins lucrativos e não-governamentais localizadas nos municípios da 
área de prestação do serviço. 

§ 3° As condições de recepção e distribuição dos sinais dos canais básicos, 
·previstos no inciso I deste artigo, serão regulamentadas pelo Poder Executivo. 

§ 4° As geradoras locais de TV poderão, eventualmente, restringrr a 
distribuição dos seus sinais, prevista na alínea a do inciso I deste artigo, mediante 
notificação judicial, desde que ocorra justificado motivo e enquanto persistir a causa. 

§ 5° Simultaneamente à restrição do parágrafo anterior, a geradora local 
deverá informar ao Poder Executivo as razões da restrição, para as providências de 
direito, cabendo apresentação de recurso pela operadora. 

§ 6° O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utilização dos canais 
pr~vistos nos incisos II e III deste artigo, sendo que: 

I - serão garantidos dois canais para as funções previstas no inciso II; 

II - trinta por cento dos canais tecnicamente disponiveis serão utilizados para 
as funções previstas no inciso. III, com programação de pessoas jurídicas não
afiliadas ou não-coligadas à operadora de TV a Cabo. 

§ 7° Os preços e as condições de remuneração das operadoras, referentes aos 
serviços previstos nos incisos II e m, deverão ser compatíveis com as práticas usuais 
de mercado e com os custos de operação, de modo a atender as finalidades a que se 
destinam. 

§ 8° A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade alguma sobre o 
conteúdo da programação veiculada nos canais referidos nos incisos I, II e III deste 
artigo, nem estará obrigada a fornecer infra-estrutura para a produção dos programas. 

§ 9° O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos e as condições de 
uso nos canais previstos nas alíneas a a g deste artigo. 

Art. 24. Excluídos os canais referidos nos incisos I, II e III do artigo anterior 
os demais canais serão programados livremente pela operadora de TV a Cabo. 

Art. 25. Qualquer pessoa jurídica, no gozo de seus direitos, estará habilitada a 
contratar, junto às operadoras, a distribuição de sinais de vídeo destinados à 
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prestação eventual ou permanente do serviço de TV a Cabo, previstos nos incisos II 
e III do art. 23, responsabilizando-se integralmente pelo conteúdo das emissões. 

§ 1° Os canais destinados à prestação eventual ou permanente de serviços 
serão ofertados publicamente pelas concessionárias de TV a Cabo. 

§ 2° Sempre que a procura exceder a oferta, a seleção de interessados na 
utilização dos canais previstos nos incisos ll_e_III do art. 23 dar-se-á por decisão da 
operadora, justificadamente, com base em critérios que considerem a garantia do 
direito de expressão e o exercício da livre concorrência, bem como a gestão de 
qualidade e eficiência econômica da rede. 

§ 3° Os contratos referentes à utilização dos canais previstos nos incisos II e 
III do art. 23 ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado. 

§ 4° Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por prática da concessionária 
de telecomunicações ou da operadora de TV a Cabo ou por condições que impeçam 
ou dificultem o uso de canais ou do serviço, poderá representar ao Poder Executivo, 
que deverá apreciar o assunto no prazo máximo de trinta dias, podendo convocar 
audiência pública se julgar necesSário. 

Art. 26. O acesso, como aSsinante, ao serviço de TV a Cabo é assegurado a 
todos os que tenham suas dependências localizadas na área de prestação do serviço,. 
mediante o pagamento pela adesão, e remuneração pela disponibilidade e utilização 
do serviço. 

§ 1 o O pagamento pela adesão e pela disponibilidade do serviço de TV a 
Cabo assegurará ao assinante o direito de acesso à totalidade dos canais básicos 
previstos no inciso I do art. 23. 

§ 2° A infra-estrutura adequada ao transporte e distribuição de sinais de TV, 
na prestação do serviço de TV a Cabo, _deverá permitir, tecnicamente, a 
individualização do acesso de assinantes a canais determinados. 

CAPÍTIJLO VI 

Da Transferência da Concessão 

Art. 27. A transferência de concessão somente poderá ser requerida após o 
início da operação do serviço de TV a Cabo. 

Art. 28. Depende de prévia aprovação do Poder Executivo, sob pena de 
nulidade dos atos praticados. a transferência direta do direito de execução e 
exploração do serviço de TV a Cabo a outra-entidade, bem como a transferência de 
ações ou cotas a terceiros, quando ocorrer alienação de controle societário. 

Art. 29. O Poder Executivo deverá ser inlormado, no prazo máximo de 
sessenta dias, a partir da data dos atos praticados, nos seguintes-casos: 
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a) quando ocorrer transferência de cotas ou ações representativas do capital 
social entre cotistas ou sócios e entre estes e terceiros, sem que isto implique 
transferência do controle da sociedade; 

b) quando houver aumento de capital social com alteração da 
proporcionalidade entre os sócios. 

CAPÍTULO VII 

Dos Direito e Deveres 

Art. 30. A operadora de TV a Cabo poderá: 

I - transmitir sinais ou programas produzidos por terceiros, editados ou não, 
bem como sinais ou programas de geração própria; 

II - cobrar remuneração pelos serviços prestados; 

m -codificar os sinais; 

IV - veicular publicidade; 

V - co-produzir fllmes nacionais, de produção independente, com a utilização 
de recursos de incentivos fiscais previstos na Lei n° 8.685, de 21 de julho de 1993, e 
outras legislações. 

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não exime a operadora de 
TV a Cabo de observar a legislação de direito autoral. 

Art. 31. A operadora de TV a Cabo está obrigada a: 

I - realizar a distribuição dos sinais de TV em condições técnicas adequadas; 

II - não recusar, por discriminação de qualquer tipo, o atendimento a clientes 
cujas dependências estejam localizadas na área de prestação do serviço; 

ill- observar as normas e regulamentos relativos ao serviço; 

IV - exibir em sua programação filmes nacionais, de produção independente, 
de longa-metragem, média-metragem, curta-metragem e desenho animado, conforme 
definido em regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo, resguardada a 
segmentação das programações; · 

V - garantir a interligação do cabeça! à rede de transporte de 
telecomunicações. 

Art. 32. A concessionária de telecomunicações está obrigada a realizar o 
transporte de sinais de TV em condições técnicas adequadas. 

Art. 33. São direitos do assinante do serviço de. TV a Cabo: 

I - conhecer, previamente, o tipo de programação a ser oferecida: 
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II - receber da operadora de TV a Cabo os serviços de instalação e 
manutenção dos equipamentos necessários à recepção dos sinais. -

Art. 34. São deveres dos assinantes: 

I - pagar pela assinatura do serviço; 

II - zelar pelos equipamentos fornecidos pela operadora. 

Art. 35. Constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada 
dos sinais de TV a Cabo. 

CAPÍTULOVITI 

Ua Renovação de Concessão 

~rt. 36. É assegurada à operadora do serviço de TV a Cabo a renovação da 
, _ sempre que esta: 

I - tenha cumprido satisfatoriamente as condições da concessão; 

II - venha atendendo à regulamentação do Poder Executivo; 

m - concorde em atender as exigências técnicas e economicamente viáveis 
para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive nó que se refere à 
modernização do sistema. 

Parágrafo único. A renovação da outorga não poderá set por infração não 
comunicada à operadora de TV a Cabo, ou na lúpótese do cerceamento de defesa, na 
forma desta lei. 

Art. 37. O Poder Executivo regulamentará os procedimentos para a 
renovação da concessão do serviço de TV a Cabo, os quais incluirão consulta 
pública. 

CAPÍTULO IX 

Da Proteção ao Sen-iço de Radiodifusão 

Art. 38. O Poder Executivo deve levar em conta, nos regulamentos e normas 
sobre o serviço de TV a Cabo, que a radiodifusão sonora e de sons e imagens é 
essencial à informação, ao entretenimento e à educação da população, devendo 
adotar disposições que assegurem o contínuo oferecimento do serviço ao público. 

Parágrafo único. As disposições mencionadas neste artigo não devem 
impedir ou dificultar a livre competição. 
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CAPÍTULO X 

Das Infrações e Penalidades 

Art. 39. As penas aplicáw:_: por infração desta lei e dos regulamentos e 
normas que a complementarem são: 

I - advertência; 

ll- multa; 

III - cassação da concessão para execução e exploração do serviço de TV a 
Cabo. 

§ 1° A pena de multa será aplicada por infração de qualquer dispositivo desta 
lei ou quando a concessionária do serviço de TV a Cabo não houver cumprido, 
dentro do prazo estipulado, qualquer exigência formulada pelo Poder Executivo e 
será graduada de acordo com a infração cometida, consideradas a gravidade da falta, 
os antecedentes da entidade faltosa e a reincidência específica, de acordo com atos a 
serem baixados pelo Poder Executivo. 

§ 2° Nas infrações em que, a juízo do Poder Executivo não se justificar a 
aplicação de mu1ta, o infrator será advertido, considerando-se esta como agravante, 
na hipótese de inobservância de qualquer preceito desta lei. 

Art. 40. As penas de advertência e mu1ta serão aplicadas tendo em vista as 
circunstâncias em que foram cometidas e agravadas na reincidência 

Art. 41. Fica sujeito- à peria de cassação da concessão a operadora que incidir 
nas seguintes infrações: 

I - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento das exigências 
legais quanto à execução dos serviços; 

n - demonstrar incapacidade legal; 

III - demonstrar inéapacidade econômico-fmanceira; 

IV - submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas não qualificadas 
na forma desta lei; 

V - transferir, sem prévia anuência do Poder Executivo, a qualquer título e 
por qualquer instrumento, a concessão para execução do serviço ou o controle da 
entidade operadora; 

VI - não iniciar a operação regular do serviço no prazo máximo de dezoito 
meses, prorrogável por mais doze, a contar da data da publicação do ato de outorga; -

Vil - interromper, sem justificativa, a execução total ou parcial do serviço por 
prazo superior a trinta dias consecutivos, salvo quando tenha_ obtido a autorização 
prévia do Poder Executivo. 

Parágrafo único. A pena de cassação só será aplicada após sentença judicial. 
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CAPÍTULO X1 ·· 

Das Disposições Transitórias 

Art. 42. Os atuais detentores de autorização do Serviço_deDistribuição de 
Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV), regulado pela Portaria n° 250, de 13 de 
dezembro de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, outorgadas até 31 de 
dezembro de 1993, que manifestarem formalmente ao Ministério das Comunicações 
o seu enquadramento nas disposições desta lei, terão suas autorizações 
transformadas em concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo, 
pelo prazo de quinze anos, contado a partir da data da outorga da concessão. 

§ 1° A manifestação de submissão às disposições desta lei assegurará a 
transformação das autorizações de DISTV em concessão para a prestação do serviço 
de TV a Cabo e deverá ser feita no prazo máximo e imprórrogável de noventa dias, a 
1Jartir da data da publicação desta lei. 

§ 2° O Poder Executivo, de posse da manifestação de submissão às 
.;usposições desta lei, tal como prevê este artigo, expedirá, no prazo máximo e 
improrrogável de trinta dias, o correspondente ato de outorga da concessão para a 
prestação do serviço de TV a Cabo. 

§ 3° As autorizações do serviço de DISTV que ainda .não entraram em 
operação e tiverem a sua autorização transformada em concessão do serviço de TV a 
Cabo terão o prazo máximo e improrrogável de doze meses para o fazerem, a contar 
da data da publicação desta lei, sem que o que terão cassadas liminarmente suas 
concessões. 

Art. 43. A partir da data de publicação desta lei, as autorizatárias de DISTV, 
enquanto não for transformada a amortização em concessão do serviço de TV a 
Cabo, conforme previsto no artigo anterior, deverão prosseguir na prestação do 
serviço em redes submetidas às disposÍÇões desta lei. 

Art. 44 .. Na implementação das disposições previstas nesta lei, o Poder 
Executivo terá o prazo de seis meses para baixar todos os atos, regulamentos e 
normas necessários, ouvido o parecer do Conselho de Comunicação Social. 

Art. 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174° da Independência e 107° da República 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Sérgio Motta 
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DECRETO N° 1.718 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995 

Aprova o Regulamento do Serviço de Televisão a Cabo. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.977, de 6 de 
janeiro de 1995, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aprovado o Regulamento do Serviço de Televisão a Cabo, que 
com este baixa . 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de novembro de 1995; 174° da Independência e 107° da 
República 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
I 

Sérgio Motta 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO 

CAPíTULO I 

Dos Objetivos e Deímições 

Art. 1 o O serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da legislação de 
telecomunicações em vigor, aos da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995, aos deste 
Regulamento e aos das normas complementares baixadas pelo Ministério das 
Comunicações e pelo Ministério da Cultura 

Art. 2° O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações, não aberto 
a correspondência pública, que consiste na distribUÍÇão 'de sinais de vídeo e/ou áudio 
a assinantes, mediante trailsporte por meio fisicos. 
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§ 1 o Os sinais referidos neste artigo compreendem programas ae vídeo e/ou 
áudio similares aos oferecidos por emissoras de radiodifusão, informações 
meteorológicas, bancárias, financeiras, culturais, de preços e outros que possam ser 
oferecidos aos assinantes do Serviço. Essa previsão não exclui a possibilidade de as 
mencionadas informações virem a ser aplicadas em outras modalidades de serviços 
de telecomunicações. 

§ 2° Incluem-se no Serviço a interação necessária à escolha da programação e 
outras aplicações pertinentes, nas condições definidas em normas baixadas pelo 
Ministério das Comunicações. 

§ 3° Como interação deve ser compreendido todo processo de troca de 
sinalização, informação ou comando entre o terminal do assinante e a base de 
distribuição ou geração dos programas ou informações oferecidas aos assinantes do 
Serviço. 

Art. 3° Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura universal e 
nacional, a diversidade de fontes de informação, _o lazer e _o_ entretenimento, a 
pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do País. 

Art. 4° O Serviço de TV a Cabo será norteado por uma política que 
desenvolva o potencial de integração ao Sistema Nacional de Telecomunicações, 
valorizando a participação do Poder Executivo, do setor privado e da sociedade, em 
regime de cooperação e complementaridade, nos termos da Lei n° 8.977/95. 

Art. 5° As normas cuja elaboração é atribuída, por este Regulamento, ao 
Ministério das Comunicações e ao Ministério da Cultura só serão baixadas após 
serem ouvidos os respectivos pareceres do Conselho de Comunicação Social, que 
deverá pronunciar-se no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da consulta, 
sob pena de decurso de prazo. 

Art. 6° Para os fins deste Regulamento, aplicam-se as definições pela Lei n° 
8.977/95, além das abaixo indicadas, devendo o Ministério das Comunicações 
explicitá-las em normas complementares: 

I - Adesão é o compromisso entre a operadora de TV a Cabo e o assinantes, 
decorrente da assinatura de contrato, que garante ao assinante o acesso ao Serviço, 
mediante pagamento de valor estabelecido pela operadora. 

II - Serviço Básico é o composto pelo conjunto de programas oferecidos ao 
assinante através dos canais básicos previstos no inciso I do art. 23 da Lei no 
8.977/95. 

III - Assinatura Básica é o preço pago pelo assinante à operadora de TV a 
Cabo pela disponibilidade do Serviço Básico. 

IV - Serviço Comercial é o composto por conjuntos- de ·programas que 
constituem o serviço básico e mais aqueles selêcionados dentre os canais de 
prestação eventual ou permanente de serviços e os de livre programação pela 
operadora. 
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V - Assinatura Comercial é o preço pago pelo assinante à operadora de TV a 
Cabo pela disponibilidade do Serviço Comc-sial. 

VI - Projeto Básico é o projeto que embasa a concessão, sendo constituído 
pela descrição do sistema de TV a Cabo proposto, discriminando a capacidade do 
sistema, a área de prestação do serviço, o número de domicílios que poderão ser 
atendidos, com o cronograma de implementação do sistema e da programação e 
outros aspectos de interesse público a serem definidos no edital de convocação dos 
interessados na prestação do Serviço. 

VII - Capacidade do sistema de TV a Cabo é o número de canais 
tecnicamente disponíveis para a operadora, seja em sua própria rede ou em rede 
contratada para a prestação do serviço. 

CAPíTULO II 

Da Competência 

Art. 7° Compete ao Ministro das Comunicações outorgar concessão para 
exploração do Serviço de TV a Cabo. 

Art. go Compete ao Ministério das Comunicações, além do disposto em 
outros artigos deste Regulamento, determinar ou normatizar, de acordo com a 
conveniência e o interesse públicos: 

I - os parâmetros técnicos, de qualidade e desempenho da execução e 
Qxn!oração do Serviço; 

II - os requisitos para a integração, efetiva ou potencial, ao Sistema Nacional 
de Telecomunicações, do Serviço de TV a Cabo e das redes capacitadas para o 
transporte de sinais de TV; 

ill - a fiscalização do Serviço, em todo o território nacional; 

IV - a resolução, em primeira instância, das dúvidas e conflitos que surgirem 
em decorrência da interpretação da Lei n° 8.977/95 e de sua regulamentação; 

V - os critérios legais que coíbam abusos de poder econômico no Serviço de 
TV aCabo; 

VI - o desenvolvimento do Serviço de -TV a Cabo em regime de livre 
concorrência. 

Art. 9° Compete ao Ministério das Comunicações, em conjunto com o 
Ministério da Cultura, o estabelecimento de diretrizes para a prestação do Serviço de 
TV a Cabo, que estimulem e incentivem o desenvolvimento da indústria 
cinematográfica nacional e de produção de filmes, desenhos animados, vídeo e 
multimidia no País. 
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CAPíTULO fi 

Da Consulta Pública Prévia 

Art. I O. O Ministério das Comunicações, antes de iniciar processo de outorga 
de concessão para exploração do Serviço de TV a Cabo em razão de iniciativa 
própria ou a requerimento de interessado, se entender necessário, publicará, no 
Diário Oficial, consulta pública com o objetivo de, dentre outros, dimensionar a 
respectiva área de prestação do serviço e o número adequado de cóncessões a serem 
outorgadas nessa área, de forma a avaliar adequadamente a conveniência, a 
oportunidade e o interesse públicos. 

Art. 1 L O Ministério das Comunicações, através da consulta pública prévia, 
convocará os interessados a manifestarem sua intenção de explorar o serviço e a 
indicarem as condições de competição existentes ou potenciais que tenham 
identificado. 

Art. 12. O Ministério das Comunicações avaliará as manifestações recebidas 
em razão da consulta pública e, uma vez constatado o interesse público, definirá o 
número de concessões, a área de prestação do serviço e o valor ou o valor mínimo da 
outorga, para as aplicações previstas no art. 29. 

Parágrafo único. A área de prestação do serviço e o número de concessões 
correspondentes que atenderão o interesse público e considerarão a viabilidade 
económica do empreendimento, serão ·avaliados levando-se em conta, entre outros 
aspectos: 

a) a densidade demográfica média da região; 

b) o potencial económico da região; 

c) o impacto sócio-económico na região; 

d) a possibilidade de cobertura do maior número possível de domicílios; e 

e) o número de pontos de acesso público ao serviço, através de entidades 
como universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais e postos de saúde. 

Art. 13. O Ministério das Comunicações, sempre que considerado adequado, 
inclusive em decorrência de procedimento de consulta pública prévia, poderá 
proceder a divisão de uma determinada região-ou localidade em mais de urna área de 
prestação do serviço, mantendo, sempre que possivel, todas as áreas com potencial 
mercadológico equivalente. 

Art. 14. Uma vez publicada a consulta pública prévia, a concessionária de 
telecomunicações da área de prestação do Serviço de TV a Cabo objeto da concessão 
deverá fornecer a todos os interessados, indiscriminadamente, todas as informações 
técnicas relativas à disponibilidade de sua rede existente e planejada. 

Parágrafo único. A critério da concessionária de telecomunicações, as 
informações poderão ser fornecidas em região por ela organizada e divulgada. 
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Art. 15. Concluído o p; -.cedimento de consul!.á pública prévia, o Ministério 
das Comunicações procederá a a·· :rtura de licitação. 

Parágrafo único. O MinisL · ·) das Comunic;:.:;:ões, caso decida por outorgar 
mais do que uma concessão na-mesr:r ·, área, abrirá u.r:' único procedimento licitatório 
para selecionar as entidades ou um conr :-:to deles em número igual ao de concessões 
a serem outorgadas. 

CAPíTULO IV 

Da Licitação 

SEÇÃOI 

Da Elaboração do Edital 

Art. 16. A divulgação do procedimento licitatório será realizada através da 
publicação de aviso de edital, no Diário Oficial, contendo a indicação do local em 
que os interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem assim a 
data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta. 

Parágrafo único. O período entre a data de publicação do aviso de edital e o 
recebimento das propostas não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

Art. 17. Do edital deverão constar, dentre outros, os seguintes elementos e 
requisitos necessários à formulação das propostas para a exploração do Serviço: 

I - número de concessões a serem outorgadas; 

II - valor ou valor mínimo da concessão; 

III - condições mínimas para pagamento pelà outorga; 

IV - taxa de atratividade para o cálculo do Valor Presente; 

V - características técnicas; 

VI - área de prestação do serviço; 

VII - prazo da concessão; 

VIII - referências à regulamentação pertinente; 

IX - condições para exploração do Serviço; 

X - prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e 
assinatura do contrato; 

XI - relação de documentos exigidos para a aferição da qualificação técnica, 
da qualificação econôrnico-fmanceira, da habilitação jurídica e da regularidade 
fiscal; 
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XII:- ques_i~Ç>s e_ cri!érios para julgamento das propostas; 

XIII - prazos e condições para interposição de fecur8ós; 

XIV - critérios, indicadores, fórmulas e quesitos a serem utilizados no 
julgamento das propostas; e 

XV - minuta do respectivo contrato contendo suas cláusulas essenciais. 

§ 1° Os valores a serem pagos pelas concessões serão recolhidos ao Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL. 

§ 2° Qualquer modificação no edital exige a mesma divulgação que foi dada 
ao texto original, reabrindo-se prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

SEÇÃOll 

Das Condições de Participação 

Art. 18. Podem participar de licitações de concessão para exploração do 
Serviço empresas que atendam aos requisitos e condições estabelecidos na legislação 
pertinente, neste regulamento e nas normas complementares. 

Art. 19. Não podem participar de licitações de concessão para exploração do 
Serviço empresas que se enquadrem em ,qualquer das seguintes situações: 

I - aquelas que já sendo titulares de concessão do Serviço de TV a Cabo, não 
tenham iniciado a operação do Serviço dentro do prazo legal, salvo por motivo 
justificado e aceito pelo Ministério das Comunicações, ou que se encontrem 
inadimplentes com a fiscalização do Poder Executivo, na forma apurada em regular 
processo administrativo, ou tenham tido cassadas suas concessões há menos de 5 
(cinco) anos; e 

n - aquelas das quiús faça parte algum sócio ou corista que tenha pertencido 
aos quadros societários de empresas enquadradas nas condições previstas no inciso I 
deste artigo com participação de, pelo menos, 10% (dez por cento) do capital 
votante, ao tempo das cominações previstas. 

SEÇÃOlli 

Da habilitação 

Art. 20. A habilitação consistirá na análise da seguinte documentação: 

I - cópia autenticada do ato constitutivo e suas alterações, devidamente 
registrados ou arquivados na repartição competente, ·Contendo a indicação precisa de 
que a pessoa jurídica de direito privado tem como atividade principal a prestação do 
Serviço de TV a Cabo, bem assim, no caso de sociedade por ações, cópia da ata da 
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Assembléia Geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas em que conste a 
qualidade, o valor e o tipo de aÇC"2 de cada sócio; 

II - prova de que, pelo m:, -, 51% ( cinqüenta) e um por cento) do capital 
social com direito a voto pertença:;; - -:!Sileiros natos ou naturalizados há mais de 10 
(dez) anos ou a sociedade sediada r.- --aís cujo controle pertença a brasileiros natos 
ou naturalizados há mais de 10 (dez)"'- · ::, 

m - declaração dos dirigentes <ia entidade de que não estão em gozo de 
imunidade parlamentar ou de foro especial; 

IV - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC; 

V - prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede da entidade; 

VI - prova de- regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço; 

VII - Certidão negativa passada por órgão da localidade da sede da 
proponente: 

a) da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional; 

b) da Fazenda Estadual ou do Distrito Federal; e 

c) da Fazenda Municipal. 

vm - declaração de que a pessoa jurídica pretendente à outorga, em 
consonância com o estabelecido nos arts. 7° e 8° da Lei n° 8.977/95: 

a) não deixou de iniciar alguma operação do Serviço de TV a Cabo no prazo 
legal fixado, salvo por motivo justificado e aceito pelo Ministério das 
Comunicações; 

b) não teve cassad~ concessão há menos de 5 (cinco) anos; 

c) não se encontra inadimplente com a fiscalização do Poder Executivo, na 
forma apurada em regular processo administrativo; e 

d) não tem sócio ou cotista que tenha pertencido aos quadros societários de 
empresa enquadrada nas condições previstas no inciso I do art 19, com participação 
de, pelo menos, 10% (dez por cento) do capital votante ao tempo das cominações; 

IX - 1egistro ou inscrição do responsável técnico na entidade profissional 
competente, de acordo com norma complementar; 

X - indicação da equipe técnica disponível para planejamento e implantação 
~tema, com a respectiva qualificação; 

"<< - indicação de equipamentos e materiais necessários à implantação do 
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XII - documentos comprobatórios da qualificação econômico-financeira para 
implantar o serviço, com recursos-própriosoudecottentesaeayões-tõmadas de 
forma a assegurar o ftnancíamento necessano; 

XIII - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa natural; e 

XIV - garantia. 

Parágrafo único. A garantia mencionada no inciso XIV deste artigo não 
excederá a I% (um por cento) do valor mínimo estipulado para a concessão, 
consistindo em uma das seguintes modalidades, a critério da proponente: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

Art. 21. Será considerada inabilitada a proponente que deixar de apresentar 
qualquer dos documentos indicados no art. 20 ou que, em os apresentando não 
correspondam às exigências do edital ou estejam com falhas ou incorreções. 

Art. 22. Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e abertas as 
propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo 
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o seu término. 

SEÇÃOIV 

Do Julgamento 

Art. 23. O julgamento consistirá no exame de propostas em conformidade 
com critérios de pontuação previstos no art. 25 deste Regulamento e previamente 
estabelecidos no edital, objetivando a diversificação de fontes de informação, lazer e 
entretenimento, a promoção da cultura e o desenvolvimento social e econômico do 
Pais, inclusive nas suas dimensões local e regional. 

Art. 24. Deverá fazer parte da proposta de cada entidade o projeto básico do 
sistema, em atendimento às disposições da Lei n° 8.977/95, às deste Regulamento e 
às das normas que forem baixadas pelo Ministério das Comunicações ou pelo 
Ministério da Cultura, além das disposições específicas que constarem do edital 
publicado para a respectiva área de prestaçaoâo serviço,-âevellâo incluir, pelo 
menos: 

I - memória descritiva do sistema, com a indicação da sua capacidade, os 
indicadores técnicos e de qualidade pretendidos e as facilidades de gerenciamento, 
operação e manutenção; 

II - cronograma, em base trimestral, de implantação do sistema, com a 
indicação das etapas de implementação da infra-estrutura necessária à execução do 
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serviço, no que se refere à Rede de Transporte de Telecomunicações e à Rede Local 
de Distribuição de Sinais de TV, assim como do cabeça!, desde o início da instalação 
até o atendimento total previsto para a área de prestação do serviço; 

m -informação do número minimo de programas que estarão disponíveis aos 
assinantes na etapa inicial de prestação de serviço e cronograma, em base semestral, 
das etapas subseqüentes, até o atendimento total previsto para a área de prestação do 
serviço; 

N - informação do número de domicílios que poderão ser atendidos na etapa 
inicial de prestação do serviço aos assinantes e nas etapas subsequentes, 
trimestralmente, até o atendimento total previsto para a área de prestação do serviço; 

V - informação do tempo núnimo destinado à programação local nos canais 
de livre programação da operadora; 

VI - informação da programação de caráter educativo/cultural nos canais de 
livre programação da operadora; 

VII - informação sobre o oferecimento do Serviço Básico, com isenção de 
pagamento do valor relativo à adesão e à assinatura básica, para entidades da 
comunidade local estabelecidas · na área de prestação do serviço, tais como 
universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais e postos de saúde; e 

vm - informação do valor da assinatura básica e condições de sua revisão. 

Art. 25. No julgamento das propostas deverão ser considerados, pelos menos, 
os quesitos a seguir indicados,' observados os percentuais máximos tomados em 
relação ao total de pontos possíveis, conforme abaixo descritos: 

I - participação no quadro societário da entidade, com cotas ou ações com 
direito a voto, de pessoas ou de grupos de pessoas residentes e domiciliadas em 
localidades compreendidas pela área de prestação do serviço correspondente ao 
edital - 16%; 

II - capacidade do sistema proposto~ 13%; 

m - cronograma de implantação do sistema, desde sua entrada em operação 
até o atendimento da totalidade da área de prestação do serviço.- 19%, assim 
distribuídos: 

a) domicílios passíveis de serem atendidos: 

L número de domicílios passíveis de serem atendidos no início da operação 
do sistema - 6%; 

2. número de domicílios passíveis de serem atendidos ao final do primeil:o 
ano de operação do sistema - 5%; 

3. número de domicílios passíveis de serem atendidos ao final do segundo 
ap.o de operação do sistema- 4%; 
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b) número de dias para atendimento total da área de prestação do serviço -
4%; 

IV - cronograma de implementação da programação dos canais de livr.e 
programação da operadora- 19%, assim distribuídos: 

a) disponibilidade da programação: 

1. número de programas disponíveis no início da operação do sistema - 6%; 

2. número de programas disponíveis ao final do primeiro ano de operação do 
sistema - 5%; 

b) número de dias para tomar disponível aos assinantes a totalidade dos 
programas dos canais de livre programação da operadora~ 4%; 

V - tempo mínimo destinado à programação local: percentagem mínima 
tomada em relação ao tempo total de programação nos canais de livre programação 
da operadora- 12%; 

VI - número de canais destinados à programação de caráter educativo/cultural 
além do mínimo estabelecido na Lei n° 8.977/95, nos canais de livre programação da 
operadora - 5%; 

VII - número e estabelecimentos da comunidade local aos quais será 
oferecido o serviço básico com isenção de pagamento do valor da adesão e da 
assinatura básica - 6%; e 

VIII - valor a ser cobrado pela assinatura básica - 10%. 

§ 1 o Para os quesitos indicados na alínea b do inciso III, na alínea b do inciso 
IV e no inciso VIII deste artigo, a pontuação máxima será atribuída às proposições 
de menor valor e para os demais quesitos será atribuída a pontuação m.á.xi.ID.a às 
proposições de maior valor; às proposições referentes a cada quesito, diferentes das 
melhores, os pontos serão atribuídos de forma proporcional, em conformidade com o 
edital. 

§ 2° Considerando características específicas de determinada área de 
prestação do serviço, o edital poderá prever outros quesitos para fins de exame das 
propostas, cuja pontuação não deverá ser superior a 20% do total de pontos 
possíveis. Neste caso, as percentagens máxima indicadas neste. artigo serão 
proporcionalmente reduzidas de modo a acomodar os novos quesitos. 

Art. 26. O edital conterá, detalhadamente, os procedimentos para o exame 
das. propostas, incluindo, pelo menos, os quesitos indicados no art. 25. 

Art. 27. A qualificação c:Uu:-se-á a partir da pontuação obtida pela entidade, 
considerando os critérios e quesitós estabelecidos neste Regulamento e no edital, 
sendo consideradas qualificadas as entidades que obtiverem, pelos menos: 

I - 50% do total de pontos possíveis em área de prestação do serviço cuja 
população seja inferior a 300.000 (trezentos mil) habitantes; 
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li - 60% do total de pontos possíveis em área de prestação do serviço cuja 
população seja igual ou superior a 300.000 (trezentos mil) e inferior a 700.000 
(setecentos mil) habitantes; e 

li - 70% do total de pontos possíveis em área de prestação do serviço cuja 
população seja igual ou superior a 700.000 (setecentos mil) habitantes. 

Art. 28. De modo a assegurar a comparação eqüitativa e isenta das propostas 
apresentadas, o Ministério das Comunicações adotará o seguinte roteiro, 
anteriormente a qualquer decisão sobre a outorga: 

I - publicação de quadro demonstrativo dos elementos apresentados pelas 
proponentes, relativos aos quesitos exigidos no edital que serão objeto de pontuação, 
ficando disponível para comentários públicos por um prazo de 30 (trinta) dias; 

li- o Ministério das Comunicações, casu solicitado por uma das proponentes, 
poderá realizar audiência para dirimir dúvidas e questões relativas às propostas 
apresentadas; e 

li - caso seja decidido pela realização da audiência, a mesma ocorrerá em até 
15 (quinze) dias contados do fim do prazo estipulado para apresentação dos 
comentários públicos, tal como previsto no inciso I deste artigo. 

Art. 29. As proponentes qualificadas serão selecionadas mediante a aplicação 
dos seguintes critérios de julgamento: 

I - o maior número de pontos na fase de qualificação para exploração do 
serviço em área cuja população seja inferio~ a 300.000 (trezentos mil) habitantes, 
cujo valor da outorga será o estabelecido em edital; 

II - o maior resultado da multiplicação entre o número de pontos obtidos na 
fase de qualificação e o número de pontos relativos ao valor proposto para 
pagamento pela outorga, conforme § 1 o deste artigo, pm:_a exploração do serviço em 
área cuja população seja igual ou superior a 300.000 (trezentos mil) e inferior a 
700.000 (setecentos) habitantes; ou 

m - o maior valor para pagamento pela outorga para exploração do serviço 
em área cuja população seja igual ou superior a 700.000 (setecentos) mil) habitantes. 

§ 1 o Na situação prevista no inciso II, ao maior e ao menor valores 
propostas para pagamento pela outorga serão atribuídos, respectivamente, os pontos 
correspondentes à maior e à menor pontuações alcançadas entre as entidades 
q~ificadas, às demais propostas os pontos serão atribuídos, proporcionalmente, em 
conformidade com o edital. 

§ 2° A proposta de pagamento pela concessão deverá observar as condições 
minímas previstas no edital, concernentes, entre outras, à carêl!cia, .IJI'3.2:0S, critérios 
de atualização financeira, multas e encargos de mora."· · · ··· 
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§ 3° Para fms de comparação das propostas· de pagamento, será considerado o 
V alo r Presente no caso de pagamento parcelado, calculado com base em taxa de 
atratividade estabelecida em edital. 

§ 4° Será considerada desclassificada a proposta que, para serviços referidos 
nos incisos II e III, contiver oferta de pagamento de valor inferior ao do mínimo 
fixado para a concessão. 

Art. 30. Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, a se1eÇão far-se
á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas. 

Art. 31. As licitações observarão, no que e quando couber, além das 
disposições específicas constantes deste Regulamento, as disposições gerais contidas 
nas lei n° 8.<í66/93, n° 8.987/95 e n° 9.074/95. · 

CAPíTULO V 

Da Formalização da Outorga 

Art. 32. A exploração do Serviço de TV a Cabo será outorgada mediante 
concessão, pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser renovado por períodos 
sucessivos e iguais. 

Art. 33. O ato de outorga de concessão para exploração do Serviço deverá 
conter, pelo menos, o objeto, o prazo, a área de prestação do serviço e as condições 
de pagamento da outorga. 

Art. 34. O Ministério das Comunicações fará publicar resumo do ato de 
outorga no Diário Oficial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua 
assinatura, observadas as disposições pertinentes. 

Art. 35 .. Após a publicação do ato de outorga, deverá ser assinado o 
respectivo contrato de concessão, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
publicação do referido ato, sob pena de sua revogação, salvo se a assinatura não 
ocorrer por motivos alheios à vontade da concessionária. 

Art. 36. Todos os quesitos que determinaram a seleção da concessionária no 
processo de outorga deverão ser consubstanciados em cláusulas do contrato de 
concessão. 

Art. 37. Aplicam-se aos contratos de concessão as normas gerais pertinentes 
previstas nas Leis n° 8.666/93 e n° 8.987/95, especialmente quando à formulação, 
alteração execução e rescisão dos referidos contratos. 

CAPITULO VI 

Das Condições de Competição 
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Art. 38: O Minisc~é"rio das Comunicações estabelecerá as normas 
complementares, observando cr;térios legais que coíbam abusos de poder econômico 
e princípios que estimulem o dr::; ":JVolvimento do Serviço de TV a Cabo em regime 
de livre concorrência. 

Art . .39. Quando não houver :iemons_tração de interesse na prestação do 
serviço em determinada área, caracteri:w.da pela ausência de resposta a edital relativo 
a uma determinada área de prestação do serviço, o Ministério das Comunicações 
poderá outorgar concessão para exploração do Serviço à concessionária local de 
telecomunicações. 

Parágrafo único. Neste caso, não haverá abertura de novo edital, bastando a 
manifestação de interesse por parte da concessionária local de telecomunicações. 

Art. 40. A concessão para exploraçãó do Serviço por concessionária de 
telecomunicações ·será outorgada pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por 
iguais períodos, conforme procedimento estabelecido pelo Ministério das 
Comunicações, que incluirá consulta pública. 

CAPíTULO VII 

Da Instalação do Serviço 

SEÇÃOI 

Do Projeto de Instalação 

Art. 41. A instalação de um sistema de TV a Cabo requer a elaboração de 
projeto de instalação, sob responsabilidade de engenheiro habilitado, que seja 
compatível com as características técnicas indicadas no projeto básico apresentado 
por ocasião do edital e esteja de acordo com as normas complementares baixadas 
pelo Ministério das Comunicações. 

§ 1 o O projeto deverá ser elaborado de modo que o sistema atenda a todos os 
requisitos mínimos estabelecidos em norma complementar. 

§ 2° O projeto deverá indicar, claramente, os limites da área de prestação do 
serviço, da Rede de Transporte de Telecomunicações, quando esta for utilizada, e da 
Rede Local de Distribuição de Sinais de TV a, bem como a propriedade de cada uma 
delas e de seus segmentos, se for o caso. 

§ 3° A área de prestação do serviço determina o limite geográfico máximo da 
Rede Local de Distribuição de Sinais de TV. 

§ 4° O projeto da Rede de Transporte de Telecomunicações, quando esta for 
de responsabilidade da concessionária de telecomunicações, não será apresentado ao 
Ministério das Comunicações, devendo, entretanto, assegurar o atendimento, pelo 
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sistema de TV a Cabo, dos requisitos técnicos mínimos estabelecidos em norma 
complementar. 

§ 5° É recomendável evitar-se a multiplicidade de redes, tanto nos segmento.s 
de Rede de Transporte como nos de Rede Local, devendo a operadora procurar 
utilizar rede disponível de concessionária local de telecomunicações ou de outra 
operadora de TV a Cabo da mesma área de prestação do serviço. 

§ 6° O resumo do projeto de instiil.ãÇão deverá ser apresentado ao Ministério 
das Comunicações, para informação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
da data de publicação do ato de outorga de concessão no Diário Oficial, em 
formulário próprio estabelecido pelo ministério das Comunicações. 

§ 7° O projeto de instalação e suas alterações deverão estar disponíveis para 
fins de consulta, a qualquer tempo, pelo Ministério das Comunicações. 

S 8° O segmento da Rede Local de distribuição de Sinais de TV localizado 
-.2: ·:epsnáências do assinante é de propriedade deste e deve obedecer às normas 
. · :-.icas aplicáveis. 

SEÇÃOII 

Da Instalação e do Licenciamento 

Art. 42. As operadoras de TV a Cabo terão um prazo de 18 (dezoito) meses, 
contado a partir da data de publicação do ato de outorga no Diário Oficial, para 
concluir a etapa inicial de instalação do sistema e iniciar a prestação do Serviço aos 
assinantes. 

Parágrafo único. O prazo· previsto neste artigo poderá ser prorrogado uma 
única vez, por-no máximo 12 (doze) meses, se ·as razões apresentadas para tanto 
forem julgadas relevantes pelo Ministério das Comunicações. 

Art. 43. Será garantida à operadora de TV a Cabo condições de acesso, no 
ponto de conexão com a Rede Local de Distribuição de Sinais de TV de sua 
propriedade, à Rede de Transporte de Telecomunicações. 

Art. 44. Dentro do prazo estabelecido para iniciar a exploração do serviço, a 
operadora de TV a Cabo deverá solicitar ao Ministério das Comunicações o 
licenciamento do sistema, de acordo com norma complementar. 

Art. 45. A operadora de TV a Cabo deverá apresentar ao Ministério das 
Comunicações todas as alterações das características técnicas constantes do projeto 
de instalação, tão logo estas sejam efetivadas, _utilizar!do o mesmo formulário 
padronizado referido no § 6° do art, 41. 
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Parágrafo único. As alterações mencionadas neste artigo deverão resguardar 
as caracteristicas técnicas do serviço dentro do estabelecido em norma 
complementar. 

Art. 46. Os equipamentos utilizados no Serviço de TV a Cabo deverão ser 
certificados pelo Ministério das Comunicações. 

Art. 47. Ocorrendo qualquer interferência prejudicial, o Ministério das 
Comunicações, após avaliação, poderá determinar a suspensão da transmissão dos 
canais envolvidos na interferência, ou mesmo a interrupção do serviço, caso a 
operadora não providencie a solução do problema, de acordo com o estabelecido em 
norma complementar. 

Art. 48. O atendimento da totalidade da área de prestação do serviço será 
acompanhado pelo ministério das Comunicações, de modo a assegurar o 
cumprimento dos cronogramas de implementação apresentados pela operadora de 
TV aCabo. 

§ 1 o A concessionária deverá encaminhar ao Ministério das Comunicações 
relatórios semestrais relativos à implantação da rede e a implementação da 
programação. 

§ 2° O não cumprimento do cronograma de implantação da rede caracterizará 
incapacidade técnica da concessionária, salvo se ele for resultado de ocorrência de 
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado e aceito pelo Ministério das 
Comunicações. 

Art. 49. Caso a operadora de TV a Cabo tenha interesse em expandir sua área 
de prestação do serviço além dos limites estabelecidos no ato de outorga, somente 
poderá fazê-lo se ficar demonstrado, após procedimento de consulta pública, que não 
há interesse de terceiros na prestação do Serviço na área pretendida. 

§ 1 o No caso de manifestação de interesse de terceiros, o Ministério das 
Comunicações deverá proceder abertura de edital. 

§ 2° O Ministério das Comunicações poderá analisar, caso a caso, as 
solicitações de expansão decorrentes do crescimento natural de localidade integrante 
da área de prestação do serviço. 

CAPíTULO VIII 

Da Prestação do Serviço 

SEÇÃOI 

Da Disponibilidade de Canais 
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Art. 50. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, 
deverá tomar disponíveis canais para as seguintes destinações, previstas no art. 23 da 
Lei n° 8.977/95: 

I - Canais básicos de utilização gratuita; 

II - Canais destinados à prestação eventual de serviços; e 

III - Canais destinados à prestação permanente de serviços. 

Parágrafo único. Excluídos os canais referidos nos inci:>os I, ti e III deste 
artigo, os demais canais serão programados livremente pela operadora de TV a Cabo, 
~onforme previsto no art. 24 da Lei n° 8.977/95. 

SEÇÃOII 

Dos Canais Básicos de Utilização Gratuita 

Art. 51. As operadoras de TV a Cabo distribuirão obrigatória, integral e 
simultaneamente, sem inserção de qualquer informação, programação das emissoras 
geradoras locais de Radiodifusão de Sons e Imagens em VHF e UHF, aberta e não 
codificada, em conformidade com a alínea a do inciso I do art. 23 da Lei n° 8.977/95, 
cujo sinal atinja o cabeçal com nível adequado. 

§ 1° O Ministério das Comunicações estabelecerá o nível mínimo de 
intensidade de sinal que será considerado adequado para efeito de cumprimento do 
disposto neste artigo. 

§ 2° Somente justificado motivo de ordem técnica poderá ensejar a restrição, 
por parte de uma geradora local de TV, à distribuição de seus sinais nos termos dos 
parágrafos 4° e 5° do art. 23 da Lei n° 8.977/95. 

§ 3° A distribuição de programação de emissora geradora de televisão, não 
enquadrada na situação de obrigatoriedade estabelecida neste artigo, somente poderá 
ser feita mediante autorização dessa geradora. 

Art. 52. As entidades que pretenderem a veiculação da programação nos 
canais previstos nas alíneas de b a g do inciso I do art. 23 da Lei n° 8.977/95, a 
despeito de terem assegurada a utilização gratuita da capacidade correspondente do 
sistema de TV a Cabo, deverão viabilizar, às suas expensas, a entrega dos sinais no 
cabeçal de acordo com os recursos disponíveis nas instalações das operadoras de TV 
aCabo. 

Art. 53. Para os efeitos do cumprimento da alínea b do inciso I do art. 23 da 
Lei n° 8.977/95, a Assembléia Legislativa e as Câmaras de Vereadores estabelecerão 
a distribuição do tempo e as condições de utilização. 

Parágrafo único. Na ocupação do canal preVisto neste artigo será privilegiada 
a transmissão ao vivo das sessões da Assembléia Legislativa e das Câmaras de 
Vereadores. 
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Art. 54. Para os e-feitos do previsto na alínea e do incisõl do art. 23 da Lei n° 
8.977/95, as universidades localizadas na área de prestação do serviço da operadora 
deverão promover acordo definindo a distribuição do tempo e as condições de 
utilização. 

Art. 55. A situação prevista no artigo anterior também se aplica às 
programações originadas pelos órgãos que tratam de educação e cultura nos 
governos municipal, estadual e federal, conforme o estabelecido na alínea f do inciso 
I do art. 23 da Lei n° 8.977/95. 

Art. 56. A programação do canal comunitário, previsto na alínea g do inciso I 
do art. 23 da Lei n° 8.977/95, será constituída por horários de livre acesso da 
comunidade e por programação coordenada por entidades não governamentais e sem 
fins lucrativos, localizada na área de prestação do serviço. 

Art. 57. Caso os canais mencionados nos arts. 51 a 56 não sejam ocupados 
pela programação a que se desti.nam. esses ficarão disponíveis para livre utilização 
por entidades sem fins lucrativos e não governamentais localizadas na área de 
prestação do serviço, em conformidade com o§ 2° do art., 23 da Lei n° 8.977/95. 

Art. 58. Em conformidade com o previsto no inciso IV do art. 10 da Lei n° 
8.977/95, qualquer interessado poderá solicitar a ação do Ministério das 
Comunicações para dirimir dúvidas ou resolver conflitos e problemas decorrentes de 
situações que frustrem o caráter democrático e pluralista inerente à utilização dos 
canais previstos nas alíneas b a g do inciso I do art. 23 da Lei n° 8.977/95. 

SEÇÃOill 

Dos Canais Destinados à Prestação Eventual ou Permanente de Serviços 

Art. 59. Os canais previstos nos incisos II e ill do art. -8.977/95, destinados, 
respectivamente, à prestação eventual (2 canais) e permanente (30% da capacidade) 
de serviços, integram a parte pública da capacidade do sistema, a ser oferecida a 
programadoras não afiliadas ou coligadas às operadoras de TV a Cabo ou a 
quaisquer outras pessoas jurídicas no gozo de seus direitos, também não afiliadas à 
operadora de TV a Cabo. 

§ 1 o Para os fins deste Regulamento, será considerada programadora coligada 
aquela que mantém, com a operadora de TV a Cabo, qualquer relacionamento 
comercial, inclusive franquia, excetuada a venda ou a cessão pura e simples de 
programação. 

§ 2° As operadoras de TV a Cabo ofertarão, publicamente, os canais 
destinados à prestação eventual ou permanente de serviços mediante anúncio 
destacado em, pelo menos, um jornal de grande circulação na capital do respectivo 
Estado. 

§ 3° O atendimento aos interessados obedecerá à ordem cronológica de 
solicitação dos meios, e, em caso de pedidos apresentados simultaneamente que 
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esgmem a capacidade ofertada, ·a -sel~ção do~_jnter§Srui().?_ 4w~se-á,_s:onform(: 
estabelece o § 2° do art. 25 da Lei n° 8.977/95, por decisão da operadora; 
justificadamente, com base em critério que considerem a garantia do direito de 
expressão e o exercício da livre concorrência, bem como a gestão de qualidade e 
eficiência econômica da rede. 

§ 4° Os preços a serem cobrados pelas operadoras pelo uso dos canais 
deverão ser justos e razoáveis, não discri.mínatórios e compatíveis com as práticas 
usuais de mercado e com os seus correspondentes custos. 

§ 5° A operadora não terá nenhuma ingerência sobre a atividade de 
programação dos canais destinados à prestação eventual ou permanente de serviços, 
cujo conteúdo será de responsabilidade integral das programadoras ou das pessoas 
jurídicas atendidas, não estando, também, a operadora, obrigada a fornecer infra
estrutura para a produção dos programas. 

§ 6° Os contratos de uso dos canais ficarão disponíveis para consulta de 
qualquer interessado, nos termos do § 3° do art. 25 da Lei n° 8.977195. 

§ 7° o Ministério das Comunicações poderá, para assegurar maior 
diversidade de fontes de informação ao público, regulamentar mais detalhadamente 
as disposições deste artigo. 

SEÇÃOIV 

Dos Canais de Livre Programação pela Operadora 

Art. 60. Os canais de livre programação pela operadora, mencionados no art. 
24 da Lei n° 8.977/95, oferecerão programação da própria operadora, de suas 
afiliadas ou coligadas, ou ainda adquirida de outras programadoras escolhidaS pela 
operadora de TV a Cabo. 

Parágrafo único. Em cumprimento ao inciso V do art. 10 da Lei 0° 8.977/95 e 
de modo a assegurar o desenvolvimento do Serviço de TV a Cabo em conformidade 
com o inciso V1 do mesmo artigo, os acordos entre a operadora e as programadoras 
deverão observar as seguintes disposições: 

a) a operadora de TV a Cabo não poderá impor condições que impliquem em 
participação no controle ou requeiram algum interesse financeiro na empresa 
programadora; 

b).a operadora de TV a Cabo não poderá obrigar a programadora prever 
direitos de exclusividade como condição para o contrato; 

c) a operadora de TV a Cabo não poderá adotar práticas que restrinjam 
indevidamente a capacidade de uma programadora- não afiliada a ela de competir 
lealmente, através de discriminação na seleção, termos ou condições do co'ltrato para 
fornecimento de programas; e 
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d) a contratação, pela operadora de TV a Cabo, de programação gerada no 
exterior deverá ser sempre realizada através de empresa localizada no território 
nacional. 

SEÇÃOV 

Da prestação 

Art. 61. A operadora de TV a Cabo deverá oferecer o Serviço ao público de 
forma não discrinrinatória e a preços e condições justos, razoáveis e uniformes, 
assegurando o acesso ao Serviço, como assinantes, a todos os que tenham suas 
dependências localizadas na área de prestação do serviço, mediante o pagamento do 
valor corresponde~te à adesão e à assinatura básica. 

Art. 62. O Serviço Básico é constituído pelos canais básicos de utilização 
gratuita estabelecidos nas alíneas de a a g do inciso I do art. 23 da Lei n° 8.977/95. 

Art. 63. Nenhum preço a ser cobrado do assinante, exceto o da assinatura 
básica, poderá estar sujeito a regulamentação. 

Parágrafo único. O preço da assinatura básica somente poderá ser 
regulamentado se o Ministério das Comunicações constatar que o nível de 
competição no mercado de distribuição de sinais de TV mediante assinatura é 
insuficiente, na forma disposta em norma complementar. 

Art. 64. A operadora de .'fV a Cabo não pode proibir, por contrato ou 
qualquer outro meio, que o assinante tenha o imóvel que ocupa serndo por outras 
entidades operadoras de serviço de distribuição de sinais de TV mediante assinatura. 

Art. 65. A infra-estrutura adequada ao transporte e distribuição de sinais de 
TV, na prestação do serviço de TV a Cabo, deverá permitir, tecnicamente, o acesso 
individual de assinantes a canais e programas determinados, em condições a serem 
normatizadas pelo Ministério das Comunicações. 

Art. 66. A operadora deve tornar disponível ao assinante, quando por ele 
solicitado e às suas expensas, dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de 
determinados programas. 

Art. 67. As operadoras de TV a Cabo oferecerão, obrigatoriamente, pelo 
menos um canal exclusivo de programação composta por obras cinematográficas e 
audiovisuais brasileiras de produção independente. 

§ 1 o As condições comerciais desse canal serão definidas entre as 
programadoras e as operadoras. 

§ 2° O Ministério da Cultura baixará as normas referentes às condições de 
credenciamento e de habilitação de programadoras que desenvolvam a programação, 
assim como outras condições referentes à estrutura da programação do canal previsto 
neste artigo. 
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§ 3° A transmissão da programação do canal exclusivo deverá ser diária, com 
um mínimo de 12 (doze) horas de programação ininterrupta, que inclua o horário das 
12 às 24 horas. 

Art. 68. O Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério das 
Comunicações, estabelecerá as diretrizes para a prestação do Serviço de TV a Cabo 
que estimulem e incentivem o desenvolvimento da indústria cinematográfica 
nacional e da produção de filmes, de longa, média e curta metragem, desenhos 
animados, vídeo e multimídia no país. · 

Art. 69. As empresas operadoras e programadoras brasileiras serão 
estimuladas e incentivadas a destinar investimentos para a co-produção de obras 
audiovisuais e cinematográficas brasileiras independentes. 

Art. 70. Qualquer um que se sinta prejudicado por prática da operadora de 
TV a Cabo ou da concessionária de telecomunicações ou por condições que 
impeçam ou dificultem o uso de canais ou do serviço, poderá representar ao 
Ministério das Comunicações, que deverá apreciar o assunto no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, podendo convocar audiência pública se julgar necessário. 

CAPíTULO IX 

Da Utilização das Redes 

Art. 71. No caso de a concessionária de telecomunicações fornecer a Rede de 
Transporte de Telecomunicações à operadora de TV a Cabo as seguintes disposições 
deverão ser observadas: 

I - a concessionária de telecomunicações não poderá ter nenhuma ingerência 
no conteúdo dos programas transportados, nem por eles ser responsabilizada; 

II - a concessionária de telecomunicações não poderá discriminar, 
especialmente quanto a preços e condições comerciais, as diferentes operadoras de 
TV aCabo; · -

m - a concessionária de telecomunicações poderá reservar parte de sua 
capacidade destinada ao transporte de sinais de TV a Cabo para uso comum e todas 
as operadoras no transporte dos Canais Básicos de Utilização Gratuita; 

IV - a concessionária de telecomunicações poderá oferecer serviços 
auxiliares ao de TV a Cabo, tais como serviços de faturamento e cobrança de 
assinaturas, e serviços de manutenção e gerência de rede; e 

V - os contratos celebrados entre a concessionária de telecomunicações e a 
operadora de TV a Cabo ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo também se aplicam aos casos 
em que a concessionária de telecomunicações fornece a Rede Local de Distribuição 
de Sinais de TV. 
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Art. 72. O Ministério das Comunicações deverá estabelecer política de preços 
e tarifas e outras condições a serem pret:r.:adas pelas concessionárias de 
telecomunicações. 

Art. 73. No caso de a concessionária de tele,;.:;:nunicações não fornecer a 
Rede de Transporte de Telecomunicações à operadora .: .~ TV a Cabo, esta, a seu 
critério, decidirá sobre a construção de sua própria reà~ ou a utilização de infra
estrutura de terceiros. 

§ 1 o AB disposições deste artigo também se aphcarr, aos casos em que a 
concessionária de telecomunicações não forneça a Rede Local de Distribuição de 
Sinais de TV. 

§ 2° Em nenhuma hipótese a operadora de TV a Cabo poderá utilizar as 
instalações de propriedade da concessionária de telecomunicações sem prévia 
autorização desta, de acordo com as normas aplicáveis. 

Art. 74. No caso de a operadora de TV a Cabo instalar a Rede de Transporte 
de Telecomunicações ou segmentos dessa rede, sua capacidade disponível poderá ser 
utilizada pela concessionária de telecomunicações, mediante contrato entre as partes, 
para prestação de serviços públicos de telecomunicações, bem assim por outra 
operadora de TV a Cabo, exclusivamente para prestação desse Serviço. 

§ 1 o AB condições de comercialização deverão ser justas, razoáveis, não 
discriminatórias e compatíveis com a política de preços e tarifas estabelecida pelo 
Ministério das Comunicações. 

§ 2° Os contratos celebrados entre a operadora de TV a Cabo e a 
concessionária de telecomunicações ou outra operadora de TV a Cabo, para 
utilização dessa Rede, ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado. 

Art. 75. No caso de a operadora de TV a Cabo instalar a Rede Local de 
Distribuição de Sinais de TV, sua capacidade disponível poderá ser utilizada pela 
concessionária ·de telecomunicações, mediante contrato entre as partes, para 
prestação de serviços públicos de telecomunicações, bem assim por outra 
concessionária ou permissionária de serviço de telecomunicações. 

§ 1 o As condições de comercialização deverão ser justas e razoáveis, não 
discriminatórias e compatíveis com as. práticas usuais de mercado e com seus 
correspondentes custos. 

§ 2° Os contratos de utilização da Rede Local de Distribuição ficarão 
disponíveis para consulta de qualquer interessado. 

CAPíTULO X 

Da Transferência da Concessão 
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Art. 76. A transferência de concessão do Serviço de TV a Cabo depende da 
prévia aprovação do Ministério das Comunicações, só podendo ser requerida após o 
início da operação do Serviço. 

§ 1 ° A transferência do direito de execução e exploração do Serviço de TV a 
Cabo de uma para outra entidade constitui a denominada transferência direta. 

§ 2° A transferência de ações ou cotas do capital social a terceiros, novo 
grupo de acionistas ou cotistas, que passam a deter o controle societário da entidade 
constitui a denominada transferência indireta. Ocorre, também, transferência indireta 
da concessão quando a alienação do controle societário da entidade para novo grupo 
de cotistas ou acionistas resulte de aquisição sucessiva de cotas ou ações ou de 
aumento de capital social. 

Art. 77. Quando ocorrer transferência de cotas ou ações representativas do 
capital social, bem como quando houver aumento do capital social com alteração da 
proporcionalidade entre os sócios, sem que isto implique transferência do controle da 
sociedade, o Ministério das Comunicações deverá ser informado, nos termos do 
disposto no art. 29 da Lei n° 8.977/95. 

CAPíTIJLO XI 

Da Renovação da Concessão 

Art. 78. É assegurada à op~radora de TV a Cabo a renovação da concessão 
sempre que esta: 

I - tenha cumprido satisfatoriamente as condições da concessão; 

II - venha atendendo à regulamentação aplicável ao Serviço; e 

III - concorde em atender as exigências que sejam técnica e economicamente 
viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que se refere 
à modernização do sistema. 

§ 1 o A renovação da outorga não poderá ser-~negada~por infração não 
comunicada à operadora de TV a Cabo ou na hipótese de cerceamento de defesa. 

§ 2° A verificação do atendimento ao disposto nos incisos deste artigo 
incluirá a realização de consulta pública. O Ministério das Comunicações, quando 
necessário, detalhará os procedimentos relativos à instrução e análise dos pedidos de 
renovação. 

Art. 79. Havendo a operadora requerido a renovação na época devida, na 
forma dos procedimentos estabelecidos e tendo sido cumprido o disposto no art. 78, 
considerar-se-á automaticamente renovada ·a outorga se ó órgão competente âo 
Ministério das Comunicações não lhe fizer exigência ou não decidir sobre o pedido 
até a data prevista para o término da concessão.-
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Parágrafo único. Formulada exigência, a entidade perde o direito à renovação 
automática prevista neste artigo. 

Art. 80. O Ministério àas Comunicações, em qualquer fase do processQ, 
poderá formular exigências à concessionária e fixar prazo para o seu cumprimento. 

Parágrafo único. Caso expire o prazo da cor.cessão sem decisão sobre o 
pedido de renovação em razão de exigências impostas à entidade, o serviço será 
mantido em funcionamento em caráter precário. 

Art. 81. O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, 
condicionar a renovação à adaptação da concessionária às normas técnicas 
supervenientes à outorga 

Art. 82. Constatadas as situações indicadas nos incisos I, II e III do art. 78 a 
concessionária terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de 
notificação, para apresentar defesa e provas demonstrando reversão do quadro 
desfavorável à renovação. 

Art. 83. A renovação da concessão para exploração do Serviço por 
concessionária de telecomunicações somente será efetivada se ficar demonstrado, 
após processo de consulta pública, que não há interesse de empresas não 
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações em sua exploração na área 
de prestação do serviço considerada 

Art 84. Na hipótese de haver interesse de empresa não concessionária de 
serviços públicos de telecomunicações na. exploração do Serviço e uma vez 
cumprido procedimento licitatório, a empresa vencedora deverá utilizar-se da rede 
instalada da concessionária de telecomunicações, utilizada na prestação do Serviço, 
desde que as condições técnicas e financeiras sejam justas e razoáveis. 

CAPITULO XII 

Das Infrações e Penalidades 

Art. 85. As penas por infração à Lei n° 8.977/95 e a este Regulamento são: 

I - advertência; 

II- multa; e 

III- ca5sação. 

Art 86.A pena de multa será aplicada por infração a qualquer dispositivo 
legal deste Regulamento e _ das normas complementares, ou, ainda, quando a 
concessionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, qualquer exigência 
formulada pelo Ministério das Comunicações. 

Art. 87. A pena de multa será imposta de acordo com a infração cometida, 
considerando-se os seguintes fatores: 
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I • gravidade .da falta; 

II - antecedentes da entidade faltosa; e 

m - reincidência específica. 

Parágrafo único. É considerada reincidência específica a repetição da falta no 
período decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão. 

Art. 88. Antes de decidir sobre a aplicação de qualquer das penalidades 
previstas, o Ministério das Comunicações notificará a interessada para exercer o 
direito de defesa, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da 
notificação. 

Art. 89. Nas in:frações em que, a juízo da autoridade competente, não se 
justificar a aplicação da pena de multa, o infrator será advertido, considerando-se a 
advertência como agravante na aplicação de penas por inobservância do mesmo ou 
de outro dispositivo legal e da regulamentação aplicável. 

Art. 90. As penas de advertência e multa serão aplicadas tendo em vista as 
circunstâncias em que foram cometidas e agravadas na reincidência. 

Art. 91. Das decisões caberão pedido de reconsideração à autoridade cc
autora e recurso à autoridade imediatamente superior, que deverão ser apresentados 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação feita ao interessado, por 
telegrama ou carta registrada, um e outro com ·aviso de re-cebimento, ou da 
publicação desta notificação feita no, Diário Oficial. 

Art. 92. Fica sujeita à pena de cassação da concessão a operadora-que incidir 
nas seguintes infrações: 

I - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento das exigências 
legais quanto à execução do Serviço; 

II - demonstrar incapacidade legal; 

m- demonstrar incapacidade econômico-fmanceira; 

IV - submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas não qualificadas 
na forma da Lei n° 8.977/95, bem como desieRegulamento; 

V - transferir, sem prévia anuência do Ministério das Comunicações, a 
qualquer título e por qualquer instrumento, a concessão para execução do serviço ou 
o controle da entidade operadora; 

VI - não iniciar a operação regular do serviço no prazo máximo de 18 
(dezoito) meses, prorrogável por mais 12 (doze), a contar da data de publicação do 
ato de outorga; e ' 

VII - interromper, sem justificativa, a execüção total ou parcial do Serviço 
por prazo superior a 30 (tririta) dias consecutivos, salvo quando tenha obtido a 
autorização prévia do Ministério das Comunicações. 
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Parágrruo úh.ico. A pena de cassação só será aplicada após sentença judicial. 

CAPíTULO XIII 

Das Disposições Transitórias 

Art. 93. As entidades que tiverem sua autorização transformada em 
concessão para exploração do Serviço de TV a Cabo e que ainda não entraram em 
operação terão o prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação deste Regulamento, 
para apresentar ao Ministério das Comunicações o cronograma de implantação do 
sistema referido no inciso II do art. 24 deste Regulamento. 

Parágrafo único. O cronograma deverá indicar claramente o . início da 
operação do sistema dentro do prazo estabeleCido no § 3° do art. 42 da Lei n° 

. 8.977/95. 

9.2. O Capítulo V da Constituição Federal 

Constituição da República Federativa do Brasil 

CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social 

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a cnaçao, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1 o - 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. 5", IV, V, X, XIII- e XIV. 

§ 2° - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística. 

§ 3°- 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; 
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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 m:eío ambiente. 

§ 4° - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estara sujeítaarestríçoes legais, nos termos do inciso II do 
parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os maleficios 
decorrentes de seu uso. 

§ 5° - Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, 
ser objeto de monopólio ou oligopólio. 

§ 6° - 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. 

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, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação 
intelectual. 

§ 1 o- É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa 
jornalística ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo 
capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros. 

§ 2° - A participação referida no parágrafo anterior só se efetUará através de 
capital sem direito a voto e não poderá exceder a trinta por cento do capital 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. 

§ 1°- O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art 64, §§ 2° e 4°, a 
contar do recebimento da mensagem. 

§ 2° - A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação 
de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 



380 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

§ 3° - O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° - O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, 
depende de decisão judicial. 

§ 5° - O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras 
de rádio e de quinze para as de televisft1. 

Art. 224- Para os efeitos do disposto nes:.~ Capítulo, o Congresso Nacional 
instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. 

9.3. Sobre a Lei de Televisão para a 
Criança dos Estados Unidos 

Tradução de Isabel Taveira, Patrcia Zimbres e Vanira Tavares. 

Núcleo de Tradução, Secretaria de Documentação e Informação do Senado Federal 

Perante a 

COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES- FCC96-335 

Washington, D.C. 20554 

Assunto 

Políticas e Normas Relativas a Programação Infantil na Televisão 

Revisão das Políticas de Programação para as Estações de Televisão 

RELATÓRIO E ORDEM 

Adoção: 8 de agosto de 1996 - Divulgação: 8 de agosto de 1996 

Pela Comissão: O Presidente Hundt está emitindo uma declaração à parte; o 
Comissário Quello concordando e emitindo uma deelaração; o Comissário Ness 
emitindo ·uma declaração à parte; o Comissário Chang concordando em parte e 

emitindo uma declaração. 
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I.lNTRODUÇÃO 

Nesta Ordem, tomamos providências para fortalecer nossa aplicação da Lei 
da Televisão para Crianças de 1990 ("CT A"), que exige que a Comissão, em sua 
análise de cada pedido de renovação de licença para emissoras de televisão, 
"examine até onde a emissora licenciada ... atendeu às necessidades educacionais e 
informativas das crianças, através de sua programação geral, inclusive a pro
gramação especificamente concebida para atender a tais necessidades". Ao 
promulgar a CT A, o Congresso concluiu que a televisão tem o poder de ensinar as 
crianças - "que-a televisão pode auxiliar as crianças a incorporar informações, 
habilidades, valores e comportamentos importantes, ao mesmo tempo que as diverte 
e excita sua curiosidade sobre aprender a respeito do mundo que as cerca". O 
Congresso concluiu também, entretanto, que existem importantes desincentives de 
mercado que dificultam que as emissoras comerciais levem ao ar programação 
infantil de cunho educativo e informativo. As norÍnas que hoje adotamos visam a 
contrabalançar esses desincentives de mercado, assegurando que as emissoras 
cumpram a promessa feita na Lei da Televisão para Crianças às crianças de nosso 
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pais. Alteramos nossa r:gulamentação para tomar mais claras as obrigações das 
emissoras, nos termos c CTA, de levar ao ar programação "especificamente 
concebida" para atender Zc. necessidades edt":;acionais e informativas das crianças e 
ampliar o acesso do público -llormações s::•bre a disponibilidade desses programas. 

2. Como será explicaa. maiores detalhes as seguir, concluímos que nossa 
regulamentação inicial de imp.. ·ntação da :~TA não foi plenamente eficaz no 
sentido de exigir que as emis:: - "'amn~n~c:m- a quantidade de programação 
televisiva de cunho educativo < ... rmativo disponível para as crianças". Nossa 
análise do histórico desses procc.:;;";entos revela uma série de problemas. Em 
primeiro lugar, devido à definição imprecisa nela contida, de até que ponto a Lei da 
Televisão para Crianças obrigava as emissoras, nossas normas levaram a que as 
medidas tomadas pelas diferentes emissoras visando o cumprimento da lei 
apresentassem entre si uma variação de nível e natureza que era incompatível com o 
propósito da CT A. Por essa razão, nossas normas não alcançam sucesso em 
contrabalançar os desincentivas de mercado,_ como era a intenção do Congresso ao 
promulgar aCTA. Na verdade, algumas emissoras estão levando ao ar muito pouca 
programação de periodicidade e duração regulares, especificamente concebida para a 
educação e a informação de crianças. Em segundo lugar, algumas emissoras estão 
alegando terem cumprido suas obrigações legais com programas que não podem ser 
considerados, por qualquer padrão razoável, como "especificamente concebida" para 
educar e informar crianças, na acepção que a CT A deu a esses termos. Em terceiro 
lugar, os pais e outros adultos muitas vezes não têm acesso, em tempo hábil, a in
formações sobre a oferta, em suas comunidades, de programação especificamente 
concebida para educar e informar1 crianças, o que tem o efeito de exacerbar os 
desincentivas de mercado. Desse modo, como já havíamos proposto em nossa 
Notificação de Proposta de Regulamentação (''NPRM"), divulgada em abril de 
1995, estamos refinando nossas políticas e normas de implementação da CT A, de 
forma a remediar esses problemas. 1 

3. Em primeiro lugar, vamos adotar algumas propostas cujo objetivo é 
informar melhor o público sobre os programas levados ao ar pelas emissoras de 
modo a cumprn suas obrigações, nos termos da CT A, de levar ao ar programação 
educativa e informativa. Essas informações ajudarão os pais que desejem orientar os 
programas de televisão a que seus filhos assistem e, caso um grande número de pais 
usem-nas para selecionar programas educativos e informativos para seus filhos, elas 

· aumentarão as possibilidades de_que o mercado reagirá com uma maior quantidade 
de programas educativos. Além disso, informações mais completas poderão ser úteis 
para que os pais e outros adultos possam manter um diálogo eficaz com as emissoras 

As medidas que hoje adotamos são coerentes com uma proposta apresentada pelo Presidente Clinton 
em nome de "um grupo que inclui educadores, defensores das crianças e representantes do setor de 
rádio e televisão", a respeito de como rever nossas normas "de modo a oferecer programação educativa 
para as ciranças da América, em cumprimento da Lei da Televisão para Crianças de 1990". Carta do 
Presidente Clinton para Reed Hundt, presidente da FCC (de 31 de julho de 1996). A Associação 
Nacional de Emissoras de Rádio e Televisão ("NAB") participou deste grupo e apresentou proposta 
idêntica em comentários suplementares. Ver Comentários Suplementares da NAB (dada entrada em 29 
de julho de 1996). 
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de sua comunidade a respeito da programação infantil e, onde for o caso, reivindicar 
a melhoria dessa programação sem necessidade de ?pelar para a intervenção do 
governo. 

4. Em segundo lugar, adotamos uma definição de programação 
"especificamente concebida" para educar e informar crianças (ou programação
"núcleo") que melhor oriente as emissoras a respeito da programação que atenda às 
suas obrigações legais de levar ao ar programação desse tipo. Para se qualificar como 
programação-núcleo, um programa deve ter como objetivo importante o atendimento 
das necessidades educacionais e informativas das crianças. A Comissão, de modo 
geral, confiará no na boa-fé do julgamento das emissoras, quanto a se a programação 
satisfaz a essas exigências, e só em último caso irá avaliar individualmente os 
programas, em termos de sua adequação a essa definição. Nossinova definição de 
programação-núcleo inclui outros elementos objetivos. Um programa-núcleo deve 
fazer parte da programação semanal normal e ter a duração de pelo menos. 30 
minutos, e ser levado ao ar entre 7:00 e 22:00 horas. Esses programas devem, 
também, estar identificados, na ocasião de sua transmissão, como sendo programas 
educativos e informativos para. crianças, e constar do relatório de programação 
infantil, a ser colocado no arquivo de inspeção pública da emissora. 

5. Em terceiro lugar, adotamos diretrizes processuais que permitirão às 
emissoras terem segurança sobre como cumprir as disposições da CT A, facilitando 
assim o nosso processamento. Como descrito abaixo em maiores detalhes, de acordo 
com essa diretriz, as emissoras terão aprovada a parte de sua solicitação de 
renovação de licença referente à CT A se elas levarem ao ar três horas semanais de 
programação-núcleo ou se, embora oferecendo um pouco menos que três horas 
semanais desse tipo de programação, elas levem ao ar programas que demonstrem 
um grau de compromisso com a educação e a informação de crianças, que seja pelo 
menos equivalente às três horas de programação semanal. As emissoras que não 
atendam a essa diretriz terão sua solicitação encaminhada à deliberação da Comissão 
plena, onde elas terão todas as· oportunidades de demonstrar sua observância da 
CT A, podendo ser levadas em consideração outras iniciativas que não a 
programação-núcleo, bem como iniciativas de outra natureza. 2 

6. Através da publicação de nossa diretriz para o processamento das 
solicitações de renovação de licenciamento de canais de televisão, e também da 
identificação prévia das emissoras que, de maneira inequivoca, estejam de acordo 
com as disposições da CT A, bem como daquelas que não talvez não o estejam, uma 
diretriz de processamento será útil para assegurar que as emissoras que desejem 
oferecer uma ampla programação infantil de cunho educativo e informativo não se 
vejam em situação injustamente desvantajosa, em termos de mercado, ao competir 

• Ver 47 U.S.C. § 303(b) (dispondo que, além de levar cm considernção a programaçlo educativa e 
informativa levada ao ar pela emissora licenciada, a Comissão poderá levar cm conta "quaisquer 
iniciativas de narureza.outra que não a transmissl!o de programaçlo", por parte da emissora licenciada. 
visando aumentar o valor dessa progratllliÇão, bem como "quaisquer iniciativas especiais" tomadas 
pela emissora licenciada no sentido de patrocinar programaçlo cm outro canal atuante cm seu 
mercado). 
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com emissoras que não tenham essa intenção, não sendo assim obrigadas a enfrentar 
as pressões competitivas para desistir de levar ao ar essa programação educacionaL 
Uma diretriz de processamento facilitará também o processamento rápido e 
uniforme, por parte do pessoal da Comissão, das solicitações de renovação. 
Resumindo, uma diretriz de processamento é um meio claro, justo e eficiente de 
implementar a Lei da Televisão para Crianças. 

8. Com respeito às questões constitucionais levantadas neste processo, 
concluímos, como o Congresso o fez ao promulgar a CTA, que não dúvidas que 
exigir que as emissoras atendam às necessidades educacionais e de informação de 
sua audiência infantil é coerente com a obrigação, há muito reconhecida, de que as 
emissoras sirvam ao interesse público. Concluímos, também, que as normas ora 
adotadas por nós promovem de forma direta o substantivo e urgente interesse do 
Governo em educar as crianças da América .. Ao mesmo tempo, as nórmas foram 
elaboradas de mo_do apermitir flexibilidade às emissoras. 

9. O Congresso conta com a criatividade das emissorall para promover o forte 
interesse da nação em educar sua juventude. Como declarou o Congresso, "é dificil 
pensar em um interesse mais significativo do que a promoção do bem-estar das 
crianças que assistem tanta televisão, de onde vem uma parcela tão importante da 
informação que elas recebem" 

A. A Importância da Programação Educacional para Crianças na Televisão 

9. O Congresso reconheceu que a televisão pode beneficiar a sociedade 
através de ajudar na educação e na informação de nossas crianças. Ao promulgar a 
CTA, o Congresso citou pesquisas que âemosmmf a.- eficaeia aos-programas âe 
televisão concebidos com o fim de ensinar às crianças habilidades específicas. Por 
exemplo, crianças que assistem "Misrer Roger's Neighborhood" (O Bairro do Sr. 
Roger) e Sesame Stret (Vila Sésa:mo) mostraram terem aprendido persistência no 
desempenho de tarefas, brincar imaginativo, bem como habilidades relativas a letras 
e números. 

10. Os estudos confrrman1, e muitos dos comentadores que participaram 
deste processo concordam, que as crianças que assistem a televisão educativa 
auferem beneficies significativos. Num desses estudos, crianças que assistem 
"Barney" mostraram uma maior habilidade com contas aritméticas, eonhecimento 
das cores e formas, vocabulário e habilidades sociais do que as crianças que não 
assistem a esse programa. Embora todas as crianças possam se beneficiar com a 
televisão educativa, foi verificado que esses beneficias eram particularmente 
significativos para as crianças provenientes de famílias de baixa renda. Um estudo 
realizado pela Dra Aletha Huston e pelo Dr. John Wright, co-diretores do Centro de 
Pesquisas sobre a Influência da Televisão sobre as Crianças, da Universidade do 
Kansas, demonstrou que as crianças de 2 a 4 anos, de famílias de renda de baixa a 
média, que àssistiam Vila Sésamo e outros progr~as educativos com freqüência, 
tiveram melhor desempenho em vocabulário, aptidão para ingressar na escola, pré-' 
alfabetização e testes aritméticos do que as crianças que não assistiam efi71w;o,; 
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gramas, mesmo de faixa etária três anos mais velha. Essa_ diferenças se verificavam· 
mesmo quando os resultados eram controlados levando em-conta a capacidade verbal 
inicial e as qualidades da família e do ambiente doméstico. O Workshop sobre 
Televisão Infantil ("CTW'') apresentou um outro estudo recentemente realizado pela 
Westat, Inc., que mostrou que as crianças em idade pré-escolar, provenientes de 
famílias de baixa renda, que assistiam a Vila Sésamo demonstraram maior 
capacidade em termos de alfabetização e números que as que não assistiam ao 
programa. Desse modo, temos informações substantivas a nos provar que a televisão 
pode educar as crianças. 

11. O fato de a televisão ter poder educativo é importante, porque 
praticamente todas as crianças americanas têm acesso à televisão e passam uma parte 
considerável de seu tempo assistindo a ela. Dados recentes mostram que a televisão 
alcança 98% dos lares americanos, incluindo aí mais de 90% das famílias com renda 
anual abaixo de 5.000 dólares. Os dados mostram também que as crianças na faixa 
de 2 a 17 anos assistem, em média, a mais de 3 horas de televisão por dia. A 
importância da televisão convencional para as crianças é reforçada pelo fato de que 
um número menor de crianças tem acesso a televisão a cabo que à televisão 
convencional. Nos Estados Unidos, 38% das crianças na faixa de 12 a 17 anos, e 
37% das crianças na faíxa de 2 a 11 anos moram em lares que não estão ligados a 
televisão a cabo. De fato, segundo o levantamento de gastos do consumidor 
realizado pelo Bureau of Labor Statistics (Departamento de Estatísticas 
Trabalhistas), o percentual de famílias consumidoras que assinam televisão a cabo 
ou sistemas de· antena comunitária aumenta significativamente com a faixa de renda 
da família. Desse modo, enquanto 75% das famílias consumidoras com renda acima 
de 70.000 dólares anuais assinam televisão a cabo, apenas 36% das famílias 
consumidoras com rendimentos abaixo de 5.000 dólares possuem essa assinatura. 
Por essa razão, a televisão convencional é uma fonte importante de programas para 
crianças e para todos os membros das familias de baixa renda, inclusive as crianças. 

12. A televisão chega às crianças mais cedo e por mais horas diárias que 
qualquer outra influência educativa, com a exceção, talvez, da familia. Muitas 
crianças assistem televisão antes de serem expostas a qualquer tipo de educação 
formal. Quase 70% das creches mantém a televisão ligada várias horas por dia. À 
época em que iniciam o primeiro ano primário, a maioria das crianças americanas já 
terá passado o equivalente a três anos escolares em frente ao aparelho de televisão. 

13. Algumas pessoas afirmam que as crianças não querem assistir 
programas educativos. Mas há estudos que mostram que, quando há a oferta de 
programas educativos, um grande percentual das crianças os ~sistem. O estudo 
Weststat verificou que a maioria das crianças pequenas, em todos os grupos 
demográficos, assistem Vila Sésamo. Um outro estudo apresentado pela CTW 
sugere que as crianças não distinguem entre programas educativos e não-educativos, 
e que elas não consideram os programas educativos menos atraentes. A CTW 
observou que programas de qualidade concebidos .especificamente para atender as 
necessidades educacionais e informativas das crianças são capazes de atrair 
audiências consideráveis, como já demostrado por Vila Sésamo e Ghostwriter. Além 
disso, a Fox Broadcasting Company, a Fox Children 's Network ("FCN''À ~ ~~~ 
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Affiliates Association (doravante mencionadas coletivament~ como "A Fox") 
apresentaram dados mostrando que os programas educativos desenvolvidos pela 
FCN haviam alcançado avaliaçõe:; altas. 

B. A História das Medidas Tomad:a>J pelo Governo para a Promoção de 
uma Televisão Educativa para Crianças 

14. Por mais de 30 anos a Comissão .·cm reconhecendo que, como parte de 
suas obrigações de curadoras das ondas públicas, as emissoras devem oferecer 
programação que atenda às necessidades especiais das crianças. Os esforços 
envidados pela Comissão no sentido de promover programação infantil tiveram 
início em I 960, com a declaração de que as crianças eram um dentre os diversos 
grupos cujas necessidades as emissoras licenciadas deveriam atender, a fim de 
cumprir suas responsabilidades de interesse público e comunitário. Em 1974, a 
Comissão reconheceu, de forma específica, que as emissoras têm a obrigação de 
oferecer programação infantil de cunho educativo: 

"Acreditamos ... que a obrigação das emissoras de servir ao público 
inclui a responsabilidade de oferecer programação diversificada destinada a atender 
às várias necessidades e interesses do público infantiL ... A esse respeito, a 
programação educativa ou informativa para crianças é de particular importância". 

No entanto, a Comissão concluiu, à época, que não havia necessidade de determinar 
o número de horas semanais que as emissoras deveriam dedicar a essa programação. 
A Comissão preferiu declarar que o setor de televisão deveria voluntariamente adotar 
medidas que aumentassem a quantidade de programas educativos e informativos 
para crianças. 

15. A Declaração de Política de 1974 da Comissão pedia às emissoras que 
envidassem esforços significativos para o'rerecerprogramru.-lnfantis, ·dos-quais uma · 
parte razoável deveria consistir de programas de cunho educativo, para aumentar o 
número de programas voltados para crianças de faixas etárias específicas e para 
aperfeiçoar a distribuição de horários, de modo a que os programas infantis fossem 
levados ao ar tanto em fins-de-semana quanto em dias de semana. A Comissão 
adotou também políticas relativas à propaganda comercial durante a programação 
infantil. A Comissão declarou esperar que o setor, até 1 o de janeiro de 1976, tivesse 
adotado medidas de autoregulamentação, visando a observância dessa diretrizes. De 
modo a avaliar o sucesso desse programa, a Cottússão revisou seus formulários de 
renovação, visando obter informações sobre as práticas de propaganda com~cial e 
de programação destinadas às crianças. O tribunal de Recursos dos Estados Unidos 
para o Circuito do Distrito de Colúmbia (Circuito de D.C.) considerou a decisão da 
Comissão como sendo um exercício razoável de sua autoridade regulamentadora. 

16. Em 1978, a Comissão tentou determinar .. que mudanças haviam ocorrido 
desde 1974, e se a autoregulamentação havia funcionado. Em 1979, a Força-Tarefa 
sobre Televisão para Crianças da Comissão (Força-Tarefa) concluiu que, embora o 
setor tivesse. de modo geral, observado os limites de tempo para comerciais adotado 
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em 1974, o mesmo não havia ocorrido com as diretrizes de programação. A Força
Tarefa informou que as emissoraS licenciadas levavam ao ar, no período 1977-78, 
uma média de 2,6 horas semanais de programas "instrutivos", contra 2,8 horas 
semanais em 1973-74. A Força-Tarefa concluiu, portanto, que as forças de mercado 
não haviam funcionado no sentido de assegurar que a programação dos canais de 
televisão respondesse às necessidades e interesses das crianças. A Força-Tarefa 
atribuiu esse fato à capacidade limitada da audiência infantil de influenciar o 
mercado televisivo, devido a este depender dos anunciantes. Como respo'sta a essa 
conclusão, a Comissão divulgou uma Notificação de Proposta de Regulamentação 
em fins de 1979, documento este que delineava uma série de opções, indo desde 
lançar mão da televisão não-comercial para crianças até adotar exigências 
quantitativas obrigatórias?- · 

17. Em 1983, a Comissão realizou uma audiência plena, visando atualizar 
suas informações relativas às questões. levantadas na Notificação de Proposta de 
Regulamentação de 1979 e, em 1984, publicou a decisão relativa a Televisão para 
Crianças, concluindo o processo de regulamentação. A Comissão concluiu que as 
informações que tinha perante si não fundamentavam a decisão "aplicar uma cota 
obrigatória nacional para a programação infantil". A Comissão explicou que havia 
preferido não se basear nas conclusões da Força-Tarefa de 1979 devido a que essa 
Força-Tarefa não havia considerado o setor de vídeo como um todo. Após examinar 
a oferta de programação disponível em TV a cabo e nos canais não-comerciais, a 
Comissão concluiu que "não se verifica um fracasso em escala nacional, em termos 
do acesso das crianças a programaçãoinfantil" que pudesse tomar necessário impor 
às emissoras exigências quantitativas ou exigências de outro tipo referentes à 
programação." Apesar disso, a Comissão ressaltou o fato de que as emissoras tinham 
"o dever permanente ... de levar em conta as necessidades, em termos de 
programação, da parte infantil da audiência", preferindo contar com essa declaração 
genérica de compromisso, como também nas forças de mercado, para assegurar uma 
quantidade suficiente de programação infantilde CunhQ .edllcaftvo. O C~ctiÍt().dO 
D.C., respondendo a um recurso, reafirmou á decisão cta Comissão como sendo um 
exercício razoável de poder discricionário. 

18. A Comissão não conta com informações independentes sobre a 
quantidade de programação infantil levada ao ar após a decisão contida no Relatório 
de 1984. Segundo um comentador, entretanto, as três principai!? cadeias, em 
conjunto, levaram ao ar, em 1980, mais de 11 horas semanais (3,7 horas semanais 
cada) de programas educativos.4 A NAB afirma que as emissoras fizeram uma média 
de duas horas semanais por canal em 1990, e 3,6 horas semanais em 1993.5 

4 

Notifi=;ão de Proposta de Regulamentação, N" 19!42, 75 FCC 2d 138 (!979). Quanto à última 
alternativa, a Notificação de 1979 propôs exigir que todas as emissoras de televisão comercial 
oferecessem cinco horas semanais de programação para crianças de idade pré-escolar (de 2 a 5 anos) e 
duas horas e meia semanais de programação educativa para crianças em idade escolar (de 6 a !2 anos). 
A proposta exigiria que essa progrnmação fosse ao ar entre 8:00 e 20:00 horas, de segunda a sexta. 

A NAB apontou diversos problemas que ela acredita existirem com Estudo Ruslmell, e observou que 
os canais filiados às grandes redes, hoje em dia, levam ao ar uma quantidade considerável de 
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19. Em 1984, a Comissão revogou as diretrizes--comerciais para a 
programação infantil6 Em 1987, o Circuito do D.C. determinou que não havia 
embasamento para a decisão da Comissão, reencaminhando-a a esta para maiores 
justificativas do porquê de sua decisão de eliminar suas "diretrizes de longa data para 
a propaganda comercial durante a programação infantil". O tribunal não encontrou 
embasamento razoável para a Comissão alterar sua política relativa à 
comercialização. 

20. A Comissão respondeu ao reencaminhamento através da publicação de 
uma Notificação Adicional de Proposta de Regulamentação e de uma Notificação de 
Inquérito, buscando comentários sobre a questão das diretrizes de propaganda 
comercial no horário infantil das televisões. A Comissão não tomou mais nenhuma 
medida a respeito de televisão para crianças até após o Congresso ter promulgado a 
CTA,.em 1990. O Relatório do.Senado sobre aCTA citava as decisões de 1984, da 
Comissão, como os fatores que haviam precipitado a promulgação da CTA. 

21. O Congresso promulgou aCTA tanto para impor limites ao número de 
comerciais levados ao ar durante a programação infantil como para deixar claro que 
a FCC (Comissão Federal de Coniuriicaçõesfzião podia confiar apenas nas forças de 
mercado para aumentar a programação educativa e informativa disponível para 
crianças na televisão comercial. Embora reconhecendo que a televisão comercial 
oferecia alguns programas "de valor", o Relatório do Senado declarou que "de 
maneira geral, há uma quantidade assustadoramente insuficiente de programação de 
cunho educativo e informativo na televisão comercial". O Relatório, em seguida, 
observava: 

Os mesmos problemas verificados pela FCC ení 1976 existem ainda hoje. As forças 
de mercado não funcionaram no sentido de um aumento dos ptogra11las infantis de 
cunho educativo e informativo oferecidos às crianças pela televisão comercial. 7 

22. Ao promulgar a CTA, o Congresso declarou cla.ra.rTI.ente seu ebjetivo. O 
Relatório do Senado observa expressamente que "o objetivo desta legislação é 
aumentar a quantidade de prograrnas-oinfan.tis de cunho educativo e informativo 
levados ao ar pela televisão por satélite. O Congresso tentou alcançar esse objetivo 
através da exigência de que cada uma das emissoras licenciadas ofereça programação 

6 

programação infantil de cunho educativo e informativo produzido fora daquela rede. Por outro lado, a 
conclusão de nossa Força· Tarefe, de que as licenciadas levavam ao ar cerca de 2,6 horas semanais de 
programação educativa no perfodo I 977-78, sugere que 3, 7 talvez seja um número demasiadamente 
alto. 

A NAB pediu às televisões comerciais que listassem sua programação infantil que atendesse às 
seguintes definições: programação originalmente produzida e levada ao ar para crianças menores de I 6 
anos, que atenda a suas necessidades cognitvo-intelectuais e sócio-emocionais. 

Em 1981, a Comissão reduziu o formulário de solicitação de renovação de licença para o tamanho de 
um cartão postal e eliminou as perguntas relativas à prograzpação infantil. 

Ver também O Relatório da Câmara em 6 (ressaltando a opinião da Comissão de que "o novo mercado 
para programação em vídeo não elimina a responsabilidade de interesse público de cada urna das 
emissoras licenciadas de atender ao público infantil"). 
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de ·cunho-· educacional e informativo, inclusive programas especificamente 
concebidos para educar e informar crianças, e também de que a FCC se incumba de 
exigir o cumprimento dessa obrigação. Isto fica claro no texto da CT A, que declara 
que a FCC "deverá, em sua análise de cada uma das solicitações de renovação de 
licença para emissoras de televisão por satélite, comerciais ou não, levar em 
consideração até que ponto a emissora licenciada. .. vem atendendo às necessidades 
educacionais e informativas das crianças, por meio da programação em geral, 
incluindo a programação especificamente concebida para atender a essas 
necessidades". 

23. O Relatório do Senado explica a terminologia empregada por aquela 
legislação, observando· que aCTA exige, de forma explícita, que a FCC "Leve em 
conta, por ocasião da renovação da licença, o fato de se a emissora licenciada vem 
oferecendo programação especificamente concebida para atender às necessidades 
educacionais e informativas das crianças de idade pré-escolar e escolar. Na tribuna 
da Câmara, o Deputado Lent manifestou a mesma opinião: "É claro que as emissoras 
de televisão já são obrigadas a atender a seu público infantil. Mas agora, a FCC 
seguirá a orientação de avaliar se as emissoras de televisão estão de fato cumprindo 
essa obrigação". O Relatório do Senado ressaltava a obrigação, recentemente 
codificada, de que as emissoras oferecessem · programação lnfantil de cunho 
educativo: 

Como parte de sua obrigação de servir ao interesse público, as emissoras podem e, 
na verdade, têm que prestar serviços ao público infantil. As crianças são a base sobre 
a qual nossa sociedade repousa Ver o caso Prince versus Massachussets, 321 U.S. 
158, 168 (1943). Como demonstrado em outras seções deste relatório, as crianças 
assistem muita televisão, especialmente antes de entrarem para a escola, e sofrem 
uma grande influência desse meio de comunicação. Por essas razões, a emissora, na 
qualidade de fiduciária pública, deve oferecer programação especificamente 
concebida para atender às necessidades educacionais e informativas das crianças. 

24. O Relatório do Senado deixa claro também que o Congresso pretendia 
"exigir que as emissoras "oferecessem programas especificamente concebidos para 
crianças de idade pré-escolar e escolar, devido às provas irrefutáveis de que esses 
programas são os que têm maior impacto sobre o desenvolvimento da criança. .. Cada 
emissora deverá demonstrar que ela vem atendendo a seu público infantil, com 
programação concebida para atender às necessidades educacionais e informativas 
próprias às crianças, levando em conta as características especiais dos vários 
segmentos da população infantil, de modo a ter renovada sua licença". Embora o 
Congresso tenha exigido que cada uma das emissoras licenciadas submeta à FCC 
uma amostra de que ela tenha cumprido de forma aceitável suas obrigações quanto a 
oferecer essa programação, a história legislativa observa também que o Congresso 
tinha a intenção de dar flexibilidade às emissoras, na decisão de como cumprir suas 
obrigações para com as crianças. Desse modo, o _Congresso sugeriu que a FCC 
poderia examinar a programação voltada para o público em geral, além dos 
programas especificamente concebidos para as necessidades educacionais e 
informativas das crianças. 
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C. Os Procedimentos da FCC na Implementação da CT A 

25. A CTA especifica cue a Comissão ·"deverá" levar em conta, em sua 
análise das solicitações de renovação de licença para emissoras de televisão, "o 
ponto até onde a emissora licenciada ... vem atendendo às necessidades educacionais 
e informativas das crianças, por meio de sua programação geral, incluindo a 
programação especificamente concebida para atendP.r a essas necessidades". Seu pro
pósito, como expresso no titulo da Lei, é "exigü que a Comissão Federal de 
Comunicações ... exija o cumprimemto das obrigações das emissoras de atender às 
necessidades educacionais e informativas do público infantil...". A CTA também 
afirma que "além do exame da programação oferecida pela emissora licenciada, a 
Comissão "poderá" examinar iniciativas "especiais" de outra natureza, tomadas pela 
emissora licenciada, visando aumentar o valor educativo e informativo de sua 
programação educativa, bem como quaisquer iniciativas "especiais" 'tomadas pelo 
licenciado no .sentido de produzir ou patrocinar programação especificamente 
concebida para o atendimento das necessidades educacionais das crianças, a serem 
levadas ao ar por outro canal que opere no mercado da emissora licenciada. 

26. Em 1991, a Comissão adotou uma regulamentação destinada a 
implementar a CTA. Como observado pela NPRM, essa regulamentação "não 
contém exigências quanto ao número de horas de programas educativos· e 
informativos que devem ser levados ao ar pelas emissoras, ou quanto à hora do dia 
na qual esses programas devem ser levados ao ar". Essa regulamentação exige, ao 
contrário, que "as emissoras levem ao ar algum volume de programação educacional 
e informativa, de duração convencional, especificamente concebida para crianças até 
16 anos de idade". A regulamentação define programação educacional e informativa, 
inclusive programas "especificamente concebidos" para educar e informar crianças, 
como "quaisquer programas de televisão que de algum modo rontribuam para o 
desenvolvimento positivo de crianças até 16 anos, inclusive no que diz respeito às 
necessidades intelecto-cognitivas e sócio-emocionais". Ao adotar a regulamentação 
de 1991, a Comissão impôs às emissoras determinadas exigências referentes a 
relatórios, mas rião levou·em conta a necessidade de medidas visando a tornar mais 
facilmente disponíveis aos pais e ao público em geral informações sobre a oferta de 
programação educacional para crianças. 

27. Em resposta às preocupações expressas por algumas pessoas, com relação 
ao fato de nossas normas oferecerem às emissoras orientação insuficiente às 
emissoras que tentam observar as disposições da CT A, demos início a este processo 
com uma Notificação de Inquérito ("NOf'), em 1993. Com base nos comentários em 
resposta à nossa NOI., como também a comentários recebidos com relação a nossa 
audiência em plenário de 1994 sobre a questão da programação infantil de cunho 
educativo nas televisões, propusemos, na NP RM, fazer algumas alterações em nossas 
normas, a fim de alcançar os objetivos da CT A. 

28. Em resposta à NP RM, recebemos·· um número significativo de 
comentários das partes interessadas, inclusive ·de emissoras, associações de 

' emissoras, grupos de interesse-público, produtores de programação infantil, 
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pesquisadores de programação educativa e de autorida:des eleitas. Além disso, 
recebemos aproximadamente 20.000 cartas e mensagens pela Internet, de cidadãos 
individuais. As informações obtidas nestes comentários ~ontribuíram para aumentar 
nossa compreensão do mercado de programação infantil de cunho educativo nos 
canais de televisão. 

D. A Oferta de Programação Educacional para Crianças na Televisão 

29. A Economia da Programação Educativa para Crianças. Como 
observado acima, ao promulgar a CTA, o Congresso verificou que as forças de 
mercado não eram suficientes para assegurar que-os canais comerciais oferecessem 
programação infantil de cunho educacional e informativo. O Congresso concluiu que 
os mesmos problemas encontrados pela Comissão em 1976 ainda existiam, e que as 
forças de mercado n:ão haviam funcionado no sentido de aumentar a programação 
educativa e informativa disponível para crianças na televisão comercial. 

30. Diversos fatores podem explicar aS limitações do mercado referentes à 
oferta dessa programação. As emissoras de teleVisão convencional · auferern suas 
receitas a partir da venda de tempo de propaganda comercial. As receitas da venda 
de propaganda comercial dependem do tamanho e das características sócio
demográficas da audiência alcançada pela programação da emissora, as quais têm, 
portanto, parcos incentivos econômicos para promover programaÇão infantil, devido
a que o público infantil é menor que o público em geral. 

31. As emissoras têm incentivos ainda menores para oferecer programação 
educativa para crianças. A programação eâU:cativa, em gerãl., de se dirigir a 
segmentos do público infantil. Um programa educativo para crianças de 2 a 5 anos, 
no entanto, pode ser de pouco interesse pata crianças de 6 a 10 ànos ou de 12 a 17 
anos. Ao contrário, um programa de diversão para crianças tem maiores de chances 
de agradar a uma faixa mais ampla dessas crianças.8 Desse modo, o mercado para 
televisão infantil de cunho educativo pode ser segmentado por idade de formas que 
não caracterizam os programas de diversão para crianças e os programas para 
adultos. Além do mais, o público adulto é muito maior que o público infantil. Há 
59,5 milhões de crianças na audiência infantil: 16 milhões de 2 a 5 anos, 22,2 
milhões de 6 a 11 anos e 21 ,3 milhões de 12 a 17 anos. Os adultos entre 18 e 49 anos 
totalizam 122,2 milhões. Devido a audiência adulta ser maior que a infantil, o 
potencial de receita . é muito maior, dando portanto às emissoras motivação para 
concentrar-se na programação adulta, e não na televisão infantil de cunho educativo. 
E, dentro da categoria de programação infantil, as emissoras têm motivações 

------------------------------------
Dados fornecidos por Nielsen indicam que crianças de 6 .. a 11 anos tendem , em grande medida, a 
assistir programas vltados para o público adulto ou para o público em geral, __ rnais do que a programas 
infantis. Além disso, quando solicitadas a citar seus programas favoritos, as crianças de lO a 17 anos 
tendiam a incluir programas para adultos ou para o público em geral, mais do que programas 
especificamente infantis. -
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econômicas para preferir programas de diversão que atraiam uma faixa mais ampla 
de crianças, do que programas educativos que acraiam um grupo mais restrito. 

32. Se for exigido d •.. ; canais que ofereçam alguma programação infantil de 
cunho educativo, acreditam.~ é' que as mesmas motivações poderiam levar os 
proprietários das emissoras a pr.:h:7' levar ao ar esses programas nos horários em que 
poucos adultos estivessem as::a.,·:,.·,ô.o. Por exemplo, é menos oneroso para as 
emissoras levar ao ar programas l.!Li"'-l'ltis de cunho educativo bem cedo pela manhã 
do que horas mais tarde, devido a que o número de telespectadores adultos a serem 
perdidos e, conseqüentemente, da receita perdida. será relativamente menor. Desse 
modo, como tratado na Seção IV e como mostrado nos gráficos do Apêndice D, não 
é de surpreender que uma parcela significativa da programação infantil seja, 
atualmente, levada ao ar antes de 7 horas da manhã, e que poucos programas infantis 
sejam levados ao ar no horário nobre, que atrai as maiores audiências adultas. 

33. Além do mais, no mercado de televisão, pode ser dificil para um pequeno 
número de pais e outros interessados, com forte demanda por programação infantil 
de cunho educativo, sinalizar a intensidade dessa demanda. Em outros mercados, os 
consumidores têm a capacidade de demonstrar a intensidade de suas preferências 
através da quantia de dinheiro gasta por eles, ou seja, seu votos "em dólares". 
Entretanto, os serviços de levantamentos de índices de audiência registram, 
basicamente, apenas um "voto" por telespectador. Mas o sinal importante para a 
emissora é a quantia em dólares das receitas de publicidade. Pequenas audiências 
com pouco poder aquisitivo, como as audiências de televisão educativa para 
crianças, têm· pouca possibilidade de sinalizar a intensidade de . sua demanda. As 
emissoras, portanto, têm pouca motivação para oferecer programação desse tipo, 
devido a que as pequenas audiências e, conseqüentemente, a baixa receita de 
propaganda comercial significam que haverá, para elas, um custo substancial (o 
chamado "custo de oportunidade'') de abrir mão de receitas maiores provenientes de 
outros tipos de programas não levados ao ar. 9 

34. A combinação de todas essas forças de' mercado, consequentemente, pode 
criar desincentives econômicos relativos à programação educativa. As emissoras que 
desejem oferecer uma quantidade significativa de programas dessa natureza podem 
ter que enfrentar pressões econômicas para não fazê-lo, devido a que levar ao ar uma 
quantidade significativa de programas educacionais pode colocar a emissora em 
situação competitivamente desvantajosa em relação às outras emissoras que levam 
ao ar pouquíssimos programas desse tipo. Esses e os outros fatores descritos acima 
tendem a levar a uma sub-oferta de programas infantis de cunho educativo e 
informativo, como o Congresso verificou com aCTA. 

35. A quantidade de programação educativa na televisão convencional. 
Algumas pessoas, no decorrer deste processo, apresentaram estudos que analisam a 

Reconhecemos que, em alguns casos, os telespectadores foram capazes de efetivamente comunicar seu 
descontentamento com detenninados programas, por meio de boicotes. Mas não temos conhecimento 
de exemplos em que um boicote tenha sido igualmente eficaz para convencer as emissoras a oferecer 
mais programação de um determinado tipo. 
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quantidade dos programas educacionais de duração-padrão e periodicidade regular 
levados ao ar pela televisão comercial, desde a aprovação da CTA. Na NPRM, 
discutimos vários dos estudos descritos abaixo. Concluímos que eles ofereciam 
dados insuficientes que nos permitissem determinar se a CT A, bem como nossas 
normas atuais, haviam precipitado um aumento significativo na quantidade dos 
programas infantis de cunho educativo levado ao ar pelos canais de televisão 
comercial. Em especial, nenhum desses estudos permtifil.nos determinar com 
prectsão que quantidade de programação especificamente concebida para educar e 
informar crianças é atualmente levado ao ar. Do mesmo modo, pedimos a pessoas 
que nos fornecessem informações e estudos adicionais, documentando mudanças na 
natureza e na quantidade da programação infantil. Assim fazendo, reafirmamos 
nossa intenção de reavaliar a necessidade de modificar nossas atuais normas para 
pro-gramação infantil, "se nos fossem apresentados dados comprovando que as 
necessidades educacionais e informativas das crianças estão sendo atendidas, de 
conformidade com os objetivos da CTA". 

36. Tal como os estudos descritos na NPRM, os estudos apresentados em 
resposta à NPRM (descritos a seguir) não são conclusivos no que se refere a 
estabelecer a quantidade exata de programação educativa que, atualmente, está sendo 
oferecido pelas-emissoras. Esses estudos chegam a conclusões diferentes, em parte 
devido a que as definições dos programas a serem mensurados e a seleção de 
amostragens de emissoras de televisão são feitas de maneira diferente. Apesar de 
suas deficiências, no entanto, os estudos nos permitem concluir que algumas 
emissoras estão oferecendo uma quantida_de rmlito pequena de programação 
especificamente concebida para educar e informar crianças, e que há, entre as 
diversas emissoras, grandes variações de entendimento do tipo de programação 
exigida pela CTA. Esses dados, considerados em conjunto com o restante do 
histórico, nos leva à conclusão de que é necessário tomar as medidas adotadas aqui, 
de modo a alcançar os objetivos colocados na CTA. 

37. Examinamos, na NPRM, dois levantamentos de canais realizados pela 
Associação Nacional de Emissoras ("NAB") e pela Associação de Canais Locais de 
Televisão, Inc. ("ALTV") (anteriormehfe a Associação de Canais Independentes de 
Televisão), que asseguravam que a quantidade de programação educativa levada ao 
ar pelos canais comerciais aumentou desde a aprovação da CTA. Segundo a NAB, o 
canal comercial médio levava ao ar um pouco mais que 2 horas semanais de 
programas educacionais de duração-padrão e periodicidade regular. para crianças, 
durante o outono de 1990, e 3,6 horas semanais de programação dessa natureza em 
1993. Ao coletar esses números, a NAB pediu aos canais de televisão comercial que 
listassem sua programação infantil que atendesse às seguintes definições: 
"programação originalmente produzida e levada ao ar para uma audiência de 
crianças de até 16 anos, que atenda a suas necessidades cognitivo-intelectuais ou 
sócio-emocionais". 10 O levantamento da AL TV assegurava que o canal independente 

10 Essa definição parece tornar mais estreita a atual definição da Comissão de programação educativa e 
infonnativa como sendo "programação de televisão que de algum modo promova o desenvolvimento 
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de televisãÕ médio levava ao ar 4,6-:~ horas semanais de programas educacionais de 
duração-padrão e periodicidade regular, no primeiro trimestre de 1994. A AL TV não 
pediu os pesquisados que listassem sua programação que atendesse a uma definição 
específica. Ao invés disso, ela pediu que os canais listassem todos os programas 
levados ao ar durante o primeiro trimestre de 1994, os quais, na opinião do canal, 
atendiam as exigências da FCC, relativas à oferta de programação que atendesse às 
necessidades educacionais e informativas das crianças. 

38. Examinamos também, na _NPRM, um estudo de 48 solicitações de 
renovação de licença escolhidas ao acaso, apresentadas em 1992 por canais 
localizados nos estados ~do meio-oeste, realizado pelo Dr. Dale Kunkel, da 
Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. O Dr. Kunke1 afirmava que os canais 
comerciais diziam levar ao ar uma média_de 3,4 horas semanais de programas 
educ;:tcionais de duração-padrão e periQdicidade regular, especificamente concebidos 
para a educação e a informação de _crianças._Ao compilar esses números, o Dr. 
Kunkel contou os programas que, na solicitação de renovação de licença, estavam 
identificados como "especificamente con~bidos" para educar crianças, não impondo 
sua própria definição de programação dessa natureza. Entretanto, ele concluiu que 
esses números podem estar inflacionados, devido a que a afirmativa feita pelas 
emissoras, sobre o objetivo educacional desses programas, foi aceita sem 
questionamentos. 11 

39. Diversas pessoas apresentaram também estudos, em resposta a nosso 
pedido de dados adicionais, feita na NPRM. A Fox apresentou um relatório contendo 
a estimativa de que os canais filiadoS' à Fox estão levando ao ar, em média, quatro 
horas semanais de programação educacional, no período 1995-96. A Fox afirma, 
sem maiores detalhes, ter usado uma metodologia "extremamente conservadora" na 
determinação de quais programas eram, genuinamente, programas infantis de cunho 
educativo. A NAB e a ALTV apresentaram novos estudos. sobre a programação 
educativa levada ao ar pelas emissoras comerciais. O Dr. l_(unkel também apresentou 
um novo estudo. 

40. Segundo o levantamento atualizado de 78 canais, realizad-o pela ALTV, o 
canal independente de televisão médio levava ao ar, no primeiro trimestre de 1995, 
3,77 horas semanais de programas educacionais de duração-padrão e periodicidade 
regular. A NAB enviou questionários a 937 canais comerciais com números de fax 
válidos e recebeu 559 respostas. Com base nisso, a NAB afirma que, em 1994, o 
canal de televisão comercial médio levava ao ar quase 41/3 horas semanais d~ 

11 

positvo de crianças com menos de 16 anos de idade, inclusive as necessidades congnitivo-mte1ectuais 
ou sócio-emocionais da criança". 

Examinamos também o estudo Rushne11, que comparava a quantidade de programação educativa e 
informativa para crianças apresentada pelas redes de televisão em deteii:niiiados anos. anteriores e 
posteriores à promulgação da CfA. Dentre outros resultados, o estudo Rushnell airrmava que as quatro 
principais redes planejavam apresentar uma média semanal combinada de 9 horas de programação 
infantil de cunho educativo, em 1994/95. 



DEZEMBRO DE !997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

!- garilas educativos especificamente concebidos para crianças. Como em seu 
estudo anterior, a NAB definiu novamente programação educativa e informativa 
como sendo "programação originalmente produzida e levada ao ar para uma 
audiência de crianças de até 16 anos, que atenda a suas necessidades cognitivo
intelectuais ou sócio-emocionais". A NAB também aceitou sem questionamentos as 
afirmativas dos canais de que seus programas-listados atendiam a essa definição. 0 
estudo da NAB não é conclusivo no que diz respeito à quantidade média de 
programação educativa e informativa sendo oferecida pelas emissoras, devido a que 
a definição utilizada pela NAB da programação em questão difere de nossa atual 
definição de programação educativa e informativa. Tampouco podemos tomar como 
base os estudos da NAB ou da ALTV,.-para verificar, com algum grau de certeza, a 
extensão do desempenho. Ao mesmo tempo, nenhuma das duas associações alega 
que todas as suas filiadas estejam oferecendo exatamente a média verificada para_ o 
setor, ou nega o fato de que haja "exceções", que oferecem pouquíssima 
programação infantil de cunho educativo. 

41. O novo estudo do Dr. KWJ.kel examinou 48 solicitações de renovação de 
licença apresentadas em 1994, escolhidas ao acaso. O Dr. Kunkel verificou que os 
canais comerciais, em média, afirmaram levar ao ar o mesmo ntínfero de horas de 
programas educacionais de duração-padrão e periodicidade-regÚlar especificamente 
concebidos para crianças que no seu estudo anterior de 1992, sobre solicitações de 
renovação (3,4 horas semanais). O Dr. Kunkel caracterizou como "frívolas" algumas 
das alegações das emissoras de quer certos programas são educativos. No entanto, 
mesmo se aceitarmos sem questionamento as alegações das emissoras listadas no 
estudo sobre solicitações de renovação de 1994 do Dr. Kunkel, relativos à quanti
dade de programas educativos--de duração-padrão e periodicidade regular 
especificamente concebidos para atender as necessidades educacionais das crianças, 
alguns canais, aparentemente, levaram ao ar pouca ou nenhuma programação dessa 
natureza. Por exemplo, quatro canais (8,3%) no estudo de Kunkel não afirmavam 
levar ao ar qualquer programação desse tipo. Além disso, onze canais (23%) re
lataram levar ao ar uma. hora semanal ou menos de programação desse tipo, 16 
estações (33%) relataram levar ao ar 1,5 horas semanais ou menos e 25 canais (52%) 
relataram levar ao ar duas horas semanais ou menos de programação desse tipo. 

42. A conclusão de que alguns canais estão levando ao ar uma quantidade 
insuficiente de programas educativos para crianças é também corroborada por nossa 
experiência na implementação da CTA. Como a regulamentação promulgada em 
1991 determinava apenas que era exigido das emissoras oferecer "alguma" 
programação educativa, nós avaliávamos o cumprimento dessa exigência, no periodo 
de renovação 1991-94, que compreendia o primeiro ciclo de renovação 
imediatamente subsequente à promulgação da CT A, através do exame geral das 
iniciativas de cada licenciado relativas à programação infantil, de modo a assegurar 
que a emissora licenciada levasse ao ar algunS. programas de duração-padrão 
especificamente concebidos para atender as necessidades educacionais e 
informativas das .crianças. Os licenciados que levassem ao ar pelo menos meia-hora 
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semanal12 de programação dessa natureza recebiam a aprovação de rotina da parte 
relativa à CTA de suas solicitações de renovação. 13 

_ 

43. Disponibilidade de programação educativa nos meios de comunicação 
não-convencionais. Diversas emissoras apresentaram comentários argumentando que 
a Comissão deveria avali<v não apenas a programação educativa oferecida por 
emissoras de televisão convencional, mas sim a _disiJonibili<l.ade_ g(:ra]_ _cia 
programação educativa no mercado de vídeo. Acreditamos, contudo, que o foco cor
reto nesse processo seria a oferta de programação educativa para crianças pelas 
emissoras de televisão convencional, não por sistemas de TV a cabo e outros 
serviços por assinatura tais como sistemas de transmissão direta por satélite que, ao 
contrário das televisões convencionais, exigem o pagamento de uma taxa de 
assinatura. A própria CTA centra-se, de mane~ra explícita, nas emissoraS licenciadas 
pa..--a televisão convencional. Ao promulgar esta lei, o Congresso verificou que, como 
parte de suas obrigações de interesse público, "os operadores e licenciados de canais 
de televisão deveriam oferecer programação que atenda aos interesses específicos 
das crianças", e a Lei aplica-se apenas a canais de televisão convencional. Desse 
modo, a Lei centra-se na. oferta de programação educativa para crianças através da 
televisão convencional, um serviço que chega a todos os lugares e que pode ser a 
única fonte de programação em Vídeo para algumas famílias que não têm capacidade 
de pagar, ou não têm acesso a serviços de TV a cabo ou por assinatura. Embora 
observando um aumento no número __ de serviços outros que não a televisão 
convencional para fazer chegar às crianças programação em vídeo, o Relatório da 
Câmara afirma que "o novo mercad0 para programação em vídeo não elimina a 
responsabilidade de interesse público de cada uma das emissoras licenciadas de 
átender ao público infantil". 

44. Conclusão. Concluímos, com base nos estudos que temos à nossa frente, 
que embora algumas emissoras estejam uferecendo programação educativa e 
informativa, como era a intenção do Congresso, algumas não o fa.2.em. O Congresso 
não estava satisfeito com o desempenho das emissoras comerciais em 1990, quando, 
segundo a NAB, as emissoras comerciais estavam dedicando uma média de duas 
horas semanais para a programação educativa e, na CTA, o Congresso determinou 
que cada emissora tem o dever de atender às necessidades educacionais e 
informativas das crianças através de sua programação geral, inclusive programas 

12 

13 

Em todo esse Relatório e Ordem, quando nos referimos a programas de meia-hora de duração, o 
fazemos com consciência de que um programa de meia-hora, geralmente, tem menos de 30 minutos, 
para dar espaço a comerciais, identificação da emissora etc. Ver, por exemplo, Shop Talk (22 março 
de 1996), citando o New York Daily News (o novo levantamento da Associação Americana de 
Agências de Propaganda afiramva que, em média, há 14 minutos e 43 segundos de material não 
referente ao programa a cada hora do horário nobre}. 

Em alguns casos, não ficava claro que as emissoras tivessem oferecido sequer um programa semanal de 
meia-hora especificamente concebido para a educação e a.informação de crianças. Em alguns casos 
onde nenhum desses programas era levado ao ar, a equipe contactava as estações. Se ficava provado 
que o canal havia comprado programação educativa e, portanto, estaria, no futuro, aumentando a 
quantidade de programação educativa para crianças, e se as operações da emissora licenciada estivesse 
de confonnidade com as normas em outros aspectos, a renovação era concedida. 
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especificamente concebidos para atender às necessidades eduGacionais e ~
formativas das crianças. Parece, no entanto, que seis anos após a promulgação da 
CT A, ao menos algumas emissoras estão oferecendo menos que aquela quantidade. 
Dado o dever da Comissão de tratar emissoras em situação similares de forma 
semelhante, através da aprovação do desempenho, nos termos da CT A, de emissoras 
que oferecem muito pouca programação educativa, nós sinalizaríamos que as 
emissoras podem oferecer uma quantidade mínima de programação dessa natureza. 
O efeito de tal prática seria contrário a nossa tentativa de contrabalançar os 
desincentivas econômicos que atuarn contra a oferta da programação infantil descrita 
acima Além do mais, à luz do maior valor, para os anunciantes, dos programas de 
diversão para adultos, as emissoras que oferecem pouca programação educacional 
para crianças poderiam se beneficiar de vantagens econômicas indevidas, um 
resultado que apenas exacerba o desincentivo econômico . contra oferecer a 
programação infantil que o Congresso identificou ao promulgar aCTA. Desse modo, 
a não ser que modifiquemos nossa maneira de tratar a implementação da CT A, as 
emissoras terão a possibilidade de oferecer pouquíssima programação educativa para 
crianças, o que seria contrário às intenções do Congresso ao promulgar aCTA. 

45. Os registros de que dispomos também mostram que nossa definição de 
programas que cumprem as exigências da CTA deve também ser modificada. Tal 
como discutido acima, todos os estudos constantes desses registras definem 
programação educativa de forma diferente. A NAB, por exemplo, usa uma definição 
um pouco mais ampla que a que adotamos hoje. Além disso, o Dr. Kunkel, que não 
apresentou ~ definição, limitando-se a confiar nas interpretações variadas das 
emissoras cujas solicitações de renovação ele examinou, concluiu que algumas 
emissoras estavam tentando satisfazer as exigências da CTA com programas que não 
poderiam ser considerados como capazes de satisfazer essas exigências. Através do 
estabelecimento de uma definição clara de programação "especificamente 
concebida", estaremos oferecendo melhor orientação e maiores incentivos para que 
as emissoras cumpram as determinações da CT A. 

46. Os registras, IJ.O presente processo, também corroboram a conclusão de 
que os pais e outros interessados viriam a lucrar com mais informações relativas à 
programação educacional disponível em suas comunidades, assunto que passaremos 
a tratar a seguir. 

III. PROVIDÊNCIAS-RELATIV ASÀ INE'ORMAÇÃO_DO PÚBLICO 

47. Concluímos que as imperfeições do mercado que levaram o Congresso a 
aprovar a Lei da Televisão para Crianças podem ser abordadas, em parte, através da 
oferta de melhores informações aos pais sobre programação infantil de cunho 
educacional. Uma das maneiras de incentivar os licenciados a oferecer programação 
dessa natureza é incentivar e capacitar o público, P!'incipalmente os pais, a interagir 
com as emissoras. O fácil acesso do público à informação permitirá que o Congresso 
possa confiar mais nas forças de. mercado para atingir os objetivos da CTA e 
facilitará a aplicação da lei, por meio de permitir aos pais, educadores e outros 
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interessados o monitoramento ativo do desempenho do canal de televisão. Como a 
CBS "aceita entusiasticamente", "julgamentos sobre a qualidade da programação, 
educativa ou não, de uma emissora licenciada, são feitos de forma melhor pelo 
público e não pelo governo federal." Assim, nossas regras devem facilitar o acesso 
às informações referentes à programação educativa para crianças em sua 
comunidade. 

48. A televisão comercial é sustentada pelos anunciantes. Como discutimos 
acima, os anunciantes pagam de acordo com o tamanho da audiência, e as emissoras 
são desestimuladas a colocar no ar programas que atraiam audiências reduzidas. Os 
pais podem aumentar a audiência de um programa educativo estimulando seus filhos 
a assistir ao mesmo, mas só podem fazê-lo se souberem previamente quando o 
programa irá ao ar e se é educativo. O aumento do tamanho da audiência para 
programas educativos aumenta o incentivo às emissoras no sentido de levar ao ar, e 
aos produtores no sentido de oferecer, mais programas desse tipo. O acesso à 
informação também pode facilitar as campanhas de telespectadores e outros esforços 
baseados na comunidade a influenciar as estações com vistas a levar ao ar uma 
programação educativa melhor e em maior quantidade. À luz da evidência de que os 
pais usam as inf9nnaçõ_~s_Ql:>re a_.l'rogramação para selecionar os programas que 
seus filhos vão assistir, concluímos na NPRM que a carência de programação 
educativa, para cujo estudo foi criado o CTA, pode ser em parte atribuído a 
informações insuficientes sobre a programação. Na NPRM, identificamos diversos 
locais onde as informações sobre programas educativos poderiam ser fornecidas: 
identificações no ar; guias e listagens de programas; e os relatórios de programação 
para crianças, da própria estação, em seu arquivo público. 

49. Ao examinar as opções para aprimorar as informações disponíveis no que 
se refere à programação educativa, buscamos maximizar o acesso a tais informações 
por parte do público, ao mesmo tempo em que minimizamos o custo para o 
licenciado. Em resposta aos comentários à NPRM, enfocamos três métodos básicos 
para melhorar o acesso do público às informações: as emissoras comerciais devem 
identificar a programação-núcleo no momento em que esses programas vão ao ar, de 
uma forma determinada exclusivamente pelo licenciado; elas devem identificar tais 
programas para os editores de guias de programação; e, como detalhado a seguir, 
elas devem oferecer ao público o acesso aperfeiçoado às informações, mediante 
relatórios padronizados e outras formas. Observamos que as exigências de 
divulgação do tipo que adotamos atualmente promovem os interesses da Primeira 
Emenda ao aumentar o fluxo de informações para o público. 

Identificação No-Ar 

50. Comentários. Os grupos de interesse do público apoiaram, de um modo 
geral, a identificação de programas "básicos" no ar. Por exemplo, o Centro para a 
Educação da Mídia ("CME et ai."), apresentando-se conjuntamente com 19 outras 
partes, que incluem a Academia Americaria de P~atria ("AAP"), a Associação 
Americana de Psicologia ("APA"), a Associação Americana de Psiquiatria, a 
Fundação Nacional de Educação, e a Associação Nacional de Pais e Professores, foi 
a favor do uso de um ícone posto no ar no início do programa. O Fundo de Defesa da 
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Criança e a Cruzada da Comunidade Negra pela Criança r·cDF e BCCC"), 
apresentando opinião conjunta, sugeriram o uso tanto de anúncio no ar como de um 
ícone visível durante todo o programa e durante o período que antecede os co" 
merciais. Dentre as emissoras, a AL TV e a Associação Nacional de Emissoras de 
Propriedade de Negros ("NABOB") apoiaram a exigência de identificação no ar para 
a programação-núcleo. Outros comentaristas de emissoras concordaram com o 
objetivo de aprimorar o fluxo de informações para o público, mas argumentaram que 
o uso de um ícone ou anúncio no ar seria contraproducente, pois afastaria as crianças 
telespectadoras, em lugar de atraí-las. Essa opinião foi secundada pelo CTW, 
produtor de programação infantil, argumentando que os identificadores no ar iriam 
manchar os programas educativos. A Warner Brothers observou que os pais 
freqüentemente deixariam de ver um anúncio ou ícone que aparecesse no ar 
rapidamente no início de um programa. Enfim, Cosmos et a!. argumentou que a 
Comissão carece de jurisdição ou autoridade legal no que se refere aos métodos que 
as estações escolhem para promover a programação, tais como a identificação no ar. 

51. A NAB apresentou comentários iniciais contrários ao uso de um ícone ou 
anúncio no ar, contestando a jurisdição da Comissão para impor tais exigências. 
Entretanto, em comentários complementares, a NAB apoiou a adoção de regras para 
exigir que as emissoras "identifiquem os programas básicos no inicio de cada um 
deles, de uma forma unicamente a critério do licenciado." 

52. Debate.-Acreditamos que a identificação no ar de programas básicos 
ajudaria imensamente os pais no planejamento dos programas que seus filhos iriam 
assistir, e melhoraria a situação da programação infantil no mercado com custos 
mínimos para as estações. Da mesma forma, exigiremos que as emissoras ofereçam 
identificação no ar para-Os programas básicos, de uma forma inteiramente a critério 
do. licenciado, no inicio do programa. Assim como exigimos que as estações 
ofereçam identificação da estação no ar, bem como a identificação do patrocinador, 
acreditamos que o público seria ·bem servido mediante a exigência de que as 
emissoras identificassem, no ar, os programas especificamente destinados a educar e 
a informar as crianças. Os identificadores no ar têm probabilidade de alcançar uma 
audiência mais ampla do que as informações impressas nos guias de programação. 
Além disso, observamos que não há como ter certeza de que os guias publicados irão 
incluir tais informações. Os identificadores irão aperfeiçoar a responsabilidade das 
emissoras ao divulgar os programas· que os licenciados identificam como 
contribuindo para sua obrigação de levar ao ar a programação-núcleo. ·A exigência de 
identificação no ar irá tornar as emissoras mais responsáveis perante o público e irá, 
ainda, facilitar a consecução do objetivo de minimizar a possibilidade de que a 
Comissão venha a ser forçada a decidir se determinados programas atendem às 
necessidades educacionais e informativas das crianças. 

53. Alguns comentaristas questionam se os identificadores no ar poderiam 
desestimular as crianças de assistir a programas educativos. Contudo, nenhum desses 
comentaristas apresentou provas de que tal efeito irá ocorrer. Voltaremos a examinar 
nossa decisão de exigir a identificação no ar se; após um período de experiência, as 
partes nos apresentarem provas de que os identificadores no ar realmente têm um 
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efeito desestimulante. Nesse meio tempo, as emissoras terão livre arbítrio para criar 
seus identificadores de modo a minimizar ou evitar tal efeito. 

54. Discordamos do argumento de Cosmos et al. de que a FCC carece de 
autoridade legal para exigir que as emissoras ofereçam identificação no ar para seus 
programas básicos. A Comissão_ tem-autoridade legal adequada, nos termos da CT A 
e da Lei de Comunicações, para exigir que as emissoras forneçam ao público in
formações sobre sua programação-núcleo. A CT A procura aumentar o volume de 
programação educativa e informativa disponivel para crianças. A exigência de que as 
emissoras ofereçam informações relativas à programação educativa e informativa irá 
melhorar a situação da televisão infantil no mercado, concretizando, assim, o 
objetivo da CTA. Além de nossa autoridade nos termos da CTA, temos ampla 
autoridade nos termos da Lei de Comunicações de 1934 para regular todos os 
serviços de comunicações que usam ondas de rádio, · inclusive autoridade para 
estipular os procedimentos de licenciamento para as estações emissoras. A Seção 
303(r) da Lei determina que temos autoridade para "estipular as regras e normas, e 
determinar as restrições e condições, compatíveis com a legislação, que sejam 
necessárias para executar as disposições da Lei." A prestação de tais informações irá 
auxiliar os pais e as crianças na escolha de programas e ajudar a responsabilizar as 
emissoras pelo cumprimento da CTA, auxilindo-nos, dessa forma, em nossa revisão 
obrigatória de tal cumprimento durante o processo de renovação. De fato, todo o 
nosso sistema de licenciamento baseia-se na oferi.a de informações adequadas ao 
público, para capacitá-lo a exercer seu direito legal de participar dos procedimentos 
de renovação. O oferecimento de anúncios no ar a respeito da programação-núcleo 
irá melhorar o funcionamento do mercado da televisão infantil e tomar as emissoras 
mais responsáveis perante os pais e outros membros da comunidade interessados na 
questão. A Seção 303(r) estipula uma ampla autoridade para a exigênCia do 
identificador no ar porque tal exigência irá nos ajudar a concretizar a determinação 
da Seção 309(a) e (k) de que a concessão de um pedido de renovação seja de 
interesse público. 

Guias de Programação 

55. Comentários. Os grupos de interesse do público, os responsáveis por 
programação e outros comentaristas geralmente apoiam a idéia de que as estações 
forneçam, aos guias de programação, informações sobre programas básicos, com o 
argumento de que isso iria oferecer aos pais o aviso antecipado acer~ dos horários 
dos programas educativos. A Administração Nacional de Telecomunicações e 
Informações (''NTIA") comentou que esta proposta representa uma das melhorias 
mais importantes por nós apresentada na NPRM, e irá dar aos pais americanos mais 
poder ao lhes fornecer informações que irão ajudá-los a encontrar programas que 
sejam bons para seus filhos. A KIDSNET, uma câmara de compensação, sem fins 
lucrativos, de informações sobre programação educativa, argumentou que a oferta de 
informações para guias de programação poderia aumentar as audiências e a lealdade 
a programas. A Disney defendeu a idéia de exigir que os licenciados forneçam 
informações aos editores de guias de programação, aos jornais locais e a quaisquer 
outros editores de materiais "razoavelmente destinados" a oferecer aos pais in
formações identificadoras. A NBC sugeriu que a Comissão incentive a adoção_d~ um 
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símbolo wúversal para os programas infantis educativos· e que inste as emissoras a 
incluir o símbolo nas informações fornecidas aos serviços de 'listagem de 
programação. As emissoras que foram favotâve-is a nossa: proposta átgillílerifafaln, ae 
um modo geral, que as informações impressas acerca de programas são preferíveis 
aos anúncios ou ícones no ar, pois isso permite aos pais planejarem, com 
antecedência, o que irão assistir. Os opositores dessa idéia alegaram que deve ficar a 
critério dos licenciados a escolha dos meios para promover a programação educativa 
destes. Cosmos et al. argumentou que não dispomos de autoridade legal para exigir 
que as informações relativas à programação com destinação específica sejam 
fornecidas aos guias de programação. -- · 

56. A NAB apresentou comentários iniciais contrários à exigência de que as 
emissoras forneçam informações sobre programação-núcleo aos guias de 
programação, declarando que as listagens de programas marcados de forma especial · 
iriam provavelmente desestimular a audiência entre crianças mais velhas que 
consultam guias de programação. Entretanto, nos comentários complementares, a 
NAB manifestou seu apoio à adoção de regras para exi-gir-qUe as emiSsoras 
"forneçam aos editores de guias de_ programação informações identificando a 
programação-núcleo, incluindo uma indicação da faixa etária à qual se destina o 
programa. 

57. Debate. É prática do setor de emissoras fornecer aos guias de 
programação informações sobre a programação, que são publicadas sem custos para 
as emissoras. Além disso, tomou-se uma prática bem-estabelecida fornecer 
informações especializadas sobre os programas, tais como que programas estão 
legendados para os deficientes auditivos. Como ãs eln.issoráS · fornecem 
rotineiramente tais informações sobre sua programação para os guias de 
programação, e indicam programas básicos para seus registros disponíveis ao pú
blico, cremos que, se as emissoras fornecessem aos editores de guias e listagens de 
programas, informações identificando os programas básicos, bem como a faixa etária 
a que, em sua opinião, se destina cada programa, isso demandaria um minimo de 
esforço, mas teria um efeito positivo importante. Reconhecemos que as emissoras 
não podem exigir que os guias publiquem essas informações. É, porém, mais 
provável que as informações constem das listagens de programas se as emissoras as 
fornecerem rotineiramente. Acreditamos que os guias de programação constituem 
um meio eficaz de oferecer aos pais informações antecipadas sobre os horários dos 
programas educativos. Essas informações irão auxiliar os pais a encontrar programas 
adequados a seus filhos e serão úteis para os pais e outras pessoas que desejem 
monitorar o desempenho da estação no que se refere ao cumprimento da CTA. 
Observamos que diversas emissoras apoiaram esta proposta, e que as principais 
redes utilizam atualmente um plano voluntário de aconselhamento para os pais, se
gundo o qual elas fornecem, aos serviços de guias de programação, informações 
indicando se os programas contêm material que pode ser inadeqtiado para crianças. 
Cremos que um símbolo universal para programaçãõ educativa também seria útil na 
identificação imediata de tal programação para o público, e incentivaria as emissoras 
a adotar tal símbolo. 

4Ql 
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:;g_ Discordamos de Cosmos et ai. de que carecemos de autoridade legal para 
exigir que as emissoras forneçal1l essas inforrilações· aos guias de programaÇão. 
Como observado no debate sobre nossa autoridade legal para exigir os 
identificadores no ar, supra, temos a autoridade legal adequada, nos termos da CTA 
e da Lei de Comunicações, para exigir que as emissoras forneçam ao público in
formações sobre sua programação-núcleo. Assim como os identificadores no ar são 
necessários para cumprir o mandato da CTA, o fornecimento de informações para 
guias de programação irá melhorar o funcionamento do inercado_:ae te1evisão infantil 
e tornar as emissoras mais responsável perante os pais. 

59. Como ocorre com os identificadores no ar, nossa ampla autoridade, nos 
termos da Lei de Comunicações de 1934, para executar a exigência do interesse 
público permite-nos fazer com que as errtissótas forneçam informações. sobre a 
programação quando necessário para aplicar o padrão do interesse público durante o 
processo de renovação. Embora não tenhamos anteriormente exigido que as 
emissoras forneçam informações aos guias de programação, exigimos que as 
estações trartsmitam determinados anúncios no ar, que publiquem aviso em um 
jornal local com respeito a determinadas solicitações de transmissão, e que coloquem 
à disposição determinadas informações em um arquivo público. 

60. A Seção 303(r) confere ampla autoridade para a exigência de divulgação 
de informações sobre programação, pois-o -fornecimento dessas informações nos 
ajudará a tomar a decisão, nos termos da Seção 309(a) e (k), de que a concessão de 
uma solicitação de renovação é de interesse público. Portanto, acreditamos que 
temos a autoridade legal para exigir que as emissoras forneçam aos guias de 
programação informações sobre a programação. 

Propostas de Arquivos Públicos 

61. Nossas regras determinam atualmente que os licenciados comerciais 
compilem relatórios, contendo informações sobre a programação infantil que 
colocam no ar, inclusive a hora, data, duração e descrição dos p_rogramas. Os 
licenciados mantêm esses relatórios nos arquivos da estação destinados à irtspeção 
por parte do público. BUscamos comentar na NPRM acerca da mudança das 
exigências atualmente existentes para melhorar o acesso do público às Íl ·formações 
desses relatórios, bem como o uso das mesmas: Identificamos diversas formas, 
discutidas a seguir, pelas quais tais melhoramentos podem ser feitos sem contribuir 
materialmente para impor qualquer ônus ao licenciado. 

i. Pessoa de Ligação no que se refore à programação infantil 

62. Na NPRM, propusemos que as estações identifiquem a pessoa, 
funcionária da estação, responsável por coletar os comentários acerca do 
cumprimento, por parte da estação, dos termos da c: A, e perguntamos como tal 
exigência poderia ser implementada sem se tornar um incômodo. Algumas emissoras 
discordaram de nossa proposta, mas as grandes redes, outras emissoras, e outros 
comentaristas a apoiaram. Cremos que é razoável exigir que os licenciados designem 
uma pessoa de ligação para a programação infantil, e incluam, nos relatórios de 
programação infantil da estação, o nome e o métiJdo de contactação dessa pessoa, 
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visto que alguém em cada estação deverá, na rrática, responsabilizar-se pela 
execução das responsabilidades da emissora nos termos da CT A. Concordamos com 
a CME que é importante identificar, para o público, uma pessoa a ser contactada no 
que concerne a preocupações e queixas sobre a programação infantil da emissora. 
Essa exigência irá também facilitar o acesso do público às informações sobre os 
esforços de programação educativa das estações, e irá auxiliar as estações a 
responder aos comentários e queixas do público. Além disso, visto que atualmente 
exige-se dos licenciados que mantenham, em seu arquivo aberto à inspeção por parte 
do público, os relatórios de programação infantil e as cartas recebidas do público, 
essa exigência não deverá constituir um ônus adicional significativo para os 
licenciados. 

ii. Explicação acerca de como a programação atende à definição de 
programação-núcleo 

63. Adotaremos a proposta contida na NP RM de que os licenciados forneçam 
uma breve explicação, em seus relatórios de programação infantil, acerca de como 
determinados programas atendem à definição de programação-núcleo. Algumas 
emissoras foram contrárias, mas a maioria, incluindo a maloria das grandes redes, 
apoiaram a proposta. Embora a NAB tenha inicialmente sido contrária a esta 
proposta, ela apresentou comentários complementares caracterizando seu apoio à 
exigência de que as emissoras expliquem como os programas que elas identificam 
como básicos atendem àquela definição. Tais descrições auxiliam os pais e outras 
pessoas que desejem monitorar o desempenho da estação no cumprimento da CTA. 
A possibilidade de-fazer com que a emissora identifique, em base permanente, e não 
ao final do período, os programas com os quais ela espera obedecer à CTA, irá 
aumentar a responsabilidade da emissora 

64. A ABC argumentou que deveria ficar a total criteno-doslicenciados a 
escolha da forma e do detalhamento dessas descrições. Por exemplo, a ABC afirmou 
que, "para um seriado regular, não se deve exigir que os licenciados descrevam cada 
episódio semanal ou diário; uma descrição geral do formato do seriado, seu assunto, 
e outras qualidades gerais' deveria ser suficiente ... " Concordamos que uma descrição 
tão geral de um seriado deve ser suficiente; desde que a descrição seja adequada para 
oferecer ao público informações suficientes sobre como o seriado está 
especificamente destinado a atender às necessíâades educacionaís e informativas da 
criança. 

iii. Relatórios fisicamente separados 

65. Na NPRM, propusemos que os relatórios da programação infantil sejam 
separados do restante do arquivo para ínspeçãopor parte âo público. Isto permitiria 
que as partes interessadas examinassem as ínformações .sem ter que p1ocurar dentre 
materiais não relacionados. Esta é nossa prática atual no que se refere ao arquivo 
político de um licenciado. Algumas emissoras copJ.entaram que esta exigência é 
desnecessária, pois os relatórios de programação infantil são de fácil acesso, mas a 
maioria das emissoras e outros comentaristas apoiaram essa proposta A facilitação 
do acesso aos relatórios de programação infantil irá facilitar o momtoramento por 
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parte do público e aumentar a responsabilidade da emissora nos termos da CT A; a 
exigência de que as emissoras mantenham seus relatórios de programação infantil 
separados das demais partes de seus arquívos abertos à inspeção pública irá 
assegurar tal facilidade de acesso. Portanto, concluímos que as emissoras devem 
separar os relatórios de programação infantil dos demais relatórios que elas mantêm 
em seus arquivos públicos. 

i v. A divulgação dos relatórios de programação infantil 

66. Na NPRM, propusemos que os licenciados divulguem os relatórios de 
programação infantiL mediante, por exemplo, o anúncio periódico, no ar, de sua 
existência e de sua localização. Algumas emissoras se opuseram a essa proposta, 
argumentando que as pessoas raramenteexaminanr··as·ínformações·cons1ãfitesâõs 
arquivos públicos, e que as pessoas interessadas em programação infantil 
provavelmente têm conhecimento dos relatórios das estações. 

67. Permanecemos preocupados com o fato de que as pessoas de um modo 
geral não têm conhecimento desses relatórios, -concordamos com os comentaristas 
que afirmam que a divulgação dos relatórios de programação infantil irá aumentar a 
conscientização acerca da CTA e convidamos as pessoas em geral a desempenhar 
um papel ativo no monitoramento dessa observância. Os anúncios periódicos no ar 
dão suporte ao nosso desejo de m:i:fl.in:iíZar·o-enVõlvimento da Comissão com a 
aplicação da CT A ao íàcilitar o monitoramento, por parte do público, da 
programação educativa das emissoras. Conseqüentemente, iremos e:xígir, conforme 
defendido pela NAB em seus co;nentários complementares, que as emissoras 
divulguem, de maneira adequada, a existência e a localização de seus relatórios de 
programação infantil. 

v. Relatórios trimestrais 

68. Na .VPRM~, solicitamos comentários quanto a se os relatórios de 
programação infantil devem ser produzidos anual ou trimestralmente, ou se 
devemos, como fazemos agora, permitir que as estações escolham uma dessas duas 
opções. Todas as partes que trat:ararrr-do~assunto, ·m.ciumâoaíversas-emíssoras, 
defenderam a exigência de relatórios em base trimestral. Os comentaristas observa
ram que a exigência de relatório trimestral oferece informações mais atualizadas 
sobre o desempenho da estação e incentiva um enfoque mais consistente sobre os 
esforços de programação educativa. -os comentãtistas observaram que, como a 
produção trimestral de relatórios de programação infantil irá coincidir com os 
relatórios trimestrais de programas/questões que as emissoras elaboram atualmente, 
essa exigência não irá representar lim ônus ·aa.icTm:lal~ sigruflcath-;o para os 
licenciados. Portanto, iremos exigir que os licenciados elaborem relatórios de 
programação infantil em base trimestraL Durante um período experimental de três 
anos, também exigiremos que as emissoras apresentem tais relatórios trimestrais à 
Comissão, em base anual, isto é, quatro relatórios trimestrais apresentados 
conjuntamente uma vez ao ano. Incentivamos as estações a fazer essa apresentação 
trimestralmente, em formato eletrônico, quando os relatórios estiverem elaborados. 
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Iremos avaliar se devemos manter essa exigência, como parte de nossa revisão dos 
relatórios anuais das emissoras, ver infra parágrafo 140. 

vi. Formulário de relatório padronizado 

69. Diversas emissoras e outros comentaristas, sugeriram que forneçamos aos 
licenciados um formulário padronizado para tais relatórios. Um formulário 
padrmúzado iria aliviar a tarefa para as emissoras ao esclarecer as informações a 
serem incluídas e oferecer um formato pronto. Este formulário - · Relatório de 
Televisão Educativa para Crianças - será elaborado de forma a que os licenciados 
possam preencher o relatório em um computador e encaminhá-lo eletronicamente à 
Comissão para os fins da exigência de apresentação anual experimental de três anos. 
Observamos qu~_as_emissoras vêm geralmente apoiando com vigor o Uso do encami
nhamento eletrônico para solicitações e outras apresentações. Incentivamos os 
licenciados a nos encaminhar o formulário eletronicamente, apesar de que iremos 
aceitar encaminhamentos do formulário de relatório em disquete ou em papeL 

70. Com o fim de incentivar as emisso_ras __ a encaminh<~r sel,IS _r-elatório~ _ 
eletronicamente, iremos publicar, em nossa home page da World Wide Web, uma 
lista das emissoras que já o fazem. Um formulário padronizado irá facilitar a 
coerência dos relatórios entre todos os licenciados, auxiliar os esforços do público e 
da Comissão no sentido de monitorar a observância da CT A por parte da estação, e 
simplificar a tarefa para o público e para os funcionários da Comissão. 

71. Esse formulário irá solicitar informações que identifiquem a estação 
individual e os programas que ela veicula com o fim de cumprir suas obrigações nos 
termos da CT A. O formulário também irá solici.tar. infonnações_sobre os programas 
educativos que a estação planeja veicular no trimestre seguinte. e irá perguntar se o 
licenciado vem cumprindo as exigências descritas nesse Relatório e Ordem. 
Planejamos divulgar o formulário de relatório mediante A viso Público e tomá-lo 
disponível na Internet. 

72. Diversos comentaristas sugeriram que coloquemos informações sobre 
programação educativa em nossa home page FCC na World Wide Web. A NTIA 
observou que o Vice-Presidente Gore propôs uma iniciativa "Direito-de-saber da 
Família, nos termos da qual as emissoras iriam fornecer informações sobre 
programação educativa em formato eletrônico à Comissão, para inserção na home 
page FCC na Word Wide Web. James Hamilton, professor e Diretor do Programa 
Duke sobre a Violência e a Mídia, instou a Comissão a criar uma base de dados 
computadorizada, acessível ao público, contendo informações sobre programação 
educativa, bem como outros indicadores de desempenho da estação. Argumentou 
que tal base de dados-iria facilitar o monitoramento do desempenho da estação pelas 
partes interessadas. Cremos que a garantia da disponibilidade imediata de tais 
informações irá facilitar a consecução dos objetivos da CT A ao fornecer, aos pais, 
pesquisadores e outras partes interessadas, informações sobre os esforços da 
emissora no sentido de educar as crianças, e, se for viável, nós concretizaremos essa 
medida. A inserção de tais informações em nossa home page seria coerente com 
diversos esforços que a Comissão vem fazendo no sentido de colocar à disposição 
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das emissoras e do público uma variedade de informações. Por exemplo, atualmente 
apresentamos em nossa home page informações técnicas detalhadas, incluindo níveis 
de potência e altura das antenas· das estações de rádio e televisão. Nossa equipe irá 
analisar a viabilidade da aplicação dessa abordagem às informações relativas à CTA. 
Também encorajamos as emissoras que já têm seus próprios Web sites a incluir tais 
informações ali. · 

IV. DEFINIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO "ESPECIFICAMENTE 
CONCEBIDA" PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS E 

INFORMATIV ASDA CRIANÇA 

73. A CT A exige que toda emissora de televisão leve ao ar uma programação 
"especificamente concebida" para atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança. Nossa definição atual de programação educativa e 
informativa - "uma programação que fomente, em todos os aspectos, o 
desenvolvimento positivo da criança de idade igual ou inferior a 16 anos, incluindo 
as necessidades intelectuais/cognitivas ou sociais/emocionais da criança" - é muito 
ampla e não contribui para delinear melhor os critérios para os programas que são 
"especificamente destinados" a educar e a informar a criança.-Na NP RM, explicamos 
que algumas estações estavam identificando a programação de audiência e de 
entretenimento geral, em suas solicitações de renovação, como programação especi
ficamente concebida para atender às necessidades educacionais e informativas da 
criança. Essas circunstâncias levaram-nos, tentativamente, a concluir que nossa 
definição atual não oferece aos licenciados orientação suficiente no que se refere a 
suas obrigações de levar ao ar uma programação-núcleo. 

74. Para remediar essa situação, propusemos complementar nossa definição 
ampla de programação educacional e irrformativa com uma definição mais detalhada 
de programação especificamente concebida para .atender às necessidades 
educacionais e · informativas. De fato, observamos que a programação 
"especificamente concel:lida" para atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança era a "única categoria de programação que a CTA 
especificamente exige que todo licenciado ofereça." Declaramos que parecia ser ne
cessária uma definição mais clara de programação "especificamente concebida" ou 
"núcleo", para ajudar a estimular uma oferta adequada de tal programação diante da 
aparente confusão entre alguns licenciados no que se refere a este aspecto de sua 
obrigação de programação infantil. 

75. Especificamente, propusemos definir a programação educativa núcleo 
como aqueles programas que preencham os seguintes requisitos: ( l) o programa tem 
a educação como objetivo significativo; (2) o objetivo educacional do programa e a 
audiência irrfantil alvo estão especificados por escrito no relatório de programação 
infantil; (3) o programa vai ao ar entre as 6 e as 23 horas; (4) o programa é 
regularmente incluído na programação; (5) o programa tem uma duração 
significativa (por exemplo, 15 ou 30 minutos); e (6) o programa é identificado como 
programação infantil educativa no momento em gye _yai ªO~ll,t:,c_e as instruçõ_es. para 
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sua listagem como programação educativa são fornecidas pelo licenciado aos guias 
de programação. 

76. Atualmente, adotamos uma definição de programação educacional e 
informativa núcleo que é bastante similar àquela proposta na NP RM. Pretendemos 
que essa definição identifique a programação que claramente atenda à obrigação 
legal de levar ao ar uma programação "especificamente concebida" para atender às 
necessidades educacionais e informativas da criança. Enfatizamos que os licenciados 
não devem considerar nossa definição de programação-núcleo como impondo limites 
a sua capacidade de levar ao ar outra programação que ensine e informe a criança, 
mesmo que essa programação não atenda a todos os elementos de nossa definição de 
programação-núcleo. Nossa definição identifica a programação-núcleo que iremos 
verificar para fins de processamento da renovação, para assegurar que uma emissora 
desempenhe suas responsabilidades nos termos da CT A. Mais além dessa 
responsabilidade, incentivamos os licenciados a levar ao ar uma ampla variedade de 
programação direcionada para a criança, programação essa que atenda suas 
necessidades educacionais e informativas. 

77. Comentários. Muitos comentaristas apoiaram com vigor o oferecimento 
de orientação mais clara aos licenciados, no tocante a sua obrigação de levar ao ar 
uma programação "especificamente concebida" para educar e a jnformar a criança. 
Os grupos de interesse, os pesquisadores de programação infantil, os produtores de 
programação infantil, bem como outros comentaristas, concordàram, de um modo 
geral, que a definição proposta pela Comissão iria ajudar os licenciados a determinar 
que programas cumprem sua obrigação de levar ao ar uma programação 
"especificamente concebida" para ' atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança, bem como iria melhorar a qualidade geral da programação 
educacional e informativa. Em contraste, a reação das emissoras à proposta da 
Comissão foi variada. Embora algumas delas - inclusive três das quatro maiores 
redes - tenham concordado com o princípio de que uma definição mais clara iria 
oferecer mais segurança aos licenciados, outras argumentaram que a definição atual 
de programação.educacional e informativa está funcionando e deveria ser mantida. A 
NAB apresentou comentários iniciais defendendo a manutenção de nossa definição 
atual, mas mais tarde apresentou comentários complementares apoiando muitos 
aspectos da defmição proposta na NP RM. Além disso, diversas emissoras 
manifestaram sua preocupação com a possibilidade de que o conceito de 
programação-núcleo seja contrário à intenção do Congresso de permitir às emissoras 
a livre escolha dos programas que elas acreditam ser educativos e informativos, e 
que esse conceito ignore a exigência da CTA no sentido de que os licenciados 
atendam às necessidades educacionais e informativas da criança mediante sua 
"programação global", adicionada à programação "especificamente concebida" para 
atender a essas necessidades. Essas emissoras argumentam que a Comissão não pode 
ignorar uma programação que de fato atenda às necessidades educacionais e 
informativas da criança, e observam que a prQgramação que não esteja em 
consonância com nossa definição de programação "especificamente concebida" para 
a criança pode, no entanto, contribuir para o cumprimento, por parte do licenciado, 
de suas obrigações nos termos da CTA. 

407 



---------- ----

408 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

78. Debate: Os indícios constantes de nossos registro~nião suporte a nossa 
proposta geral de adotar uma definição de programação educacional e informativa 
núcleo. Vários dos estudos examinados neste processo sugerem que alguns 
licenciados estão inseguros acerca de o que classificar como programação 
"especificamente concebida" para atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança. Essa conclusão é endossada por nossa experiência na 
análise de solicitações de renovação e na avaliação dos esforços dos ·licenciados no 
sentido de cumprir sua obrigação, nos termos da CT A, de levar ao ar uma 
programação "especificamente concebida" para educar e informar a criança. 
Concordamos com os comentaristas que acreditam que uma definição detalhada irá 
auxiliar as emissoras e irá evitar que a aceitação potencialmente errônea dos 
programas gerais de audiência e de entretenimento como especificamente destinados 
a educar e a informar. Ao -definir com maior precisão a programação 
"especificamente concebida", aumentamos a probabilidade de que tais programas 
.sejam levados ao ar, aumentando concomitantemente a probabilidade de que as 
crianças extraiam beneficias, como era a intenção do Congresso, de tais programas. 

79. Vamos manter, com uma pequena modificação, nossa definição atual de 
"programação educativa e informativa" com o fim de oferecer uma descrição da 
ampla variedade de programas que podem ser úteis para o cumprimento, por parte do 
licenciado, de sua obrigação global de levar ao ar uma programação que atenda às 
necessidades educacionais e informativas da criança. 
Nossa definição atual declara que "a programação educativa é informativa de 
televisão é uma programação televisiva que fomente, em todos os aspectos, o 
desenvolvimento positivo da criança de idade igual ou inferior a 16 anos, incluindo 
as necessidades intelectuais/cognitivas ou sociais/emocionais da crianç~" Com o fim 
de ficarmos mais próximos da linguagem expressa da CT A, iremos fazer uma certa 
modificação dessa definição, de modo a que a ampla categoria de "programação 
televisiva educativa e informativa" seja definida como "qualquer programação 
televisiva que fomente, em todos os aspectos, as necessidades educacionais e 
informativas da criança de idade igual ou inferior a 16 anos, incluindo as necessida
des intelectuais/cognitivas-ou sociais/emocionais da criança" 

80. A definição de programação-núcleo que adotamos destina-se a oferecer aos 
licenciados uma orientação clara acerca de como iremos avaliar as solicitações de 
renovação. Os elementos de nossa proposta de defmição também são determinados 
de forma a serem os mais objetivos possíveis, para que possam ser compreendidos 
com mais facilidade pelos licenciados e pelos funcionários da Comissão, e para 
evitar a ingerência desnecessária da Comissão em decisões sensíveis no tocante ao 
conteúdo dos programas. Como já declaramos na NP RM, a programação 
"especificamente concebida" para atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança é a única categoria de programação cujo oferecimento a. 
CTA expressamente exige de cada licenciado. A adoção de uma definição para tal 
programação irá promover esse objetivo legal ao .. definir com maior. precisão a 
programação que nela se enquadra e, conseqüentemente, irá oferecer os incentivos 
adequados para aumentar a quantidade de-tal programação. Acreditamos, ainda, que 
a definição por nós atualmente adotada irá continuar a permitir às emissoras amolo 
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arbítrio na elaboração e produção de tal programação. Enfatizamos que o teste de 
qualificação de uma programação como programação-núcleo não depende de modo 
algwn de seu tópico ou ponto-de-vista. Q teste trata· de :_yerificar se~~la é 
"especificamente concebida" para atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança. Passamos agora a tratar dos elementos específicos da nova 
definição de programação-nucleo. 

Objetivo Significativo 

81. Com respeito ao primeiro elemento de nossa definição, propusemos 
. ·- que wn programa descrito como especificamente destinado a atender as 
· sidades da criança tenha como "objetivo significativo" educar e informar a 

.• ança. Propusemos que a programação-núcleo tenha o atendimento das 
necessidades educacionais e informatívasâacrtãrtçacomo objetivo "significativo", e 
não como objetivo "primário" conforme sugerido no NO!, em resposta à opirrião 
generalizada de que, para ser bem-sucedida, tal programação deve oferecer 
entretenimento. Manifestamos nosso desejo-de incentivar os prooutores a razet UJ:tJ.a 
programação que eduque e que informe, mas que·também seja iriteressante e atraente 
para a criança. Declaramos nossa opinião de que essa termiriologia deixa claro que a 
educação não precisa ser o único objetivo de uma programação especificamente 
concebida para atender às necessidades educacionais e informativas da criança, mas 
precisa ser mais que wn objetivo casual. 

82. Comentários. A maioria dos comentaristas que trataram desse a5pecto de 
nosso padrão proposto preferiram o-teste do "objetivo significativo" ao teste do 
"objetivo básico" que sugerimos nd NO!. Os proponentes desse elemento da 
definição de programação-núcleo geralmente acreditam que o padrão do objetivo 
significativo reconhece adequadamente que a programação educativa deve ser 
interessante para ser bem-sucedida. Esses comentaristas também expressaram a 
opinião de que o padrão do objetivo básico iria estabelecer wna falsa dicotomia entre 
educação e entretenimento, dicotomia esta que poderia desestimular o 
desenvolvimento de programas divertidos e agradáveis que também servem para 
informar e instrUir a criança. 

83. Diversas emissoras e organizações de tele-rádiodifussão, iricluirido a 
ALTV, A CBS e a ABC, argwnentaram que a definição de programação-núcleo 
adotada pela Comissão deve ser ampla o suficiente pata abranger wna programação 
que fomente o desenvolvimento social e emocional da criança,. além de seu 
desenvolvimento cognitivo e intelectual. De acordo com esses comentaristas, a 
história legislativa da CT A iridica que o Congresso pretendia que uma ampla gama 
de programação se qualificasse como "especificamente concebida", iriclusive 
programação que auxilie o crescimento pessoal e social da criança e do adolescente. 
Em contraste, CME et al., bem como diversaS outras organiZações de iriteresse 
público, argwnentararn que essa definição de programação-núcleo não deve ser 
iriterpretada de modo a iricluir qualquer programa. que possa ser caracterizado de 
algum modo como pró-social. CME et a!. argumentou que um programa só pode ser 
"especificamente destinado" a fomentar as necessidades edueãcionais e infortnativas 
da crianca se ele promover seu desenvolvimento cognitivo-iritelectual. Na opinião 
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desses comentaristas, os programas que supostamente promovem o desenvoLvimento 
socio-emocional da criança:, mas não seu desenvolvimento cognitivo-intelectual, não 
contêm valor educacional suficiente para se qualificarem como programação 
especificamente dirigida às necessidades educacionais da criança. 

84. Debate. Acreditamos que, para se qualificar como programação-núcleo, 
um programa deve ter como objetivo significativo o atendimento das necessidades 
educacionais e informativas da criança de idade igual ou inferior a 16 anos. O padrão 
do "objetivo significativo" reconhece adequadamente a opinião apresentada pelas 
emissoras e outras organizações no sentido de que, para ser bem-sucedida, e, 
portanto, atender às necessidades da criança conforme determinado pela CTA. a 
programação educacional e informativa deve também ser interessante e atraente para 
a criança. Assim, conforme proposto pela NP RM, iremos exigir que a programação
núcleo seja especificamente concebida para atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança de idade igual ou inferior a 16 anos, e que tenha como 
objetivo significativo educar e informar a criança. 

85. A NPRM propôs definir a programação-núcleo como programação que 
"tenha a educação como objetivo significativo." Diversos comentaristas observaram 
que a programação-núcleo deve ter a educação e a informação como objetivo 
significativo. Estamos de acordo. A CTA determina que os licenciados devem 
atender às "necessidades educacionais e informativas da criança." Portanto, a 
programação que tenha como objetivo significativo o atendimento das necessidades 
educacionais e informativas da criança de idade igual ou inferior a 16 anos poderá se 
qualificar como núcleo. 

86. Cremos que nossa exigência de objetivo significativo é coerente com a 
terminologia "especificamente concebida" da CT A, que é o teste legal. Embora a 
programação-núcleo deva ser especificamente concebida para atender às 
necessidades educacionais e informativas da criança, o termo "especificamente" não 
significa que o objetivo único -(ou mesmo básico) da programação deve ser a de 
educar e informar. Conforme anteriorn:iente discutido, aceitamos a posição de alguns 
comentaristas no· sentido de que a programação deve ser interessante para que seja 
eficaz, e, portanto, acreditamos que nossa exigência de objetivo significativo, ao 
permitir que programas que detenham essas duas características se qualifiquem, é 
coerente com a linguagem da CTA. 

87. Diversos comentaristas pediram que esclareçamos que nossa definição de 
programação-núcleo inclui programas educa<:ionais e informativos que promovem o 
desenvolvimento social .e emocional da criança, bem como seu desenvolvimento 
cognitivo e intelectual. A CTA menciona programação especificamente concebida 
para atender às "necessidades educacionais e informativas da criança.'' Ela não 
estabelece uma distinção entre programação educativa e informativa que promova o 
desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança e programação educativa e 
informativa que promova o desenvolvimento sq_cial e emocional_ da criança. 
Abstemo-nos de estabelecer essa distinção por nossa conta e, nessa mesma linha, 
concluímos que ambas estão dentro do âmbito de nossa definição. Enfatizamos que 
não estamos interessados em influenciar - ou mesmo conhecer - o ponto de vista 
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de qualquer programação-núcleo. O teste quanto a se uma programação se qualifica 
como núcleo não depende de modo algum de seu ponto de vista, mas unicamente de 
se ela é "especificamente concebida" para atender às necessidades educacionais e 
informativas da criança. Nesse sentido, observamos que a programação de 
entretenimento com uma mensagem educativa e informativa mínima ou superficial 
não poderá ser corretamente entendida como tendo as necessidades educacionais e 
informativas da criança como seu objetivo significativo. Prevemos que qualquer 
tentativa de incorretamente caracterizar uma programação como núcleo i)j provocar 
uma oposição significativa por parte da comunidade, acerca da qual a FCC será 
informada. 

88. Para determinar se a programação tem o objetivo significativo de educar 
e informar a criança, iremos geralmente nos apoiar no bom senso das emissoras, que 
serão objeto de um maior escrutínio por parte da comunidade, como resultado das 
iniciativas de informação ao público já descritas ria Seção ill. Conseqüentemente, 
iremos nos apoiar basicamente em tal participação do público para assegurar o 
cumprimento do aspecto do objetivo significativo da programação-núcleo, sendo que 
a análise por parte da Comissão seria o último recurso. 

89. Uma das sugestões de revisão de regras, discutida na NPRM, foi a de 
exigir que a programação educativa e informativa especificamente concebida para a 
criança seja produzida com a assessoria de consultores educacionais iridependentes. 
Declaramos que não propusemos a exigência de consultores educacionais, e que de
veria ficar a critério das emissoras decidir se precisam ou desejam contratar 
consultores educacionais para assess0rá-los na produção de programação. Diversos 
comentaristas que responderam à NP RM continuaram a expressar a opinião de que 
os especialistas devem ser consultados no desenvolvimento de programação-núcleo. 
CTW reiterou sua opinião de que o recurso a consultores educacionais seria um 
objetivo mais determinante do objetivo educacional, e um iridicador mais provável 
do conteúdo educacional de um programa, do que o teste do "objetivo significativo". 
Outros comentaristas concordaram com a opinião de que os consultores educacionais 
devem ser consultados para desenvolver programação-núcleo. Continuamos a 
acreditar, entretanto, que não seria adequado exigir o recurso a consultores 
educacionais no desenvolvimento de programação-núcleo. Embora algumas 
emissoras possam concluir que os especialistas podem oferecer um assessoramento 
útil no desenvolvimento de programação educativa, nós, como declaramos na 
NP RM, preferimos minimizar o ônus e as iriterferências potenciais na8 decisões das 
emissoras quanto a programação, e permitir-lhes a flexibilidade de selecionar os 
meios pelos quais sua programação educativa é criada. 

Objetivo Educacional e Informativo e Audiência Infantil Alvo Especificados por 
Escrito 

90. Com respeito ao segundo elemento de nossa definição de programação
núcleo, propusemos, na NPRM, exigir que os licenciados especifiquem por escrito, 
em seu relatório de programação infantil, o objetivo educacional e informativo de 
um programa-núcleo, bem como a audiência infantil alvo do mesmo. Explicamos 
que pensávamos que tal exigência iria ajudar os licenciados a enfocar as ne-
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cessidades educacionais e informativas específicas da criança, em cumprimento da 
CT A. Também declaramos que essas informações iriam ajudar os pais e outras 
partes interessadas a compreender os esforços de programação dos licenciados, e 
iriam também proporcionar-lhes os meios para participar, com os licenciados, do 
desenvolvimento de programação educativa eficaz e para desempenhar um papel 
mais ativo na promoção e no cumprimento dos objetivos da CT A. Propusemos que 
tais informações sejam incluídas no relatório de programação infantil que os 
licenciados inserem em seus arquivos abertos à inspeção pública. 

91. Comentários. A maioria das emissoras e outros comentaristas que 
trataram do primeiro aspecto desta proposta - exigência de que os licenciados 
especifiquem, por escrito, o objetivo educacional e informativo da programação
núcleo - deram a ela seu apoio. Esses comentaristas expressaram, de modo geral, a 
opinião de que essa exigência iria permitir aos pais, pesquisadores e educadores 
avaliar· se um programa-núcleo atinge suas metas declaradas, e iria ajudar as 
emissoras a cumprir a CT A , e a Cofuissão a avaliar o desempenho das estações. A 
Children Now afirmou, ainda, que a especificação do objetivo educacional e 
informativo iria reduzir a incidência da caracterização indevida de uma programação 
de entretenimento como educacional. 

92. Os grupos de interesse do público, os pesquisadores e outras partes 
interessadas também apoiaram a proposta da Comissão de exigir a especificação da 
audiência infantil alvo da programação-núcleo. Diversos pesquisadores de 
programação educativa apresentaram seus comentários declarando sua opinião de 
que a programação educativa deve 1ser direcionada para uma faixa etária relativa
mente estreita, para que o programa possa ser eficaz. Dale Kunkel afirma que a 
capacidade da criança de compreender o conteúdo de programas televisivos muda 
substancialmente ao longo dos anos entre a in:ffincia e a adolescência, exigindo que 
tipos diferentes de programação educativa sejam dirigidas a crianças de idades 
diferentes. Segundo Aletha Huston e John Wright, a faixa etária especificada como 
alvo pelos licenciados não deve abranger mais de .três ou quatro anos, para assegurar 
que a programação seja adequada ao nível de desenvolvimento da audiência 
pretendida. Em· contraste, algumas emissoras se opuseram à exigência de 
especificação do grupo etário alvo, argumentando, de um modo geral, que o ônus en
volvido supera os beneficias declarados. A CBS observou, ainda, que aCTA não 
exige que os licenciados dirijam sua programação educativa para segmentos distintos 
da audiência infantil, e argumentou que muitas estações não têm . recursos para 
contratar especialistas destinados a determinar as idades exatas para as quais é 
adequada sua programação qualificada. A ABC declarou .que não se opõe à exi
gência ,de que os · licenciados identifiquem o grupo etário alvo da programação
núcleo, desde que os licenciados continuem a ter liberdade para determinar o grupo 
etário adequado. 

93. Debate. Estamos convencidos de que devemos adotar nossa proposta de 
exigir que o objetivo educacional e informativ9 da programação-núcleo seja 
especificado por escrito. A exigência de uma declaração do objetivo educacional e 
informativo irá assegurar que as emissoras dediquem atenção aos objetivos 
educacionais e informativos da programação-núcleo e à maneira pela qual tais 
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objetivos póderão ·ser atingidos. Uma declaração do objetivo educacional e in
formativo, por escrito, também deverá ajudar os licenciados a diferenciar programas 
especificamente concebidos para atender às necessidades · educacionais e 
informativas da criança, de programas cujo objetivo básico seja o de entreter a 
criança. Além disso, essa exigência pode, como já observado, permitir aos pais e a 
outras partes interessadas a participação mais ativa no monitoramento do 
cumprimento, por parte dos licenciados, dos termos da CT A, e, portanto, é coerente 
com nossas iniciativas de informação ao público. 

94. A descrição do objetivo educacional e informativo de um programa, que 
deve ser incluída no relatório de programação infantil do licenciado, não precisa ser 
extensa. Deve declarar o objetivo educacional e informativo do programa e os efeitos 
educacionais e informativos esperados. Para satisfazer a essa exigência, as emissoras 
não precisam descrever o ponto de vista do programa ou as opiniões nele expre:Ssas. 
A descrição deve ser adequada para demonstrar que um objetivo significativo do 
programa é o de educar e informar a criança. 

95. Também iremos exigir que os licenciados indiquem um grupo etário alvo 
específico para os programas-núcleo. Ao promulgar a CTA, o Congresso concluiu 
que "a programação educativa infantil é mais eficaz quando concebida para enfocar 
grupos etários determinados e tratar de habilidades específicas." A pesquisa já 
demonstrou que a capacidade da criança pequena para compreender o conteúdo de 
um programa televisivo varia em função da idade, e que a programação educativa 
deve ser dirigida para uma faixa etária de no máximo três a quatro anos, para 
assegurar que seu conteúdo seja-auequado ao nível de desenvolvimento da audiência 
pretendida. A exigência de que os licenciados especifiquem o grupo etário de um 
programa-núcleo destina-se a estimulá-los a refletir se o conteúdo do programa é 
adequado aos interesses, conhecimentos, vocabulário e outras habilidades daquele 
grupo. Além disso, essa exigência irá· oferecer informações aos pais acerca da idade 
adequada para os programas-núcleo, facilitando, desse modo, um aumento da 
audiência e do ruvel de classificação do programa. Abstemo-nos, no entanto, de 
identificar faixas etárias específicas de crianças para as quais podem ser dirigidos os 
programas-núcléo. Preferimos deixar a critério das emissoras o ciesenvolvimento de 
programas adequados às crianças com necessidades educacionais e informativas 
semelhantes, e a reprogramação para parcelas diferentes da audiência infantil 
conforme considerarem apropriado. 

96. Além disso, abstemo-nos de exigir que as emissoras atendam a 
segmentos específicos da audiência infantil. Declaramos, na NPRM, que 
reconhecemos a possibilidade de que os licenciados sejam induzidos a levar ao ar 
uma programação para crianças acima de 12 anos porque (1) esse grupo tem maior 
poder de compra do que as crianças mais jovens, (2) os programas para crianças 
mais velhas podem atrair audiências gerais, bem como crianças, e (3) a programação 
concebida para crianças de idade igual ou inferior a 12 anos está sujeita a limites 
comerciais, enquanto a programação para crianças mais velhas não está. Entretanto, 
concluímos, tentativamente, que seria indesejável exigir que as emissoras atendam a 
segmentos específicos da audiência infantil, em parte porque não dispomos de dados 
adequados demonstrando que. de fato. os grupos·etáriosmaísjov~ns não estão sendo 
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tão bem atendidos quanto as demais crianças.-Solicitamos que os comentaristas que 
discordavam dessa opinião apresentasserrcdados quanto a se havia uma carência de 
programação educativa dirigida para -determinados grupos etários. Alguns 
comentaristas discutiram a necessidade- de que as emissoras levem ao ar mais 
programação dirigida para crianças de determinadas idades. Por exemplo, C-TREC 
argumentou que a preponderância da programação-núcleo deve ser dirigida para as 
crianças em idade pré-escolar e primária, que estão em estágios iniciais e mais 
formativos do desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Entretanto, nenhuma 
dessas partes interessadas apresentou dados demonstrando que um determinado 
grupo etário não estava sendo tão bem atendido quanto os demais grupos. Assim, 
mantemos nosso ponto de vista de que não devemos, neste momento, exigir que as 
emissoras atendam a segmentos específicos da audiência infantil, particularmente 
tendo em vista as novas medidas significativas que adotamos pará promover a 
disponibilidade ~lobal de programação educativa e infomiativa para crianças. 

Horários em que a programação-núcleo pode ser levada ao ar 

97. Quanto ao terceiro elemento de nossa defmição de programação-núcleo, 
declaramos na NPRM nossa opinião de que deve ser dado crédito, no momento da 
renovação da licença, somente aos programas apresentados durante as horas em qu!! 
as crianças provavelmente estão assistindo televisão. Conseqüentemente, propu
semos, tentativamente, considerar como - prograrnli.Çâ<Hiúcleo os programas 
educativos infantis transmitidos entre as horas de 6:00 às 23:00. Escolhemos esse 
período devido a que estão aí incluídos os horários preferidos para ver televisão entre 
as crianças de 12 a 17 anos. Observamos que muitas das pessoas que nos enviaram 
comentários sobre a NOI e relativps à nossa audiência plena afirmavam que a 
programação-núcleo deveria ser leváda ao ar entre &:00 e 22:00 horas~ Afirmamos 
estar inclinados a adotar um período permitido hl.aÍS amplo com base nos dados de 
que as crianças estão na audiência durante todo o horário nobre (até 23:00) e que 
"um número não-insignificante de crianças" começam a ver televisão às 6 da manhã. 
Contudo, manifestamos nossa preocupaÇão- de que os programas educativos não 
sejam rotineiramente relegados ao horário de 6 às 7 da manhã, simplesmente pelo 
fato de este ser "um horário menos oneroso para as emissoras se desincumbirem de 
suas obrigações relativas à programação educativa. Desse modo, pedimos a 
comentadores que tratassem da questão de se· o horário da programação-núcleo 
deveria incluir o intervalo de 6 às 7 da manhã 

98. Comentários. Embora a maior parte das emissoras ou apoiavam ou pelo 
menos não se opunham à proposta de 6:00 às 23:00 horas como horário para a 
programação-núcleo, grupos de interesse público, bem como outros comentadores, 
em geral preferiam o horário de 7:00 às 22:00. Quanto a essa questão, de se os 
programas levados ao ar entre 6 e 7 da manhã deveriam ser considerados como 
núcleo, as emissoras alegaram que um número significativo âe crianças assistem 
televisão nesse horário, e que as emissoras não desperdiçam esse horário com 
programação educativa. Ao contrário, os grupos de interesse público, programadores. 
e outros comentadores quase que por unanimidade deram preferência ao horário 
iniciando-se às 7 da manhã, com base em que relativamente poucas crianças assistem 
televisão antes dessa hora. Essas pessoas alegaram também que as emissoras têm 
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motivações para levar ao ar programas educativos antes das 7 da manhã porque é 
menos oneroso para elas cumprir suas obrigações de levar ao ar programação-núcleo 
nesse horário. Diversos desses comentadores também preferiam que não fosse 
permitido às emissoras licenciadas levar ao ar programação-núcleo após as 22:00 
horas. 

99. Discussão. Após examinar os fatos apresentados, limitaremos o horário 
durante o qual a programação pode ser considerada como núcleo a um período mais 
estreito do que o proposto pela NPRM. Para se qualificar como núcleo, um programa 
deve ir ao ar entre 7:00 e 22:00 horas. Ao especificar esse período de tempo, nossa 
intenção foi a de incentivar as emissoras a levarem ao ar programação educativa em 
horários nos quais o maior número possível de crianças assistem televisão. Com 
respeito ao limite do horário matinal, dados recentes mostram que, durante uma 
amostragem de quatro semanas de novembro de 1995, menos de 5% das crianças 
entre 12 e 17 anos estavam assistindo televisão às 6 da manhã de segunda a sexta, e 
que menos de 10% dessa faixa etária estava na audiência às 6:30 horas. Já às 7 horas 
da manhã, no entanto, entre 12,5 a 14% das crianças de 2 a 11 anos estavam vendo 
televisão, e às 8 horas, mais de 20% das crianças de 2 a 5 anos, aproximadamente 
12% das crianças de 6 a 8 anos e um pouco menos de 9% das crianças de 9 a 11 anos 
estavam na audiência Assim, às 1 da manhã, de segunda a sexta, um número quase 
quatro vezes maior de crianças pequenas assistiam televisão às 6 da manhã. Em 
outras palavras, às 6 da manhã, em dias de semana,-1,3 milhões de crianças assistem 
televisão. Às 7 horas, o número de crianças assistindo televisão é de 5,1 milhões. Os 
dados mostram também que um número semelhante de crianças pequenas (isto é, 
poucas) assistém televisão às 6 da manhã e à meia-noite. Quando aos fins-de
semana, dados similares mostram que menos de 4% das crianças de 2 ·a 17 anos 
assistem televisão de 6:00 às 6:30 no sábado. Por volta das 7:00 horas de sábado, no 
entanto, a percentagem de crianças de 2 a 11 anos na audiência sobe para entre 5 e 
7%, continuando a aumentar rapidamente para cerca de 16% ou mais às 8:00 horas. 
Os números relativos ao domingo mostram uma taxa baixa comparável para todas as 
crianças, antes da 7 da manhã, seguida de um aumento abrupto entre 7 e 8 da manhã, 
para crianças de· 2 a 11 an0s. 

100. Apesar da percentagem relativamente baixa de crianças na audiência 
antes das 7:00 horas da manhã, comparadas com os períodos posteriores, uma série 
de estudos confirmam que as emissoras levam ao ar uma percentagem significativa 
da sua programação educacional antes das 7:00 horas da manhã. Por exemplo, os le
vantamentos feitos pela NAB em 1994 e 1995 mostram que aproximadamente 20 
por cento dos programas que as emissoras consideravam educacionais eram levados 
ao ar antes das 7:00 horas.14 Um estudo da UCC mostra também que 20 por cento 
dos programas educacionais infantis monitorados durante o estudo eram transmitidos 

14 O levantamento de 1995 mostra que 18,1 por cento dos programas que as emissoras consideravam ser 
programas educacionais e informativos dirigidos ao públiCQ. infantil tinham inicio antes das 7:00 horas, 
enquanto o levantamento de 1994 mostra que 22,4 por cento desses programas eram levados ao ar 
antes das 7:00 horas. Outro estudo realizado por CME mostra que, nos primeiros 20 mercados de 
televisão, 44 por cento de todos os programas núcleo semananais eram levados ao ar às 6:30 ou mais 
cedo, e que destes, 25 por cento eram transmitidos às 5:00 ou 5:30. 
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antes das 7:00 horas. À luz dos indíciosque mostram que apenas 5 a 10 por cento 
das crianças assistem televisão antes das 7:00 horas, parece que as emissoras 
transmitem um número desproporcionadamente alto de programação educacional 
durante as primeiras horas da manhã, se se levar em conta o relativamente pequeno 
número de crianças que assiste televisão a essas horas. Como observado pela NPRM, 
as emissoras têm um incentivo para levar ao ar programação educacional durante as 
primeiras horas da manhã, uma vez que o custo do tempo é menor, tendo em vista a 
sua obrigação de cumprir com as suas obrigações de programação educacional. 
Considerando estas circunstâncias, acreditamos ser apropriado especificar que os 
programas núcleo não são levados ao ar antes das 7:00 hordS e não às 6:00 horas, tal 
como proposto pela NPRM. Um limite de tempo imposto às 7:00 horas garantirá que 
os programas núcleo sejam transmitidos quando um maior número de crianças deve 
estar assistindo televisão, especialmente crianças pequenas, desta forma 
maximizando o beneficio de tais programações. Além disso, o limite imposto para as 
7:00 horas ajudará a contrabalançar o incentivo econômico das emissoras no sentido 
de transmitir programação educacional e informativa em períodos de tempo em que 
a poucas crianças fazem parte da audiência 

101. No que respeita ao limite noturno, acreditamos que é adequado exigir 
que as programações núcleo não sejam transmitidas após as 22:00 horas, em vez das 
23:00 horas, tal como proposto pela NPRM. Dados recentes mostram que o número 
de crianças de 2 a 17 anos que assistem televisão cai consideravelmente das 22:00 às 
23:00 horas. Para todos os dias de semana combinados (segunda a sexta-feira), o 
número médio de crianças de 2 a 17 anos cai de 13 milhões às 22:00 horas para 8 
milhões às 23:00 horas. De acordo com estas cifras, o número de crianças de 2 a 8 
anos que assistem televisão de segunda a sexta-feira atinge o auge em aproximada
mente 30 por cento às 20:00 horas e após essa hora, decai abruptamente para 
aproximadamente 16 por cento cerca das 22:00 e menos de 10 por cento pelas 23:00 
horas. No caso de crianças mais velhas de 9 a 17 anos, de segunda a sexta-feira, o 
pique de audiência é um pouco mais tarde, entre as 20:30 e 21:00 horas em cerca de 
30 a 35 por cento e após essa hora, cai ãptoXimadanfente 20-a25 por centuã:s 22:00 
horas e aproxiniactamente 19 por cento cerca das 23:00 horas. Os dados para estas 
faixas etárias para os dias de sábado e domingo mostram também um declínio 
abrupto de audiência das 22:00 para as 23:00 horas. 15 Nós estamos de acordo com os 
comentadores que argumentam que os programas núcleo deveriam ser transmitidos 
antes das 22:00 horas, quando uma proporção maior de crianças estão acordadas e 
assistindo·televisão. Não acreditamos que este limite de tempo seja um ônus para as 
emissoras, ou impeça as suas estratégias de cronograma de programas, uma vez que 
elas definem os horários das programações de entretenimento para adultos para o 
período de tempo das 22:00 às 23:00 horas. Desta forma, nós exigimos que, para que 
sejam qualificados como núcleo, as programações infantis educacionais e 

IS A queda de audiência entre as 22:00 e 23:00 horas é um pouco menos marcada aos sábados, no caso da 
faixa etária entre os 9 e 17 anos. 
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informativas sejam transmitidas entre as 7:00 e as 20:00 horas.' 0 Acreditamos que 
este período de tempo está de acordo com os termos da CT A que licencia a 
transmissão de programação "especificamente concebida" para atender as 
necessidades infantis de ordem educacional e informativa, uma vez que as criança-s 
são melhor servidas por programações que sejam transmitidas durante os períodos de 
tempo em que um maior número de crianças assiste televisão. 

102. A CME e outros argumentam ser "questioiiãVel" que cá Comissão credite 
como núcleo programações transmitidas após o início às 22:00 horas' do horário 
refúgio de programação indecente. Não acreditamos que o período de tempo para a 
programação núcleo deva ser coerente com o horário refúgio da indecência (22:00 às 
6:00). O objetivo do refúgio da indecência é a transmissão de material indecente em 
períodos em que o risco de crianças na audiência é minimo. enquanto o nosso 
objetivo neste contexto é promover a disponibilidade de programas educacionais 
infantis quando um grande número de crianças estão assistindo. Contudo, os dados 
citados acima mostram que, porque existe uma queda apreciável no número de 
crianças na audiência após as 22:00 horas, o limite de tempo para fins de definição 
da programação núcleo deverá ser 22:00 e não 23:00. 

Programação Regular 

103. Voltando agora ao quarto elemento da nossa definição de programação 
núcleo, propusemos exigir que ela fosse regularmente programada de forma a 
permitir às crianças e aos seus pais saber facilmente com antecedência o momento de 
transmissão da programação educacional Afirmamos, também, que não 
desejávamos criar um desincentivo para a transmissão de programas educacionais 
especiais voltados para o público infantil, que possam não ser programados com 
regularidade ou que possam ser transmitidos em intervalos relativamente pouco 
freqüentes. Procuramos ouvir comentários sobre se deveríamos exigir que os 
programas núcleo tivessem regularidade e, caso afirmativo, quantas vezes deveriam 
ser programados de forma a serem considerados "regulares". Indicamos, de forma 
específica, "uma vez por semana, uma vez por mês, ou desde que o programa 
apareça nos guias de programação", como possíveis definições de "regularmente 
programado". 

104. Comentários. Os comentários a este respeito foram divididos. O 
argumento geral das emissoras foi que a Comissão não deveria limitar o crédito 
disponível para programas educacionais especiais, uma vez que eles apresentam 
programação educacional valiosa, e citaram exemplos de programas com boa 
cotação tais como o "ABC Afterschool Specials" que não têm regularidade de 

16 Na:o aceitamos a sugestão da NAB, feita nos seus comentários iniciais, de que o nosso período de 
tempo para as programações núcleo seja ajustado para os fusos horários das zonas central c das 
montanhas, onde os noticiários matutinos começam uma hora mais cedo do que nos outros fusos 
horários. Não sabemos de nenhum indicio que prove que os padrões de audiência infantil de televisão 
nessas regiões sejam diferentes daqueles do pais como um todo. Consequentemente, a razão que 
reforça a nossa selcçllo do período de tempo das 7:00 às 22:00 horas aplica-se também a estas regiões. 
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transmissão. 17 As emissoras _tambim Qpinaram que, uma vez que os programas 
especiais têm geralmente uma forte promoção de forma a maximizar a audiência, o 
fato de não serem programados com regularidade não limita a sua audiência. Por 
outro lado, grupos de interesse público manifestaram a opinião de que os programa:s 
núcleos deveriam ser regulares, como a justificativa de que os programas especiais 
não são previsíveis e os telespectadores não podem ter conhecimento deles com 
antecedência. O Children Now propôs que fosse obrigatório que os programas 
núcleo fossem transmitidos pelo menos uma vez por semana num horário regular, de 
forma que os pais soubessem quando sintonizar e as crianças pudessem aprender li
ções em bases diárias ou semanais. A Disney e a CTW, que produzem programas 
educativos, sugeriram que a Comissão concedesse créditos a programações especiais 
programadas com antecedência suficiente para pt:_nniti~ a :stra in~lu:s~C> em_guias de 
programação. 

105. Análise. Continuamos acreditando que os programas que se qualificam 
como núcleo deverão ser regulares, particularmente tendo em vista a nossa ênfase na 
melhoria do fluxo de informação aos pais, por meio da publicação de guias de 
programação e outras formas que lhes permitam selecionar programas educacionais e 
informativas para os seus filhos. As programações que vão ao ar em bases regulares 
são conhecidas antecipadamente com maior facilidade e sintonizadas pelos 
telespectadores, podendo ter como conseqüência a fidelidade e o aumento das suas 
chances de sucesso comercial. Uma grande proporção de programação de televisão, 
incluindo a programação infantil, consiste de shows que vão ao ar numa basede 
frequência regular.18 Concordamos com os comentários segtmdo os quais os 
programas que vão ao ar de forma regular têm a possibilidade de enfatizar as lições 
de episódio em episódio. Acreditamos também que os programas regt!lares podem 
desenvolver um tema que aumenta o impacto da mensagem educacional e 
informativa. Desta forma, para ser considerado como núcleo, nós exigimos que os 
programas educacionais e informativos sejam transmitidos em base regular. Além 
disso, para que sejam considerados programas regulares, deverão ser programados 
para serem transmitidos pelo menos uma vez por semana. Programas regulares 
semanais constituem a forma dominante de programação televisiva. Pais e filhos 
podem tomar conhecimento deles antecipadamente com maior facilidade; esse tipo 
de programação desenvolve melhor a fidelidade da audiência, contribui para criar e 
reforçar mensagens educacionais e informativas, atendendo melhor, dessa forma, as 
necessidades educacionais e informativas das crianças. É também a.nossa opinião 
que os programas transmitidos com intervalos menos freqüentes tê~.: . p:tenos 

17 

.. 

Nos seus Comentários Suplementares, A NAB deu apoio à possibilidade de dar crédito como programa 
núcleo apenas àqueles programas com frequência regular, embora permitindo que os programas 
especiais de caráter educacional e informativo contribuam para as diretrizes relativas ao período de 
tempo de três horas como parte de um pacote de uma variedade de programações núcleo c não-núcleo 
de caráter educacional e informativo. · - · · · -

O levantamento de dados de duas emissoras feito pela NAS mostra que as emissoras transmitiram em 
média !3,5 minutos por semana de programas educacionais especiais em 1994. Por outro lado, o 
levantamento da NAB mostrou que em !994, as emissoras transmitiram uma média de 244,7 minutos 
por semana de programação educacional regular conforme diretrizes oficiais. 
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possibilidade de atrair uma audiência regular e de serem conhecidos com 
antecedência. 

106. Os seriados de televisão vão ao ar de forma típica no mesmo horárip 
durante 13 semanas consecutivas, embora alguns episódios possam ser sujeitos a 
antecipação para dar lugar a noticíârios especiaís ou transrrfissões ao-Vivo-de 
acontecimentos esportivos. Na realidade, há evidência de que um número 
significativo de programas educacionais ou informativos, espedalírtente aqueles que 
vão ao ar aos sábados, são antecipados para dar lugar a programação esportiva ou de 
outro tipo. Embora um programa deva ser estabelecido com regularidade em base 
semanal para se qualificar como programa núcleo, deixaremos a cargo da análise do 
pessoal do Escritório, com orientação da Comissão· plena se necessário, a de
terminação do que constitui programação regularmente estabelecida e qual o ruvel de 
antecipação permitido. 

107. Programações especiais, incluindo aquelas programadas para aparecer 
numa base regular não-semanal, não receberão o crédito de programações núcleo. 
Tal como afirmado acima, nós acreditamos que os programas transmitidos com 
maior freqüência (i.e., pelo menos uma vez por semana) têm mais lJOSsibilidade de 
criar e reforçar mensagens educativas e informativas, são- ma:is capazes de 
desenvolver fidelidade por parte da audiência, e podem com maior facilidade ser 
conhecidas com antecedência pelas crianças e pelos pais, atraindo, desta forma, uma 
audiência regular. No entanto, reconhecemos que programações especiais de caráter 
educacional e informativo com um objetivo significativo de atender as necessidades 
educacionais e informativas de crianças de até 16 anos poderão ajudar a realizar os 
objetivos da CTA e desta forma, contar para o segunâo elemento das nossas 
diretrizes de processamento de três horas, tal como descrito abaixo na Seção V. O 
valor de tais programas aumenta quando os pais têm conhecimento antecipado do 
programa e do horário de transmissão. Encorajamos as emissoras a promover 
programas especiais de caráter educacional e informativo e a programá-los com 
grande antecedência, a fim de que informação a seu respeito seja veiculada nos guias 
de programação: 

Duração Substancial 

1 08. Quanto ao quinto elemento da nossa definição de programa núcleo, 
propusemos na NPRM que as programações núcleo tenham uma duração substancial 
(por exemplo, 15 ou 30 minutos). Verificamos que os programas de duração 
padronizada (30 minutos ou mais) são geralmente programados com regularidade e 
estão, portanto, disponíveis em horários predeteilllil:Jados, e que e -possível 
determinar com regularidade o horário de programas de 15 minutos de duração e ter 
tais programas listados nos guias de programação. Solicitamos aos comentadores 
opiniões sobre qual a duração de programa que satisfaria a exigência proposta de 
duração substancial dos programas núcleo. De forma específica, perguntamos se os 
segmentos curtos, especificamente concebidos para atender as necessidades 
educacionais e informativas das crianças deveriam ser considerados como programas 
núcleo e, caso afirmativo, como deveriam ser considerados. 

412.._ 
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109. Comentários. Algumas emissoras que trataram desta questão apoiaram a 
tese que considera os segmentos curtos ae programação com<Yprogramas núcleo. De 
modo geral, o seu argumento foi que os segmentos curtos (incluindo os intei"Sticiais e 
PSA's) podem com efeito ensinai 1iÇões\raliõsas,- que sãõ- ãdéqúados aos curtos 
periodos de atenção das crianças, e que podem atingir uma audiência vasta se 
transmitidos durante shows infantis populares. O ALTV e o Tribune observaram 
também que os segmentos de curta duração são especialmente úteis para as estações 
locais, devido à sua produção baixa e custo de oportunidade. A ABC argumentou que 
muitos segmentos de curta duração se repetem semanalmente à mesma hora na 
mesma programação, podendo assim ser conhecidos com antecedência. Ao 
contrário, muitos grupos de interesse público argumentaram que os programas 
núcleo deveriam ter uma duração mínima de 30 minutos. A Children .Now alegou 
que os programas de formato longo são -mais• eficazes no ensinamento de técnicas, 
tais como con1:Jl! e ler, e que as emissoras têm tendência para se basear 
demasiadamente em segmentos curtos. Os pesquisadores Aletha Huston e Joan 
Wright concordaram sobre a tese de que programas de 15 a 30 minutos são mais 
eficazes do que segmentos curtosporque oferecem um con•euâo--maior, permitem o 
desenvolvimento de um tema e permitem que mensagens educativas sejam 
transmitidas em forma de história. 19 

110. Análise. Acreditamos que os programas núcleo deveriam ter uma 
duração mínima de 30 minutos. Na promulgação da CT A, o Congresso identificou 
uma série de exemplos de programas educativos e informativos válidos, todos eles 
com um mínimo de meia hora de duração. Embora não seja nossa intenção sugerir 
que estes exemplos da história l~gislativa sejam equivalentes a exigências legais, 
aereditamos que eles refletem ci fato de que o formato dominante de televisão 
transmitida é de 30 minutos ou mais. Acreditamos ser razoável" que as nossas 
normas, cuja intenção é promover o acesso da programação infantil de caráter 
educativo e informativo, reflitam esta prática corrente na indústria. Os programas 
que obedecem a este formato padrão têm mais possibilidade de terem um horário 
regular determinado e de serem listados nos guias de programação do que as 
programações de duração mais curta e, desta forma toma-se mais fácil aos pais 
identificar o que os seus filhos irão assistir. Além disso, programas com duração de 
30 minutos ou mais permitem um tempo maior para apresentação de material 
educativo e informativo; uma série de comentadores afirmaram ~ue shows deste 
comprimento podem ser particularmente benéficos para as crianças.2 

. 

I~ Estes comentadores citaram pesquisas que mostram que, no caso de ciranças de idade superior a 5 ou 
6 anos, os programas que transmitem uma mensagem educativa em forma de história são mais eficazes 
do que programas que passam rapidamente de uma ideia para outra. 

Alguns comentadores afirmaram que os programas mais longos são mais eficazes porque pennitem a, 
apresentação da mensagem educativa em formato de história. Eles apresentaram provas de que, a 
partir de 5 ou 6 anos, as crianças mostram-se mais interessadas e aprendem mais com programas que 
apresentam as informações na forma de uma história do que a partir de anúncios de serviço público ou 
programas com formato de "magazine", que se movimentam rapidamente de uma ideia para outra. No 
que respeita a crianças menores, os comentadores também apresentaram provas de que é possível que 
as crianças menores se beneficiem de mensagens mais longas de caráter educativo e informativo, desde 
que a apresentação seja concebida de forma adequada à capacidade cognitiva da audiência pJv9.. Yer 
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Não houve qualquer prova apresentada em resposta ao. NPRM que apoiasse as 
alegações por alguns segmentos de que as crianças têm períodos de atenção curtos e 
que, por tal razão, não se beneficiam de programações de duração substancialY · 

111. Não consideramos os PSA's de caráter educativo e informativo, os 
programas intersticiais ou outros segmentos curtos como programas núcleo. A CT A 
não impede as emissoras de considerar-tais_ programas como educativos ou 
informativos; na realidade, nós reconhecemos que alguns segmentos curtos mostram 
beneficies de interesse público significativos. No entanto, embora tivéssemos achado 
anteriormente que a programação de segmentos curtos possa ser considerada como 
programação educativa e informativa especialmente concebida, pelas razões 
apresentadas acima, acreditamos que os programas com duração de 30 minutos ou 
mais constituem um foco mais adequado da nossa definição de programação 
"núcleo".22 Observamos também que os segmentos curtos e PSA's têm menos 
possibilidade de ter seus horários determinados ou de serem listados nos guias de 
programação e, consequentemente, não são facilmente localizados nem conhecidos 
com antecedência por pais e filhos.23 

112. Enfatizamos que as programações que tenham como objetivo 
significativo educar e informar as crianças e que tenham uma duração inferior a 30 
minutos, embora não considerados como programas núcleo, podem contribuir para 
atender as necessidades das crianças de acordo com aCTA. Tais programas poderão 
contribuir para atender às diretrizes de procedimento de três horas sempre que as 
emissoras transmitirem menos de três horas semanais de programação núcleo, tal 
como descrito abaixo. Encorajamos ~odas as emissoras a continuar fornecendo um 
mix diferenciado de programação educativa e informativa, incluindo segmentos 
curtos e PSA's para que cumpram a sua obrigação de fornecer programação ade
quada ao público infantil. 

Identificados como Educativos e Informativos 

2l 

22 ' 

23 

também a Petição para Reconsideração apresentada pela AP A, MP-Associação Nacional de Pais e 
Mestres (lO de Maio de 1991) em MM Docket Nos. 90-570 e 83-670, contestando o Relatório e 
Ordem que adota as nossas normas iniciais que implementam a CTA. A Petição solicita 
reconsideração da nossa decisão de 1991, que permite aos serviços públicos que anúncios e vinhetas 
sejam qualificados como programas especialmente concebidos para atend!'r as necessidades 
educativas e informativas das crianças, e cita evidências que refutam a afirmação do Relatório e Ordem 
de que a programação de segmentos curtos é "adequada" ao curto periodo de atenção das crianças. 

Pelo contrário, Dale Kunkel afirmou não haver base científica em que se apoiar para afirmar que as 
crianças têm periodos curtos de atenção no seu processamento do conteúdo televisivo. 

Afirmamos anteriormenteque as programações de segmentos curtos podem ser consideradas como 
especialmente concebidas sob o ponto de vista educativo e informativo, embora algumas emissoras 
devam transmitir alguns programas infantis de duração padronizada, a fim de satisfazer as exigências 
da análise de renovação de concessão. 

Embora o NPRM, I O FCC RCD em 6330, tivesse levmi.tado a possibilidade de que um programa 
núcleo poderia ter a duração de 15 minutos, nenhuma emissora tratou da questão, e os poucos 
comentaristas não ligados a emissoras que trataram da questão afirmaram que programas dessa duração 
raramente aparecem na televisão e não constituem um desejo das crianças e <'os pais 
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113. No que diz· respeito ao sexto elemento da nossa definiÇão, nós 
propusemos que as estações sejam obrigadas a identificar os programas núcleo como 
educativos e informativos no início da programação~ e ater dispmúveis as 
informações necessárias de forma a poder listai estes programas nos guÍas . de 
programação como educativos · e informativos. --como ·niscutíâo acima, -n.ós 
adotaremos as duas propostas com o objetivo de melhorar as informações disponí
veis para os pais, relativamente a programações especialmente concebidas para 
atender as necessidades educativas e informativas do público infantil e a ajudá-los na 
seleção de tais programas para as crianças. Também acreditamos que esta medida 
tornará as emissoras mais responsáveis na classificação da programação especial
mente concebida para educar e informar. Assim, e tal como acontece com os outros 
aspectos da nossa definição de programas-núcleo, acreditamos que as exigências de 
identificação fornecem um incentivo regulamentador adequado para que os 
licenciados cumpram as suas obrigações legais de. transmitir programações 
especialmente concebidas para atender as necessidades educativas e informativas por 
parte do público infantil.24 

Orientações de Avaliação 

114. Em vista de termos adotado uma·defmição de programação educacional 
e informativa que dá aos licenciados uma orientação clara no que respeita aos tipos 
de programação necessária para cumprir a·sua obrigação de acordo com aCTA, nós 
acreditamos que as nossas orientaçõe:nie avaliação permissiva já não são necessárias 
e deveriam ser eliminadas. As orientações identificam fatores que aconselhamos os 
nossos licenciados a considerar, FIO avaliar as necessidades das crianças na 
comunidade, e nosso objetivo era que ajudassem os licenciados a determinar que 
programas atendem as necessidades educacionais e informativas das crianças dentro 
da nossa definição ampla de "programação educacional e informativa". A definição 
particularizada de programação "especillcamente concebida" que adotamos. hoje 
ultrapassa a nossa definição existente de programação educacional e informativa e 
dos nossos fatores de avaliação para caracterizar melhor os tipos de programação que 
estejam de acordo com as· obrigações dos licenciados de transmitir programação 
educacional núcleo. Em vista da orientação adicional dada pela nossa definição de 
programação núcleo, acreditamos que as orientações de avaliação são supérfluas, 
devendo, portanto, ser eliminadas. 

V. ORIENTAÇÕES QUANTO À TRANSMISSÃO 

115. Na NPRM procuramos comentar sobre várias propostas de avaliação da 
observância por parte de um licenciado com relação à CTA- Lei da Televisão para 
Crianças, no momento da renovação da concessão. De forma específica, nós 
propusemos adotar uma de três opções alternativas: (1) Monitoração por parte da 
Comissão do volume de programação educacional e informativa transmitida durante 
um determinado período de tempo, após a adoção de medidas para melhorar o fluxo 
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das informações de programação dirigidas ao público e a adoção de uma definição 
de programação "núcleo"; (2) adoção de diretrizes de procedimento seguro que 
determinem um volume de programação especificamente concebida para atender as 
necessidades educacionais e informativas do público infantil e que representaria um 
meio de observar a obrigação de programação da CTA; e (3) a adoção de um padrão 
de programação que exigiria que as emissoras transmitissem um número médio 
especificado de horas por semana de programação especificamente concebida para 
atender as necessidades educacionais e informativas do público infantil. Também 
procuramos comentar sobre se deveríamos adotar normas ou orientações relativas ao 
"patrocínio de programas", dando aos licenciados a opção de satisfazer \.una parte do 
volume exigido por meio de apoio financeiro ou outro apoio "em espécie" para os 
programas transmitidos em outras estações no seu mercado. 

116. Comentários. Um certo número de emissoras ou emissoras associadas 
manifestaram-se tanto contra o padrão de programação como contra as diretrizes de 
procedimento seguro, argumentando de uma · maneira geral que estas opções 
prejudicariam demais a liberdade de ação de programação da emissora. Também 
argumentaram que a quantificação era contrária à história legislativa Além disso, 
eles questionaram a necessidade de tomar tais medidas, em vista da sua alegação de 
que já existe um volume substancial de programação educacional disponível para 
crianças. Estes grupos preferem a proposta da Comissão de monítorar o desempenho 
do futuro licenciado, em vez de adotar um padrão de programação ou diretrizes de 
procedimento. Por exemplo, a ALTV afirmou que o seu último levantamento de 
estações independentes mostra uma melhoria "dramática econtínua" no volume de 
programação educacional disponível nas estações independentes desde a aprovação 
da CTA. A ALTV sugeriu que a Comissão colhesse informações quanto ao de
sempenho da indústria durante o próximo ciclo de renovação, com início em 
Outubro de 1996, época em que todas as estações terão operado-de acordo com as 
exigências da CTA durante um período completo de licenciamento, dando-lhes 
tempo suficiente para se familiarizar com os requisitos e obter programação passível 
de ser qualificada. · 

ll7. Embora a ALTV tenha argumentado que não há necessidade de um 
padrão de programação ou de diretrizes de procedimento a fim de elevar o volume 
de programação de caráter educacional, caso tal atitude seja tomada, a ALTV sugeriu 
que a Comissão tome pública uma declaração de políticas que estabeleça uma polí
tica de refúgio segundo a qual as estações poderiam escolher transmitir, ou 2 horas 
de programação núcleo, ou 4 horas de programação núcleo e não-núcleo por semana. 
A declaração de políticas deveria listar também outras práticas à escolha das 
estações que estas poderiam adotar como opção própria, tais como o uso de con
sultores e joirit ventures com estações de TV públicas. De acordo com a ALTV, é 
preferível uma declaração de políticas a uma orientação ou uma norma, uma vez que 
aquela permite aos licenciados uma maior flexibilidade e pode mais facilmente ser 
eliminada ou alterada 

118. Inicialmente, a NAB também fez comentários em oposição a quaisquer 
orientações ou exigências quantitativas. Contudo, em comentários posteriores, a 
NAB declarou apoiar "diretrizes de procedimento segundo as quais as emissoras 

423 



424 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

poderiam obter por parte -do serviço da televisão infantil aprov~ção quanto às suas 
solicitações de renovação ao mostrar que, ou elas transmitiam uma média de três 
horas por semana da programação educacional e informativa para crianças, 
recentemente definida como "núcleo" ou que, embora transmitindo um pouco menos 
do que esse volume de programação núcleo, transmitiam um pacote de outros 
programas que mostrassem o mesmo nível de compromisso com as necessidades das 
crianças". A NAB declarou que esta "proposta é de uma maneira geral coerente com 
as intenções do Congresso expressas na Lei, trata de problemas específicos já 
apresentados perante a Comissão e fornece uma orientação útil aos licenciados 
quanto à maneira como eles poderão cumprir as suas obrigações nos termos da Lei, 
permitindo-lhes embora a flexibilidade de programação que o FCC sempre reco
nheceu como um elemento essencial da Lei de Comunicações. 

119. A grande maioria dos comentadores não ligados a emissoras, incluindo 
grupos diversos tais como a CME e outros (incluindo aPTA, NEA e a Associação 
Psiquiátrica Americana), CDF e BCCC e à AP A, defenderam a adoção de diretrizes 
de procedimento ou de um padrão de programação juntamente com um programa de 
monitoração, com o objetivo de avaliar a eficácia destas medidas na melhoria do 
desempenho das emissoras.25 Eles alegaram que apenas a monitoração, sem a ajuda 
de um padrão quantitativo de programação ou orientação segura, não seria suficiente 
para garantir a oferta de um volume suficiente de programação educacional para o 
público infantiL Estes comentadores argumentaram de um modo geral que a 
esperança nos esforços voluntários das emissoras para aumentar o volume de 
programação educacional foi um fracasso e que apenas as forças do mercado não são 
suficientes para gerar um volume suficiente de programação educacional. Embora 
alguns comentadores se manifestassem a favor de uma diretriz de procedimento em 
vez de um padrão de pi:ogramação,26 a maioria dos grupos de interesse público e 
outros comentadores não ligados às emissoras manifestaram uma preferência por um 
padrão de programação.27 Estes comentadores observaram também que um padrão 

27 

Ver Comentários da AAP em 2-3; comentários de CDF e BCCC em 6; CME e outros em 40. Ver 
também Cómentários de· Resposta de Henry Geller em 1-9 (declarando que a linguagem explícita e a 
história da legislação da CT A tomam claro que a FCC não se pode basear apenas na obrigação de 
monitorar a indústria, mas deverá analisar o desempenho do licenciado na época da renovação da 
licença, e que a diretriz de procedimento é a melhor abordagem para realizar tal análise). Ver também 
os Comentários do Tribune em 6 (apoiando a adoção de uma diretriz de procedimento, se um estudo 
de monitoração indicar a necessidade de ações ulteriores a fim de aumentar o volu!IIe de programação 
educacional). Ver também a Carta do Congressista Michael Castle (10 de Outubro de 1995) ( 
sugeri;ldo a adoção de uma diretriz de procedimento seguro com uma duração estabelecida de 5 horas, 
declarando ainda serem 5 horas um nivel muito baixo, mas talvez mais realista do que dez ou doze). 
Outros comentadores expressaram a opinião de que uma diretriz de procedimento tem o mesmo efeito 
prático de uma norma, uma vez que as emissoras não transmitirão menos do que o minimo, a fim de 
garantir a renovação da licença em tempo hábil e sem contestações. 

A CEP apoia a monitoração, como uma alternativa em vez da diretriz de procedimento ou do padrão 
de programação, argumentando que as duas últimas opções teriam uma interferência demasiado forte 
na liberdade de programação das emissoras. 

Também recebemos cerca de 20.000 cartas e mensagens da Internet vindas do público, muitas das 
quais nos aconselhavam a adotar uma diretriz de procedimento quantitativo ou um padrão de 
programação. Outros comentadores, embora não mencionassem especificamente a destinção entre um 
padrão de programação e uma diretriz de procedimento seguro, manifestaram o seu apoio quanto à 
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aplicáYel a todas.as_estações garantiria que nenhwna estação seria colocada indivi
duàlmente numa posição de desvantagem concorrencial ao agir contra o seu interesse 
econômico próprio ao oferecer wn maior volume de programação educacional. A 
este respeito a Children Now declarou acreditar. que a falta de requisitos 
quantitativos definidos cria wn incentivo financeiro para que as emissoras subvertam 
a intenção da CT A, wna vez que essas emissoras acreditam que a transmissão de 
programas educacionais resulta em índices menores e perdas de receitas advindas de 
comerciais. 

120. Discussão. Baseados na nossa análise do histórico, bem como na nossa 
experiência em colocar em prática aCTA nos últimos cinco anos, decidimos adotar 
wna diretriz de procedimento de três horas. Como definido abaixo de forma mais 
detalhada, de acordo com esta orientação, o Mass Media Bureau (Escritório de 
Comunicação de Massas) ficará autorizado a aprovar partes da Lei da Televisão para 
Crianças de uma solicitação de renovação de licença por parte de uma emissora, 
quando a emissora tiver transmitido três horas por semana (número médio 
computado num período de seis meses) de programação educacional e informativa 
que tenha como objetivo significativo atender as necessidades educacionais e 
informativas das crianças de idades até 16 anos. Uma emissora pode demonstrar que 
transmitiu três horas por semana de tal programação de duas maneiras: 

(A) Preenchendo um espaço no seu formulário de solicitaÇão de renovação de 
licença e fornecendo informações que comprovem-terá erili-ssorã-ttaíiSffi.itido três 
horas por semana de shows semanais programados com regularidade, com wna 
duração igual ou superior a 30 minutos e que, além disso, estão de acordo com a 
definição de "Programações núcleo", tal como descrito na Seção N, supra; ou 

(B) Mostrando que transmitiu um pacoté8 de tipos diferentes de programação 
educacional e informativa que, embora contendo pouco menos de três horas por 
semana de programação núcleo, mostre wn nivel de compromisso com a educação e 
informação das crianças que seja pelo menos equivalente a transmitir três horas por 
semana de programação núcleó. 

Solicitações de renovação de licença que não estejam de acordo com esta orientação 
serão encaminhadas à Comissão, quando o solicitante terá oportunidade de mostrar a 
sua observância em relação à CTA, pelo fato, por exemplo, de se basear em parte no 
patrocínio de programas núcleo de caráter educacional ou informativo transmitidas 
por outras estações existentes no mercado que contribuanJ para elevar o volume de 
programação núcleo de caráter educacional ou informativo na estação que transmite 

28 

necessidade de exigir das emissoras que transitissem um volume núnimo de programações 
educacionais. Ver, por exemplo, a Carta do Presidente Clinton (18 de setembro de 1995)(defendendo 
a exigência de que as emissoras transmitam no mínimo três horas por semana, de preferência mais, de 
programação educacional para crianças); a Carta do Senador Joseph Lieberman e 32 outros 
parlamentares (12 de junho de 1996), (solicitando a adoção de um múinimo de três horas de 
rrogramação educacional); a Carta do Congressista Edward Markey e 219 outros congressistas (29 de 
maio de 1996) (solicitando a adoção de um minimo de três horas de programação educacional). 

Por "pacote" não queremos dar a entender que a programação esteja Je alguma forma relacionada por 
tópicos ou tenha sido adquirida de uma única fonte. 

425 



426 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

o programa patrocinado e/ou esforços especiais não relativos à transmissão por TV 
convencional que elevem o valor da programação televisiva de caráter educacional 
ou informativo para crianças. 

f21. Embora tivéssemos concluído em 1991 que não deveríamos quantificar 
uma obrigação de emissora em relação à CTA, com base na nossa experiência nos 
últimos cinco anos e o histórico a este respeito, acreditamos que neste momento se 
justifica uma abordagem de diretriz de procedimento. Acreditamos que três horas 
por semarJa sejam um benchmark razoável para ser cumprido por todas as estações 
emissoras de televisão seis anos após a promulgação da CT A. A NAB declara que as 
emissoras comerciais estavam, em média, transmitindo duas horas por semana de 
programação educacional, com caráter regular, de duração padronizada à época em 
que a CT A foi aprovada em 1990. Embora não saibamos se o Congresso estava 
ciente destes dad0s quando aprovou a CT A, a história legislativa da Lei mostra 
claramente que o Congresso estava de uma maneira geral ciente das programações 
televisivas que eram transmitidas em 1990, quando chegou à conclusão de que "o 
mercado não havia sido capaz de oferecer programação educacional adequada para o 
público infantil", e que desejava que o volume de tal programação fosse elevado. 
Desta forma, a transmissão de duas horas por seffiarJa de tal tipo de programação seis 
anos após a aprovação da CTA não é decididamente compatível com a melhoria de 
desempenho a longo prazo que o Congresso almejava quando aprovou aCTA, e uma 
diretriz de procedimento de três horas é claramente um meio razoável de 
implementar a lei neste momento. 

122. A nossa decisão de estabelecer a orientação a este nível não se baseia 
numa conclusão firme quanto ao volume de programação educacional e informativa 
para o público infantil atualmente oferecida no mercado, mas sim nas inferências que 
podemos fazer a partir do histórico completo deste processo. A NBA declara, de 
acordo com a sua definição de programação núcleo, que as emissoras comerciais 
transmitem em média aproximadamente quatrv horas por semarJa de programação 
educacional e informativa para cumprimento da sua obrigação nos termos da CT A. 
Embora não pássarnos verificar os número da NBA, tomamos as suas conclusões 
como prova de que as emissoras acreditam ser razoável dedicar três horas por 
semana do seu tempo de transmissão para educar crianças. Além disso, o estudos da 
ALTV, Fox e Kunkel sugerem que se trata de uma orientação razoável e factível. 

123. A nossa conclusão de que uma orientação de programação de três horas 
por semarJa é razoável é também confirmada pelo compromisso da rede CBS e das 
estações propriedade da CBS de oferecer três horas por semarJa de programação 
educacional e informativa núcleo até ao Outono de 1997 (quando as nossas novas 
normas estarão em vigor). Em 20 de setembro de 1995, a Westinghouse Electric 
Corporation anunciou que elevaria o volume de programação núcleo oferecida pela 
sua rede de televisão CBS, recentemente adquirida, e transmitida pelas estações 
emissoras de sua propriedade e por ela operadas:· De acordo com este plano, a 
Westinghouse duplicará a rede de programação infantil de uma hora hoje transmitida 
pela rede CBS para duas horas e adicionará mais uma hora no início do Outono de 
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1997.29 Com esta iniciativa, mais de 200 filiadas da CBS- m:ãi.sde 17% do número 
total de estações de televisão comercial no país -já têm os meios de oferecer pelo 
menos três horas por semana de programação educacional e informativa especifica
mente concebida para educar e informar as crianças. 

124. No contexto da CTA, urna diretriz de procedimento é clara, justa e 
eficiente. Em primeiro lugar, a nossa experiência na análise da parte da programação 
infantil de solicitações de renovação de licença ensina-nos que urna diretriz de 
procedimento é desejável em termos de eficiência administrativa ao implementar a 
CTA e fornece urna clareza desejável quanfo ao limite-das responsabilidades da 
programação da emissora nos termos da lei. Devido ao volume de solicitações de 
renovação de licença recebido pela Comissão - cerca de 1.500 solicitações 
comerciais e não-comerciais a cada ciclo de renovação - a Comissão delegou, por 
muitos anos ao Escritório de Comunicação em Massa a autoridade de agir no que 
respeita às solicitações que não apresentam questões problemáticas. Na falta de uma 
orientação articulada quanto à observância da CT A que o Escritório possa usar para 
fuzer uma distinção entre as solicitações processadas de forma adequada a nível de 
rotina e aquelas que devem ser enviadas à Comissão, desenvolver-se-ia uma diretriz 
de procedimento de facto. Mas tal orientação de facto, se não publicada, não poderá 
oferecer informações claras e em tempo hábil sobre o que o licenciado pode fazer, de 
forma a garantir a renovação nos termos da CTA. Ao adotar uma diretriz de 
procedimento segura, a Comissão está simplesmente tomando pública a informação 
sobre os procedimentos que irá usar para avaliar o desempenho das programações 
educacionais e informativas para crianças de uma determinada emissora Como 
conseqüência, os licenciados, bem como o público em geral, saberão com certeza e 
com antecedência o que um licenciado deverá fazer para garantir o cumprimento das 
obrigações nos termos da CT A. 

125. A orientação também contribuirá para melhorar as desigualdades que 
possam surgir dos desincentivas econômicos que levam algumas estações a 
transmitir um pequeno volume de programação núcleo. Embora algumas emissoras 
estejam transmitindo um volume significativo de programação educacional e 
informativa, há indícios de que outras não o fazem. Na realidade, tal como discutido 
anteriormente, existem pressões de ordem econômica sobre os licenciados para que 
não transmitam programação educacional e informativa ou para transmiti-la em 
horas em que relativamente poucas crianças podem assistir. Uma diretriz de 
procedimento ajudará a minimizar as desigualdades e reduzir os· desincentivas 
criados por emissoras com desempenho abaixo da média, sujeitando toas as 
emissoras ao mesmo escrutínio quanto à observância da CT A por parte da Comissão 
no momento da renovação da licença Em oposição à situação atual, urna emissora 
que desejar transmitir um grande volume de programação educacional núcleo pode 

29 A Westinghouse declarou que estes programas serão "especialmente concebidos para atender as 
necessidades educacionais e informativas das crianças" e s~r:ão transmitidos após as 7:00 horas a fim 
de permitir que eles "sejam acessíveis ao maior número possível de telespectadores infantis". Esta 
inciativa terá a duração de três anos, até 1998-99, quando "a sua eficácia será detalhadamente avaliada 
pela Westinghouse". Ver Acionistas da CBS Inc., FCC 95-469, publicado em 22 de Novembro de 
1995. 
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sentir-se confiante de que, em geral, os seus concorrentes estarão transmitindo pelo 
menos três horas de programação núcleo ou equivalente. Desta forma, tal como as 
nossas iniciativas de informação pública e requisitos de definição, a diretriz de 
procedimento permitirá que o mercado funcione de forma mais efetiva, oferecendo 
programação educacional e informativa para as crianças. Além disso, a maior certeza 
dada pela diretriz de procedimento que adotamos hoje deverá criar uma demanda 
desse tipo de programação mais estável e mais previsível, e assim fomentar o 
objetivo da CT A de aumentar a disponibilidade de programas que ensinam e 
informam as crianças do país. 

126. A diretriz de procedimento que adotamos hoje é coerente com aCTA, 
uma vez que oferece aos licenciados uma medida de flexibilidade na observância dos 
termos da CT A. Emissoras que transmitem um pouco menos do que três horas por 
semana de programação núcleo podem também receber uma licença de renovação 
simplificada. Criamos esta opção, não para encorajar emissoras a transmitir menos 
de três horas por semana de programação núcleo; nós encorajamos as emissoras a 
transmitir mais de três horas. Melhor, nós criamos esta opção para reconhecer, tal 
como fez o Congresso, a necessidade de flexibilidade por parte das emissoras. 

127. Acreditamos ainda que a diretriz de procedimento que adotamos hoje é 
coerente com o texto da CT A, que exige que nós "consideremos até que ponto" os 
licenciados atendem "as necessidades educacionais e informativas das crianças no 
âmbito geral da programação do licenciado, incluindo programações especificamente 
concebidas para atender tais necessidades". A exigência de análise de. renovação pela 
CTA envolve, pelo menos em parte, uma avaliação do volume de programação 
educacional e informativa mostrada por cada licenciado. Ao estabelecer uma diretriz 
de procedimento, nós oferecemos um benchmark claro para avaliação do 
desempenho da emissora. 

128. Ao adotarmos hoje uma diretriz de procedimento, afastamo-nos 
deliberadamente ·da abordagem da implementação da CT A subjacente às nossas 
normas atuais tal como promulgadas em 1991. Tal como dito' acima, concluímos 
hoje que o interesse público e o interesse que o Congresso tentou promover por meio 
da CTA será melhor servido por esta abordagem de diretriz de procedimento. 

129. Reconhecemos ser isto contrário à nossa interpretação anterior da CT A 
ao evitar quantificar a obrigação na CTA. Chegamos a esta conclusão em 1991 com 
base em que a própria lei "não impunha padrões de quantidades" e que a. "história 
legislativa sugeria que o Congresso tinha como intenção que não deveriam ser 
impostos critérios de quantidades mínimas". Ao chegarmos hoje a Um.a conclusão 
contrária, começamos com o fato de que nada na linguagem legal da CTA proíbe o 
uso de uma diretriz de procedimento. Além disso, embora exista uma linguagem 
específica na história legislativa, citada no nosso Relatório e Ordem de 1991 e por 
terceiros neste histórico, declarando que "não é intenção da Comissão que a FCC 
interprete esta seção como criando urna obrigação ou tomando obrigatório um 
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padrão de quantificação"30
, tal linguagem não nos proíbe de procurar dar maior 

clareza e orientação através de uma diretriz de procedimento. Pelo contrário, esta 
linguagem apenas toma claro que a CT A não exige padrões quantitativos ou 
diretrizes. Não é a nossa conclusão hoje que devemos adotar uma diretriz 
quantitativa, mas que a abordagem da diretriz de procedimento que adotamos tornará 
mais clara a imprecisão das nossa normas atuais que conduziram a urna variação de 
nível e natureza dos esforços de observância por parte das emissoras que é 
incompatível com a intenção da CT A. Desta forma, e devido à sua clareza, justiça e 
facilidade de administração, uma diretriz de· procedimento será a solução para as 
falhas das nossas normas iniciais e assim fornecer o contrapeso adequado às forças 
de mercado identificadas pelo Congresso, que tendem a desencorajai !iS-emissoras de· 
transmitir programação educacional e informativa para crianças. 

130. Como conseqüência nós acreditamos que uma diretriz de procedimento 
seguro servirá o interesse público dando um grau razoável de certeza enquanto 
preserva, ao mesmo tempo um grau razoável de flexibilidade das emissoras. As 
solicitações de renovação de licença serão divididas em duas categorias para fins de 
análise das mesmas por parte do.funcionalismo em termos de CTA. As solicitações 
que não se encaixarem em nenhuma destas categorias serão encaminhadas à 
Comissão para análise. Faremos uma revisão do formulário de renovação de licença 
de forma a refletir esta diretriz de procedimento. Ao rever o formulário de 
renovação, procuraremos minimizar a carga de informações a ser fornecida pelo 
licenciado, permitindo, por exemplo, que os licenciados usem os relatórios sobre a 
programação infantil já feitos anteriormente.31 

! 

Categoria A 

131. As emissoras que transmitem uma média de três ou mais horas por 
semana de programação que satisfaça a nossa nova definição de programação 
"especialmente concebida" para atender as necessidades educacionais e informativas 
do público infantil terão as suas solicitações de renovação aprovadas a nível de 
rotina no que respeita à observância da CT A. Um licenciado que busque a análise 
dentro desta categoria deverá simplesmente preencher um quadro no nosso novo 
formulário revisado, e fornecer infotrtlação complementar de apoio, indicando que 
transmitiu durante três horas por semana shows semarrais, com horário regular, com 

30 

31 

Diz o Relatório da Casa: "Não é intenção da Comissão que a FCC interprete esta seção como criando 
a obrigação ou tornando mandatório um padrão de quantificação que disponha sobre o volume de 
programação educacional e infantil para crianças que um licenciado deva transmitir para que a sua 
solicitação de renovação seja aprovada. .. " O Relatório do Senado contém uma linguagem quase 
idêntica. 

Tal como já observado anterionnente, continuaremos com a nossa politica de isentar as estações de 
televisão não-comerciais das exigências de compilação especifica de relatórios, sua apresentação e 
encaminhamento. Ver Memorandum Opinion and Order, 6 FCC Red em 5101. A nossa prática 
atualmente é exigir das estações de televisão não-comerciais que . "mantenham à disposição 
documentação suficiente para mostrar, à época da renovação, sua observância em relação às obrigações 
de programação previstas na Lei em resposta a uma exigência ou a queixas específicas. Qualquer 
apresentação que uma estação n!io-comercial possa precisar fazer será disciplinada pela definição de 
programação núcleo e pela diretriz de procedimento que adotamos hoje. 
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um mínimo de trinta minutos de duração e que, em todos os outros aspectos estão de 
acordo com a definição de programação núcleo. 

132. A fim de oferecer às emissoras flexibilidade de horários, permitimos 
que o benchmark de programação núcleo de três horas seja obtido como resultado de 
uma média calculada num período de seis meses. Também permitiremos que sejam 
consideradas as repetições e reprises de programações núcleo para a contagem de 
tempo referente à diretriz de três horas. Tal como observou o Tribune, praticamente 
todos os programas de rede e de emissoras associadas são reprisados a fim de 
aumentar o tempo de exposição da audiência a esses programas. 

Categoria E 

133. As emissoras que transmitem um pouco menos de três horas por semana 
de programação núcleo também receberão aprovação a nível de rotina, se 
comprovarem que transmitiram um pacote de tipos diferentes de programação 
educativa e informativa que demonstre um nível de compromisso com a educação e 
informação das crianças, no mínimo equivalente a transmitir três horas por semana 
de programação núcleo. Tomamos esta atitude a fim de criar uma medida de 
flexibilidade na forma pela qual as emissoras se podem enquadrar dentro do 
processamento de rotina das suas solicitações. Embora a programação núcleo seja o 
nosso ponto focal nos termos da Lei da Televisão para Crianças - CTA, 
acreditamos que os programas especiais não semanais com horários regulares, os 
programas curtos e os PSA's com um objetivo sigrúficativo de educar e informar 
crianças de até 16 anos podem ajudar a atingir os objetivos da Lei e podem ser 
considerados no sentido da diretriz de processamento a nível de rotina. A 
transmissão de tais programas ou de programações núcleo no horário nobre seria 
também um fator relevante dentro desta categoria, sendo o mesmo válido para o in
vestimento de urna quantia substancial de dinheiro no desenvolvimento de 
programação núcleo transmitida no canal da emissora. Uma emissora que busque a 
aprovação a nível de rotina dentro desta categoria deve~ mostrar que qualquer 
observador razoável seria capaz de reconhecer que o seu compromisso com a 
educação e informação das crianças seria no mínimo equivalente ao compromisso 
refletido na Categoria A. 

134. A análise de solicitações individuais da Categoria B exigirá um grau de 
avaliação e julgamento de rotina Esperemos que tal análise discricionária seja 
realizada judiciosamente. Esperamos que, urna vez que as emissoras apresentam 
diferentes padrões de fatos, o Escritório, com orientação da Comissão quando 
necessário, avaliará o peso a ser dado a espécies particulares de esforços não-núcleo 
e processará tais padrões de fatos de forma coerente ao longo do tempo. 

An&!ise pela Comissão 

135. As emissoras que não se enquadrem nas Categorias A ou B terão as suas 
solicitações de renovação de licença encaminhadas à, Comissão Plena. Os licenciados 
enc.aminhados à Comissão deveriam ser notificados por esta ordem que não serão 
necessariamente considerados como tendo cumprido com a Lei da Televisão para 
Crianças. Dada a natureza modesta da diretriz descrita nas Categorias A e B, 
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espera.I)los q1,1~_po1,1C~ emissoras deixarão de cumprir com este benchmark. Contudo, 
mesmo que um licenciado não cumprir as diretrizes para aprovação de rotina, terá a 
oportunidade de demonstrar perante a Comissão que satisfez os requisitos da Lei da 
Televisão para Crianças de outras maneiras. As emissoras terão plena oportunidade 
de fazer esta demonstração, por exemplo, baseando-se em parte no patrocínio de 
programas núcleo educativos e informativos em outras estações no mercado, o que 
aumenta a quantidade de programação núcleo educativa e informativa na estação que 
transmite o programa patrocinado e/ou esforços especiais não relacionados com 
transmissão pela TV convencional que aumentem o valor da programação televisiva 
educativa e informativa para crianças. Também é possível que um licenciado tente 
demonstrar que sofreu dificuldades econômicas sérias - tais como bancarrota -
que possam justificar a sua não observância da CTA. 

136. Se concluirmos que uma emissora não observou os termos da CTA, 
aplicaremos os mesmos remédios que usamos ao aplicarmos as nossa outras normas. 
Estes remédios variam dependendo da gravidade da falta, e são definidos com base 
em critérios objetivos. No caso de faltas menos graves, pensamos em cartas de ad
moestação ou exigência de relatório. Também poderemos considerar o uso de uma 
abordagem de "promessa versus desempenho". Este seria um remédio futuro, de 
acordo com o qual um licenciado exporia com detalhes o seu plano para atingir o 
ponto de observância total das obrigações de programação da. CTA; se esse plano 
merecer a aprovação da Comissão, a licença da estação será ren9vada sob a condição 
do licenciado aderir ao plano, sem levar em conta circunstâncias especiais. No caso 
de violações mais sérias, consideraremos outras sanções, incluindo perda de direitos 
e renovações com prazos mais curtos. Em casos extremos, consideraremos ouvir o 
depoimento do licenciado a fim de determinar se as violações da CTA por parte do 
licenciado e as nossa normas de implementação justificam a não renovação de 
acordo com os padrões estabelecidos na Seção 309 (k) da Lei de Comunicações. 

137. Esforços Especiais rião Relativos a Transmissões de TV Convencional. 
ACTA declara que, "além da análise da programação (educativa) do licenciado, a 
Comissão poderá levar em consideração ... quaisquer esforços especiais não relativos 
a transmissões por televisão convencional que aumentem o valor educacional e 
informativo de tais programações para crianças". A nível de Comissão, um 
licenciado pode apresentar provas de tais esforços especiais. Para ser considerado de 
acordo com estas disposições de esforço "especial" não relativo a transmissões de 
TV convencional, uma emissora deverá mostrar que se dedicou a uma atividade 
comunitária substancial. A fim de poder ser considerado de acordo com estas 
disposições por um esforço especial não relacionado com transmissões de TV 
convencional que ''melhora" o valor educativo de uma programação educativa de 
uma emissora, essa emissora deverámostrar um relacionamento estreito entre a sua 
programação núcleo e seus esforços não transmitidos por televisão. Finalmente, nós 
observamos que o texto desta disposição definitivamente não libera uma emissora da 
obrigação de transmitir programação núcleo. A lei permite que a Comissão considere 
os esforços especiais não relativos a transmissões de TV convencional apenas "como 
um suplemento na análise da programação (educativa) do licenciado." 
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138. Esforços Especiais de Patrocínio. ACTA declara que "além da análise 
da programação (educativa) do licenciado, a Comissão poderá levar em consideração 
... quaisquer esforços especiais por parte do licenciado na produção ou apoio de 
programação transmitida por outra estação no mercado do licenciado, que seja 
especificamente concebida para atender as necessidades educacionais e informativas 
das crianças. Há quem apoie a idéia de dar crédito a uma estação patrocinadora ao 
avaliar o seu desempenho na época da renovação da licença, enquanto outros se 
opõem à idéia. Nós permitiremos que um licenciado apresente provas a nível da 
Comissão de tais esforços especiais de patrocínio. A fim de poder ser considerado de 
acordo com esta disposição de um esforço "especial" de patrocínio, uma emissora 
deverá demonstrar que a sua produção ou apoio a urna programação núcleo levada 
ao ar por outra estação no seu mercado aumentou o volume de program!lção núcleo 
da estação que transmite a programação núcleo patrocinada. Também voltamos " 
observar que o texto da Seção 103(b) não libera uma emissora da obrigação de 
transmitir programação especificamente concebida para atender as necessidades 
educacionais e informativas das crianças. Permite que a . Comissão leve em 
consideração esforços de patrocínio não relativos a transmissão de TV convencional 
apenas "como complemento para a análise da programação (educativa) do 
licenciado." 

139. Em resposta à proposta da NPRM de estabelecer diretrizes de patrocínio 
de programas, os comentadores levantaram Jlma. série de questões relativas às 
circunstâncias adequadas para dar crédito ·aos esforços de patrocínio, tais como o 
volume mínimo de programação núcleo que urna estação patrocinadora deve 
transmitir na sua própria estação e até que ponto os programas poderiam ser 
patrocinados em estações não-comerciais. Acreditamos que estas questões serão 
melhor tratadas numa base caso a caso, considerando-se exibições individuais que os 
licenciados procurem fazer em vez de adotar diretrizes de patrocínio de programas. 
Estaremos em melhor posição para aValiar estas questões nos casos individuais 
depois de termos ganho alguma experiência com as nossas novas normas e diretrizes 
de programa no mercado da televisão infantiL 

Monitoração e Reanálise das Normas 

140. Faremos a monitoração do deseii1penlf6-da indústria-da programação 
educacional para crianças de forma experimental durante três anos, com base nos 
relatórios de programação infantil que os licenciados irão apresentar anualmente. 
Faremos uma análise destes relatórios no fmal do período de três anos e tomaremos 
as medidas adequadas quando for necessário assegurar que as estações estão 
observando as normas e diretrize~ qu~ hQi~ __ adotamQê- Pag_ CO.!llplementar esta 
análise, a Comissão fará também auditorias de estações individuais selecionadas 
durante os próximos três anos, a fim de avaliar o desempenho da estação de acordo 
com as nossas novas normas de programação educativa e informativa para crianças, 
logo que estas entrem em vigor. 

141. Solicitamos comentários na NPRJ.f sobre se deveríamos deixar expirar 
qualquer diretriz de procedimento ou padrão de programa que adotamos a partir de 1 
de dezembro de 2.004, a não ser que fossem efetivamente prorrogadas pela 
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Comissão. Os poucos comentadores que trataram desta questão mostraram a sua 
preocupação em que as normas não fossem eliminadas ·sem uma avaliação da 
necessidade de uma regulamentação contínua. Com base no histórico deste tema, não 
acreditamos que uma expiração automática das normas, independentemente de 
qualquer ação da Comissão, seja adequada. Um dos nossos objetivos principais ao 
implementar a d.iretriz de procedimento seguro é fornecer às emissoras e ao público 
inforniações justas e certezas no que respeita ao nível de desempenho que garanta ao 
licenciado a observância das normas da CT A. A eliminação automática da diretriz de 
procedimento não se coaduna com este importante objetivo. 

VI. PROCEDIMENTOS PARA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA 

Desafiando a renovação de licença 

142. Um dos nossos objetivos com este procedimento tem sido encorajar o 
público a participar na promoção da observância por parte das emissoras no que 
respeita às normas da CT A, e reduzir o papel do governo na implementação dessa 
observância. Como um meio de. atingir esse objetivo, propusemos na NPRM a 
exigência de que qualquer queixoso que apresente uma petição no sentido de negar 
uma solicitação de renovação de licença tenha de provar ter anteriormente tentado 
resolver o problema alegado com a estação em questão. Os comentadores que 
trataram desta questão ficaram divididos. Cosmos e outros apoiaram a proposta 
desde que os licenciados mantivessem o poder discricionário quanto a poder respon
der a quaisquer queixas recebidas de pessoas individuais. 

143. Decidimos não exigir que as pessoas individuais entrem em contato com 
um licenciado antes de apresentar uma petição no sentido de recusar a renovação de 
licença. Tal como a CME e outros observaram, tal exigência poderia representar um 
ônus indevido para com o público, poderia evitar que queixas legítimas fossem 
ouvidas e ainda negar ao FCC urna fonte importante de informações. No entanto, 
nós encorajaremos as pessoas a procurar resolver as suas preocupações em relação a 
programações versus CT A com a própria estação, antes de apresentarem urna queixa 
à Comissão, e levaremos em consideração o fato de um solicitante ter tentado 
previamente uma conciliação como um fator importante na avaliação da petição no 
sentido de recusar a renovação da licença. 

Certificado 

144. Como um outro meio de reduzir o papel do governo na análise da 
observância em termos da CT A, no caso de adotarmos urna diretriz de procedimento 
ou padrão de programação, sondamos a NPRM se deveríamos permitir que os 
licenciados certificassem ter transmitido o volume prescrito de programação núcleo. 
Se tal proposta fosse adotada, declaramos que, na ausência de queixas quanto à sua 
renovação de licença, não seria exigido dos licenciados que apresentassem material 
documentando o seu desempenho quanto à programação, · mas apenas que o 
mantivessem nos seus arquivos para inspeção pública. 
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145. Concluímos por não adotar esta proposta. Todos os que trataram desta 
proposta, CME e outros e Children Now s~u>puseram a ela, com base em que ela 
inibiria a monitoração por parte do público da observância das emissoras e era 
contrária à intenção do Congresso de que a Comissão analisasse os relatórios da 
programação infantil do licenciado. Tendo em vista estas preocupações e a nossa 
decisão de exigir que as emissoras apresentem relatórios de programação infantil à 
Comissão por um período experimental de três anos, não acreditamos que uma 
abordagem de certificado seja factíveL 

VII. QUESTÕES RELATIVAS À PRIMEIRA EMENDA 

146. Comentários. As emissoras, incluindo a ABC, CES, Cosmos e outros, 
Donrey, Great Trails, Meredith, NAB e o advogado da NAB Rodney Smolla (da 
Escola de Direito Marshall-Wythe) argumentaram que as diretrizes quantitativas de 
procedimento violariam a Primeira Emenda. Henry Geller, bem como Price e 
Meyerson, mantivei:am que uma diretriz de procedimento é constitucionalmente 
aceitável. Tratamos destes comentários no âmbito da nossa análise substa.'ltiva 
abaixo. 

147. Análise. Os argumentos relativos à Primeira Emenda levantados pelos 
opositores das nossas regulamentações propostas na CT A pertencem essencialmente 
a duas categorias - argumentos que atacam a obrigação da CTA e argumentos que 
atacam a quantificação da obrigação da CTA. Os comentários sobre a questão de que 
a CT A é inconstitucional foram tratados pelo próprio Congresso. Ele concluiu 
especificamente que "está perfeitamente dentro das estruturas da Primeira Emenda 
exigir que o FCC leve em consideração, durante o processo de renovação da licença, 
se um licenciado de televisão forneceu informações especificamente concebidas para 
atender as necessidades educacionais e informativas das crianças no contexto da sua 
programação geral. Tal como observado no Relatório do Senado, pode-se esperar 
que as emissoras, em troca do "uso livre e exclusivo de ugJ.a parte __ valiosa do 
domínio público" sirvam como fiduciários públicos, obrigados a atender as 
necessidades e interesses dos seus espectadores. Tal obrigação inclui a obrigação de 
atender as necessidades das crianças. De forma ainda mais específica, tal como 
concluíram o FCC, os tribunais e o Congresso, uma obrigação de interesse público 
da emissora inclui corretamente uma obrigação de atender ~ necessidade 
educacionais e informativas das crianças. A questão aqui não é se a Comissão 
deveria pôr em vigor aCTA, mas como tal deveria ser feito. 

148. Nós não compreendemos os argumento da NBA e do Professor Smolla 
de que a CT A é inconstitucional, na medida em que dispõe que as emissoras devem 
atender as necessidades educacionais e informativas das crianças e que elas deverão 
demonstrar que o fizeram à época da renovação da licença. O Professor Smolla argu
menta que, se nós adotássemos uma noJ1I!a _exigindo um volume específico de 
programação particular ou uma diretriz_de procediniento que eretivamente impusesse 
uma exigência-semelhante, tal norma ou diretriz de proce<iitnento significaria um 
ônus inconstitucional sobre a expressão e, além disso, se basearia numa construção 
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incorretà. da CT A. Tais normas ou diretrizes ·de procedimento estavam entre as 
opções sobre as quais solicitamos comentários na NPRM. Tal como explicamos 
acima, embora nós adotemos uma diretriz de procedimento, fazêmo-lo de tal modo 
que ela oferece às emissoras flexibilidade na forma como elas poderão satisfazer o·s 
requisitos impostos pela CT A. 

149. O rumo que adotamos hoje - definindo o que se qualifica como 
programação "especialmente concebida'' para atender as necessidades educacionais e 
informativas das crianças e dando às emissoras orientação clara embora não 
obrigatória sobre como garantir a observância - é um meio constitucional de pôr 
em vigor os requisitos de programação da CTA. ''Não constitui uma violação da 
Primeira Emenda tratar os licenciados a quem foi dado o privilégio de usar as poucas 
freqüências de rádio disponíveis como procuradoras de toda uma comunídade, sendo 
sua obrigação dar tempo e atenção adequadas a questões de grande interesse público. 
Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 394 (1969). A autoridade do 
Congresso para ordenar "tempo e atenção adequadas a assuntos de grande interesse 
público" inclui a autoridade de exigir das emissoras que transmitam programações 
especificamente concebidas para promover as necessidades educacionais das 
crianças. As ondas hertzianas pertencem ao público e não a uma emissora individuaL 
Tal com a Suprema Corte observou no caso CBS lnc. v. FCC, "é garantido a uma 
emissora licenciada o uso livre e exclusivo <k uma parte li,mi1ada ~ yaliosa _do 
domínio público; quando ela aceita essa franquia é sobrecarregada com o ônus das 
obrigações públicas a que deve se submeter. O fato de que o Congresso escolheu 
manter a propriedade pública do espectro das transmissões e fazer um leasing 
gratuito a licenciados do setor privado por períodos limitados traz conseqüências 
significativas no que respeita à Primeira Emenda 

150. No caso CBS v. FCC a Suprema Corte desafiou a lei (47 USC par. 312 
(a)(7) que exige que as emissoras proporcionem um acesso razoável aos candidatos 
individuais que busquem um cargo eletivo federaL Da mesma forma, neste caso, a 
CTA exige das emissoras que atendam as necessidades educacionais e informativas 
das crianças por meio de programação especificamente concebida para essas ne
cessidades. As duas disposições exigem que as emissoras levem ao ar certos tipos de 
programação que de outra forma talvez não transmitissem. Contudo, a obrigação 
imposta pela Seção 312(a)(7) parece trazer um ônus mais significativo do que a 
obrigação imposta pela CTA. Nos termos da Seção 312(a)(7), as emissoras não têm 
qualquer controle sobre o conteúdo da propaganda política. Por oposição, de acordo 
com a CTA, as emissoras são obrigadas a oferecer programação educativa para 
crianças, contudo elas mantêm ampla liberdade quanto à escolha dos programas que 
irão oferecer, um fato pouco alterado pelas medidas esclarecedoras que adotamos 
hoje. 

151. Uma vez que estamos adotando uma diretriz de procedimento que 
permite às emissoras maior liberdade na escolha das formas pelas quais elas deverão 
cumprir com as obrigações impostas pela CTA do que na nossa proposta na NPRM, 
a maioria dos argumentos apresentados pelo Professora Smolla e outros comentado
res não se aplicam. No caso Turner Broadcasting v. FCC, o Tribunal tomou claro 
que a Comissão tem autoridade de ~'perguntar aos licenciados o que eles fizeram para 
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-<l.eterminar as necessidades da comunidade que eles se propõem servir", mas não 
"impor-lhes as suas noções particulares do que o· público devera ouvir. Preferimos 
adotar uma diretriz de procedimento que exige da parte das emissoras que nos 
mostrem de que modo atenderam as necessidades educacionais e informativas das 
crianças, e que lhes forneça uma orientação sobre as maneiras pelas quais elas 
poderão cumprir com essa obrigação. Contudo, não estamos dizendo aos licenciados 
que tópicos deverão discutir. O Tribunal, no caso Turner reafirmou que "a 
programação transmitida por televisão convencional, diferentemente da programação 
a cabo, está sujeita a certas restrições de conteúdo limitado impostas pela lei e pelas 
regulamentação da FCC. E, como exemplos de regulamentação (supostamente) 
permitida, o Tribunal citou a Lei da Televisão para Crianças, juntamente com as 
normas de tempo igual e ataques pessoais, bem como as normas de transmissão de 
programas indecentes fora dos horários em que é mais provável a audiência por parte 
de crianças. Se estas últimas regulamentações ·sobreviverem ao exame 
constitucional, então, a fortiori, sobreviveria também a proposta menos intrusiva de 
implementar a Lei de forma significativa, pela definição de programação educacional 
"núcleo" e pelo estabelecimento de um procedimento que possa ser usado pelas 
emissoras a fim de garantir uma análise de rotina da parcela de CT A das suas 
solicitações de renovação de licença. 

152. As nossa novas regulamentações, da mesma forma que a própria CTA, 
impõem condições razoáveis, de ponto de vista neutro sobre o uso livre por parte das 
emissoras das onda públicas. Não censuram ou barram qualquer tipo de liberdade de 
expressão. Não dizem aos licenciados que tópicos devem tratar. Apenas exigem que 
as emissoras informem sobre o objepvo educacional do programa e sobre os efeitos 
educativos esperados. Além disso, tàis normas dispõem especificamente sobre a não 
necessidade por parte das emissoras de descrever o ponto de vista do programa ou 
das opiniões expressas pelo programa. 

153. ACTA e as nossas regulamentações antecipam claramente o interesse 
substancial e até imperativo por parte do governo na educação das crianças na 
América. Tal como o Congresso reconheceu, "é difícil pensar em um interesse mais 
substancial do que a promoção do bem estar das crianças que assistem tanta 
televisão e nela se baseiam para a maior parte da informação que recebem." Em 
outros contextos, os tribunais e comentadores reconheceram o interesse "imperativo" 
do governo na "salvaguarda do bem estar fisico e psicológico" dos menores. 

154. Um caso recente, Actionfor Chidren 's Television v. FCC, afirma a força 
do interesse do governo em garantir que a programação da televisão seja coerente 
com as necessidades das crianças na América. No caso Action for Children 's 
Television, o Tribunal de Recursos deu eco ao reconhecimento por parte da &uprema 
Corte à "crença praticamente universal de que os bons livros, as boas peças de teatro 
e a arte de boa qualidade ... melhoram o espirito, enriquecem a personalidade 
humana e desenvolvem o caráter." Concluiu depois que uma legislatura pode 
regulamentar a exposição das crianças a material .indecente assumindo-se que o 
material indecente poderá "exercer um impacto corrupto e degradante". Se o 
Congresso e a Comissão se podem basear neste corolário a fim de banir a 
transmissão de certo material durante horários específicos, mesmo soQ...p.il4fões. de 
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.análise estrita, segue-se que a adoção por parte da Comissão de medidas menos 
restritivas para encorajar a transmissão de material ·benéfico para as crianças seria 
coerente com a Primeira Emenda. Isto é especialmente verdade porque a Lei da 
Televisão para Crianças foi concebida para promover programações que eduquem~ 
informem as crianças. Aqueles que conceberam a Primeira Emenda entenderam que 
"a maior ameaça à liberdade é um povo inerte", tal como escreveu o Juiz Brandeis. É 
sem dúvida coerente com a Primeira Emenda solicitar dos curadores das ondas 
aéreas públicas que tomem medidas razoáveis de pontos de vista neutros, concebidas 
para aumentar a possibilidade de que as crianças cresçam para ser tornarem adultos 
capazes de participação integral na nossa democracia deliberativa. 

155. Tal exigência tem também o apoio da decisão da Suprema Corte no caso 
FCC v. Pacific Foundation. Neste caso, o Tribunal reconheceu que "a transmissão 
por ondas aéreas é uma forma única de acesso para as crianças" e que "os meios de 
transmissão estabeleceram uma presença única, infiltradora nas vidas de todos os 
americanos". Estes dois fatos apoiam a decisão do Congresso de exigir das 
emissoras que atendam as necessidades educacionais das crianças. Tal como já 
anteriormente declarado, a televisão tem uma influência sobre as crianças na nossa 
sociedade comparável apenas às da família e da escola. Seria correto fundir os dois 
fatores observados na Pacifica e concluir que a televisão tem uma presença 
infiltradora nas vidas das crianças americanas. O Tribunal, no caso Pacifica, con
firmou as restrições sobre a transmissão de material irldecente. Tal como declarado 
acima, o interesse do governo no desenvolvimento irltelectual das crianças do nosso 
país é pelo menos tão significativo qlianto o seu irlteresse em· protegê-las da 
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exposição a material indecente, um interesse que a Suprema Corte considerou muitas 
vezes imperativo. 

156. As medidas que adotamos hoje a frm de antecipar o irlteresse do País no 
desenvolvimento intelectual das nossas crianças .são sustentáveis se analisadas à luz 
do caso Pacifica, uma vez que representam um ônus significativamente menor do 
que a medida ali apoiada. O caso Pacifica apoiou .uma proibição total de um tipo es
pecial de programação (programação indecente) durante horários em que as crianças 
têm mais possibllidade de fazer parte da audiência, um período que a Comissão mais 
tarde, no caso Actionfor Children's Television definiu como sendo de 16 horas por 
dia (6:00 às 22:00). As medidas que adotamos hoje não proíbem programação de 
qualquer tipo, apenas dão conhecimento às emissoras que as obrigações em relação à 
CTA podem ser cumpridas com, em média, menos de meia hora por dia de 
programação que expresse qualquer ponto de vista sobre qualquer assunto do 
irlteresse das emissoras. 

157. Por essas razões, as nossa normas de implementação são constitucionais 
de acordo com o padrão tradicional da Primeira Emenda. Mas mesmo se avaliadas 
por um padrão mais exigente, as nossas regras passariam ao exame porque o 
irlteresse por elas expresso é imperativo e as nossas regulamentações são tão 
específicas quanto possível. Tal como pormenorizado abaixo, as nossas regula
mentações não exigem mais do que o necessário para assegurar que as crianças 
possam assistir programações educativas e irlformativas. Tal como aCTA, as nossas 
regulamentações exigem que as emissoras levem ao ar programações educati_yas e 
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informativas ·para crianças, mas não "excluem qualquer programação que de fato 
atenda as necessidades educacionais e informativas das crianças; pelo contrário, a 
emissora tem plena liberdade para cumprir com a sua obrigação de serviço público 
da forma que achar mais adequada aos seus interesses." Especificamente, a diretriz 
de procedimento que adotamos hoje não limita essa liberdade. Fornece um meio pelo 
qual a emissora pode ter a certeza de que os nossos funcionários estarão numa 
posição de processar a sua solicitação de renovação de licença sem análise posterior 
dos esforços da emissora para cumprir com aCTA. Tal como explicamos acima, 
qualquer programação concebida especificamente para atender as necessidades 
educacionais e informativas das crianças poderá "contar'' para fins de atendimento à 
diretriz de procedimento. Além disso, uma emissora poderá se basear em outra 
programação mais geral e em esforços relacionados com não-programação a fim de 
satisfazer a sua obrigação em termos de CTA- se bem que após uma análise pela 
Comissão plena. 

158. Como observado pelo Media . Jnstitute (Instituto dos Meios de 
Comunicação), nós não aceitamos adotar diretrizes de procedimento, em 1991, com 
base em que essas diretrizes ''infringiriam o arbítrio da emissora com relação à 
maneira adequada de atender às necessidades de natureza educativa e informativa 
das crianças." Após examinar a questão com mais cuidado, rejeitamos hoje aquela 
posição. As diretrizes de procedimentos dão às emissoras uma opção de garantir os 
procedimentos de rotina da parte de suas solicitações que dizem respeito à CTA, 
sendo que as emissoras continuam livres para encontrar outras maneiras de cumprir 
com suas obrigações. De qualquer modo, nossa relutância inicial em adotar qualquer 
tipo de diretrizes de procedimentos derivava, em grande parte, de nosso desejo de 
iniciar a implementação da CT A com o menor número possível de regulamentações. 
Como descrevemos acima, nossa experiência subsequente convenceu-nos de que 
deveríamos alterar nosso rumo, por razões de justiça e eficiência, tomando claras as 
maneiras pelas quais as emissoras poderiam assegurar a observância da lei. 

159. Tomadas em conjunto, as novas medidas que adotamos hoje irão 
auxiliar a pais, .. crianças _e ao público em geral a entender melhor os beneficias 
relativos à a programação que a CTA pretende assegurar. Esse entendimento é 
necessário para assegurar que o público, ao exercer influência informal sobre as 
escolhas de programação, possa desempenhar um papel importante na consecução da 
intenção do Congresso de aumentar o número de programas educacionais para 
crianças levado ao ar na televisão. Do mesmo modo, tanto uma definição mais clara 
quanto as diretrizes de procedimentos irão dar às emissoras notificações razoáveis 
sobre maneiras não obrigatórias de assegurar a observância das exigências legais 
relativas às suas obrigações quanto a programação. Essa clareza é necessária e ajuda 
a tomar nossa regul!'mentação tão específica quanto possível. 

VIII. VIGÊNCIA E PERÍODO DE TRANSIÇÃO 

1-60. Nossas normas relativas à identificação-no-ar, guias de programação, 
arquivos públicos e relatórios exigidos entrarão em vigor em 2 de janeiro de 1997, 
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sujeitas à aprovação da OMB, nos termos da Lei da Desburocratização (Papenvork 
Reduction Act), e começaremos a avaliar a observância dessas exigências a partir das 
solicitações de renovação protocoladas a partir daquela data. As emissoras 
licenciadas deverão implementar essas normas nesse período, na medida em que 
estas se referem às práticas internas dos canais de televisão e não carecem de 
providências que exigiram um período de transiÇão riiãis longo. 

161. Com respeito à nossa definição recém-adotada de programação 
especificamente concebida para atender às necessidades educacionais e informativas 
das crianças, bem como nossas diretrizes de procedimento seguro relativas a esses 
programas, acreditamos que um períoõo de tranSiÇão mais longo seja- desejável. 
Algumas emissoras licenciadas talvez precisem de mais tempo para desenvolver 
programação que se adeque à nossa nova definição ou para renegociar ou aguardar a 
expiração dos atuais contratos de programas, conforme o caso. Desse modo, 
adotamos, para essas normas, a vigência a partir de 1° de setembro de 1997, e 
começaremos a avaliar a observância desses dispositivos nas solicitações de reno
vação protocoladas a partir daquela data. Como todos os dispositvos hoje adotados, 
estes serão também aplicados em caráter puramente prospectivo. 

162. Desse modo, a renovação das solicitações protocoladas antes de I o de 
setembro de 1997 serão avaliadaS com base na observância com os dispositivos 
relativos a programação contidos na CT A, e exclusivamente a partir clliS normas e 
critérios prescritos em nosso processo de regulamentação da CT A, de 1991. Naquele 
documento, afirmávamos que esperava-se que as emissoras licenciadas ''levassem ao 
ar alguma programação de cunho educativo e informativo, especificamente 
concebida para crianças até 16 anos, de modo a satisfazer nosso exame de 
renovação", e definimos programação educativa e informativa como sendo "qualq'ler 
programação de televisão que de alguma marJeira promova o desenvolvimento 
positivo de crianças com menos de 16 anos, inclusive com relação a suas 
necessidades intelecto-cognitivas e sócio-emocionais". Continuaremos a seguir esses 
padrões gerais, ao avaliar o desempenho relativo à CT A de solicitações de renovação 
protocoladas antes de 1 o de setembro de I 997. 

163. Como observado acima, a partir de 1° de setembro de 1997, 
começaremos a examinar as solicitações de renovação para determinar até que ponto 
as emissoras licenciadas estão ofereceTJ.do programação educativa que atenda à nova 
definição de programação-núcleo, usando as novas diretrizes de procedimentos. 
Nesse ciclo de renovação (ou seja, para solicitações protocoladaSaté abril de 1999), 
essas renovações abrangerão o desempenho das emissoras licenciadas, tanto antes 
quanto após a vigência dessas novas normas. O desempenho das emissoras 
licenciadas durante o período anterior à vigência será avaliado com base nos padrões 
atuais, e o desempenho após a vigência das normas será julgado com base nos novos 
dispositivos. Em termos práticos, os novos dispositivos relativos à programação 
aplicar-se-ão a uma parcela relativamente pequena dos termos de licenciamento, para 
as solicitações de renovação protocoladas no atual ciclo de renovação após 1° de 
setembro de 1997. 
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IX. CONCLUSÃO 

164. Pelas razões citadas acima, adotamos o presente Relatório e Ordem 
destinado a ampliar a autoridade da Lei da Televisão para Crianças para que a.s 
emissoras de televisão atinjam seu pleno potencial de ensinar as crianças de nosso 
país. 

X. CLÁUSULAS ORDENADORAS 

165. Desse modo, FICA ORDENADO que, de conformidade com a 
autoridade das seções 4(i) & (j), (303(r), 308 e 403 da Lei das Comunicações de 
1934,47 USC §§ 154(i) & (j), 303(r), 308,403, tal como emendadas, e com a Lei da 
Televisão para Crianças de 1990, 47 USC §§ 303b(a), 303b(b) e 394, Parte 73 das 
Normas da Comissão, 47 CFR Parte 73, FICA EMENDADA conforme determinado 
no Apêndice B abaixo. As emendas estabelecidas nos parágrafos 1, 4, 5 e 6 do 
Apêndice B entrarão em vigor em 2 de janeiro de 1997, sujeitas às necessárias 
aprovações da O:MB. As emendas estabelecidas nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice B 
entrarão em vigor em 1° de setembro de 1997. 

166. FICA "I:AMBÉM ORDENADO que as ··novas exigências de 
procedimentos burocráticos, ou as exigências modificadas contidas neste Relatório e 
Ordem (sujeitas à aprovação do Escritório de Administração e Orçamento (OMB)) 
entrarão em vigor a partir da aprovação da O:MB. 

167. FICA TAMBÉM ORDENADO que o Secretário enviará uma cópia 
deste Relatório e Ordem, inclusive a Análise Regulamentadora Final de 
Flexibilidade, para o Conselheiro-Chefe da Advocacia da Administração de 
Pequenas Empresas, de· conformidade com o parágrafo 603(a) da Lei de 
Flexibilidade de Regulamentação, Publ. L.~ 96-354, 94 Stat. 1164, 5 USC·601§ 
601 et seq. (1981). 

168. FICA TAMBÉM ORDENADO que esse processo está terminado. 

COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES 

William F. Caton -

Secretário em Exercício 
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9.4. A Nova Legislação 

Concessão de Canais de Rádio e Televisão 

Para Compreender as Mudanças Recentes 

Rubem Martins Amorese - Consultor Legislativo 

Em 28 de novembro de 1995 o presidente da República baixou três decretos, 
modificando todo o trato nas áreas de telecomUnieaÇões, TV -aciiliô e canais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens (televisão). Esses decretos, sequenciados, 
receberam os números 1.718, 1.719 e 1.720. 

O Decreto 1.720, de 28/ll/95,.encarregou-se das concessões e renovações de 
canais de rádio e televisão~ Introduz ele, entre outras novidades menores, resposta a 
grande inquietação nacional, no que se refere à legitimidade do processo de 
concessão de canais de radiodifusão: mecanismos que garantam a transparência do 
certame licitatório, inlcuindo a figura do sorteio para desempates. 

Até então, de acordo com a legislação, as outorgas de permissão e concessão 
seriam de exclusivo arbítrio do ministro de estado e do presidente da República, 
respectivamente, bastando para isso qljle fossem consideradas empatadas técnica e 
juridicamente as licitantes. Isso queria dizer, em termos práticos, que bastava ao 
amigo do presidente ou do ministro garantir sua habilitação técnica, para receber o 
canal, em detrimento de qualquer outra qualificação ou concorrência. 

Muitas outras mudanças vêm existindo, ao longo da trajetória desse processo. 
Tantas têm sido elas, que pessoas menos atentasjá não são capazes de dizer o que 
está, efetivamente, em vigor, em termos de legislação. Diante disso, preparamos 
duas singelas peças informativas: 

L "Legislação que Rege as Concessões de Canais de Rádio e Televisão " -
uma tabela que procura dar conta da legislação em vigor, na área em 
pauta, escoiinando a legislação revogada e procurando comentar 
monissilabicamente o que mudou e o que permanece, na seqUência das 
alterações; 

2. "Fluxo do Processo de Outorga de Concessões e Permissões" - tabela 
contendo o fluxo normal de um processo de outorga, referenciando-se 
cada passo à legislação pertinente, com algwnas notas de esclarecimento. 

No mais, as tabelas são auto-explicativas. 
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Cabe, para finalizar, uma preocupação. A legislação não se alterou quanto ao 
aspecto da venda (transferência) dos canais concedÍdos. O art. 91 do Decreto n° 
52.795/63, com a redação dada pelo Decreto n° 91.837/85, impede a mudança de 
mãos de um canal de radiodifusão, antes de completados cinco anos da outorga. No 
entanto, ainda assim, mudanças no controle acionário de uma dessas empresas 
necessita apenas a aprovação do Ministério das Comunicações. 

Pergunta-se: se as outorgas e renovações, por preceito constitucional, devem 
passar pelo crivo do Congresso Nacional, por que não também as mudanças no 
controle dessas empresas? 

Legislação que Rege as Concessões de Canais de Rádio e 
Televisão 

Norms Conteúdo Observ~i5es 
Constituição Federal. de 1988 .Artigos: Competências: 

49,X!l; do Congresso Nacional, 
84,Ne do Presidente da República e 
223,224 do Congresso Nacional,· com 

auxilio do Conselho de 
Comunícaçlo Social 

Lei n• 4.117, de 27/058/62 lnstib.li o Código Brasileiro de Revogado pela Lei n• 9.472, 
Tclcc:omu.,icaçOes de 16 de julho de 1997, exccto 

quanto a matéria penal não 
tratada nesta lei e quanto aos 
preceitos relativos A 
radiodifusão 

Decreto n• 52.026, de 20/05/63 Aprova. o R~gulamento Geral do Código 
Brasileiro de Telecomuni~ 

Decreto n• 97.057, de 10/11/88 Altera os dtulos l. 11 e III do Dec. n° 
S2.026/63 

Decreto n• 236, de 28107)67 Complementa e modifica a Lei n° Do art. 4° ao 18, entra na área 
4.117/62. Arts. 24, 53; revoga arts. 58- dos ans. 28-32 do 
99 e substitui por 58~ 72, acrescentando Regulamento do Serviço de 
condições para concessão. transrferência Radiodifusão; art. 4° alterado 
etc. I pela Lei n° 5.397/68 

Decreto n• 81.600, de 25/4n8 AproVa Regulamento dos SC:n'iços 
Especiais de Repetiçlo e Retransmissão 
de Televis!o 

Lei n• S.785, de 23/6n2 Prorroga prazos de pennissões e 
concessões 

Decreto 88.066, de 26/1/83 Dá. nova regulamentaÇão à Lei nQ 
5.785172 e dispõe sobre renovação de 
concessões 

Decreto n• 52.795, de 31/10/63, Aprova o Regulamento dos Serviços de 
alt=do pelos decretos abaixo Radiodifusão 

• Decreto 0° 84.18tn9 Art. 87 - convocação de redes de Modificado pelo Dec. 
radiodifusão, para pronunciamento do 86.680/81 (convoeaçllo 6 da 
Presidente da República competência do Min. Chefe do 

Gab.Civil 
• Decreto n• 88.067/83 Arts. 28-32 • Preceitos, obrigaçóes e Só nao é altcrulo o art. 31, que 

pterrogotivas do Presidente do do regula a publicaçlo no D.O.U. 
Ministro. e dá___!!razoS -• Decreto n°91.837/8S Arts. 3, 10-16, 37,91 e lOS Alu:ra process. ~concessão, 

critérios, preceitos e 
prerrogativas do presidente e 
do ministro 

•Dccn:ton"99.431/90 Arts. 37 e 75 Altera prazos 
•231191 ArL 38 ·transmissões experimentais Inclusive publicidade. paga ou 

_=itidas n!o 
• Dec. n• L 720, de 21!111195 Arts. 10-16, 28-30,32,36 e 37 

. 
Reformula integnllmentc o 
processo licitatório e de 
~PI.ltC 

Nonnas técnicas específicas do 
serviço 
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Fluxo do Processo de Outorga de Concessões e Permissões 

Ação ~islaçlio Observações 

I Iniciativa de abertura de novo canal Regulamento do Serviço de Modificado pelo Dec. 
• entidade interessada Radiodifusão. Dec. 52.795/63, 1.720/95, art. lO§ 2' 
• Ministro das Comunicações art. lO, § 2' 

2 Se houver previsão no Plano de Distribuição Regulamento do Serviço de 
de Canais, o interessado apresenta estudo de Radiodifusão, art. lO§ 3' 
viabilidade económica. Se não houver tal 
previsão, o interessado apresenta estudo Art. 10, §§ 4' e 6' 
técnico e económica, demonstrando 
viabilidade- por sua conta 

3 Na avaliação, o Ministro pode realizar Art. 12 
consulta pública 

4 Considerado conveniente, o Ministro Art. 13 Combinado com o art. 
determina a publicação de edital, convocando IO § S' (privilégios) 
os interessados, sem privilégios para o autor. Art. 14 
Não depende de edital a concessão para Art. 13 § 2' 
ón>;ãos da adm. direta e governo 

5 Critérios para habilitação, a constar do édital: Art. IS Perderam-se os critérios 
• habilitação jmídica do Dec. 88.067/83 (art. 
• qualificação económico-financeira 28) 
• regularidade fiscal 
• nacionalidade e outros detalhes dos sócios 

e dirigentes 
6 Abertos os envelo~_ critérios de o Art. 16 
7 Em caso de empate, haverá sorteio Art. 16, § 7' 
8 Ministro prepara exposição de motivos com CF., art. 84, IV e Dec. Presid. => d~s; 

minuta de decreto ou baixa portaria I. 720/95, atts. 28-32 Ministro => portarias 
9 Presidente baixa decreto ou ministro baixa Dec. 1.720/95, atts. 28-32 

portaria , . CF. art. 223 Espec. §§ I' e 3' 
• condicionados à apreciação do Congresso. 

10 Mensagem Presidencial ao Congresso Entra pela CD 
Nacional 

11 CN aprecia o Ato. CF. 49-Xll + 223 § I' 
• nlio aprovação requer 2/5 com voto CF.223, §2' 

qualificado Parecer da CCJISF n• 252193 
• diferença na votaÇão entre CD e SF 

12 Análise da documentaÇão pela CD e SF 
• CD analisa e prepara projeto de Decreto Resol. CD n' l/90 (da CCfCI) 

Legislativo Resol. SF n• 39/92 Resoluções são 
• SF analisa e promulga o Decreto complementares 

Legislativo 
• Comissão de Educação => Consultaria 

Legislativa 
• audi!ncia pública é prevista 

13 Prazos para permissão ou concessão CF.233, § 5' 
.. 

• rádio => I O anos 
• televisão => 15 anos 
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9.5. Um Exemplo da Programação VHS 

Segue-se a programação de televisão VHF, publicada num jornal de Brasília, 
no dia 16 de janeiro de 1997- Quinta-Feira. Serve este exemplo para a aferição do 
conteúdo de programação educativa e infantil. Verifica-se, conforme se salienta no 
texto deste Relatório, a dificuldade de se classificar como educativa boa parte da 
programação destinada às crianças. 

TV Brasilia Canal6 

07:00- Telemanhã 
07:30- Igreja da Graça no Lar 
08:30 - Escola Bíblica na TV 
09:00 -Corrida Maluca 
09: 15 - Sailor Moon 
09:45 - Samurai Warriors 
10:30- Grupo Imagem 
11 :30 - Shurato 
11:55- Feras do Carnaval 
12:00 - Manchete Esportiva 
12:30 - Edição da tarde 
13:15 - Repórter da Cidade J• ed. 
13:45- Home Shopping 
14:45 -Gente Importante 
15:45- Papa Tudo 
16:00- Corrida Maluca 
16:15- Super Human Samurai 
16:45- Grupo Imagem · 
17:40- Esquentando os tamborins 
17:45- Sailor Moon 
18:15 - Samurai Warriors 
18:45 - Reboot 
19:15- Repórter da Cidade 2' ed. 
19:30- Sessão Animada 
19:45- Cavaleiros do Zodiaco 
20:30- TSE-PSDB 
20:50- Jornal da Manchete--[• ed. 
21:50- Xica da Silva 
22:50 - Business 
23:50- Verdade 
00:40 - Momento Económico 
00:55 - Igr. Graça no Lar 
01:25 ~Clip Gospel 
02:25 - Espaço Renascer 

Record Canal 8 

06:00 - O Despertar da Fé 
09:00 - Bill Body 
09:15- O Agente G 
10:00- Note e Anote 
14:00 -Forno Fogão & ClA. 
14:15- O Agente G 
15:15- Mara Maravilha Show 
16:15 - Sessão Bang Bang- A Desforra de 
Um Estranho 
18:00 - Informe Brasília 
18:25 - Cidade Alerta 
19:45 -Jornal da Record 
20:3 O - Zorro 
21 :00 - Crime em 1 o Grau 
22:00- Supertela- Baja 
00:00- Pare de Sofrer 
O 1 :00 - Palavra de Vida 
04:00- Jesus Verdade 

Nacional Canal 2 

06:45 - Curso Profissionalizante 
07:00- Te1ecurso 2000- 2° Grau 
07:15- Telecurso 2000- 1 o Grau 
07:30 - Liangong 
08:00 - Um Salto Para o Futuro 
09:00 - É de Manha 
10:00- TV 2 Notícias 
10:30- Sítio do Píca~Pau Amarelo 
10:55- TV 2 Notícias 
II :00 - Castelo Ra-Tim-Bum 
11:30 - France Express 
11 :55 -Jornal Visual 
12:00 - Rede Brasil- Tarde 
13:00- Quem é Quem? 
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13:30 -Cidade Educação 
13:55- TV 2 Notícias 
14:00- Take I 
14:55- TV 2 Notícias 
15:00 - Desenhando 
15:30- Castelo Ra-Tim-Bum 
15:55- TV2 Notícias 
16:00- Sem Censura 
17:00- TV 2 Noticias 
17:03 - Sem Censura 
18:00 - TV2 Notícias 
18:10- Desenhando 
18:30 - Cocoricó 
19:00 - Castelo Ra-Tim-Bum 
19:30 - Desenhando 
20:00 - A Famflia Twist 
20:30 - Rede Nacional Obrigatória 
20:50 - Brasil Debate 
21:30- Jornal do Congresso 
21:35- Caderno 2 
22:00 - Rede Brasil-Note 
22:30 - Cenârio Brasil 
22:45 -Documento 40 Minutos - Vec.de-se 
Rim- Quarto Poder 
00:30 -Orquestra Jazz Sinlonica- Convida 

Band Canal4 

06:30 - Diârio Rural 
07:00 - Fofio 
07:30 -Estação Criança 
08:00 - Dia a Dia 
lO: 1 O - Cozinha Maravilhosa da Ofélia 
10:45 - Amaury Jr. 
11:55- Vamos Falar com Deus 
12:00 - Esporte Total 
12:20- Jornal Acontece 
13:00- Matinê Verão Vivo- O Pequeno 
Mágico 
15:00- Fofo 
15:30- Bronco 
16:30 - Supermarket 
17:00-H 
18:00- Sílvia Poppovic 
19:05 -Perdidos de Amor 
19:50 - Jornal Bandeirantes 
20:20 -Rede Cidade 
20:30 - TSE PSDB 
20:50 - Faixa Nobre- Camp. Sulamericano 
Sub 20 -Brasil x Venezuela 
~3:00- 5• Especial- Atração Selvagem 
O I :00 - Jornal da Noite 
O 1 :30 - Circulando 
01:40- Flash 

02;40 - Madrugada V ego Vivo 9]- Çrimes 
Carnais 
04:40- Vamos Falar com Deus 

Globo Canal lO 

06:10- Programa Ecumênico 
06:15- Telecurso 2000 Curso 
Profissionalizante 
06:30--Telei::urso 200!1--z., Grau 
06:45 - Telecurso 2000 - I o Grau 
07:00- Bom Dia DF 
07:30- Bom Dia Brasil 
08:25 - Angélica 
11:55 - Os Trapalhões 
12:25 ·DF TV- J• Edição 
12:55 - Globo Esporte 
13:15- Jorna1 Hoje 
13:40- VÍdeo Show 
14:20- Vale a Pena Verde Novó M. de Areja 
16:25- Sessão: Tarzan em Manhattan 
17:10- Malhação 
17:50- Anjo de Mim 
19:45 -DF TV 2 Edição 
19:05 -Salsa e Merengue 
20:00 - Jornal Nacional 
20:30 • Horário Político PSDB 
20:50 - O Rei do Gado 
21:55- Plantão Médico 
22:50- Intercine Dias Amargos/ A Outra Face 
da Inocência/ O Homem da Guerra 
00:50 ~Jornal da Globo 
O 1:25 - Campeões de Bilheteria- Braker 

TVSCanall2 

06:58 -Palavra Viva 
07:00- Sessão Desenho, com Vovó 
08:00- Bom Dia & Cia 
lQ:QQ- O Fantástico Mundo de Bobby 
10:30- Anjinhos 
11:00- Dennis, O Pimentinha 
11:30- D!lç'!<Tales_ 
12:00- Punky, A Levada da Breca 
17:30- Chapolin 
13:00- Chaves 
13:30- Cinema em Casa 
15:30- Desenhos 
16:30-Doug 
17:00 - Pernalonga 
17:30=Chapolin 
18:00 - Chaves 
18:25- Aqui Agora 
18:57- Direto Ao Assunto 
19:00 - TJ Brasil 
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19:45 - Marimar 
20:30 - Horário Político Nacional 
20:50 - Dona Anja 
21:30- Filme- Expresso da Meia Noite 
23:30- Jô Soares Onze e Meia 
00:45 - Perfil 

DEZEMBRO DE 1997 

Sala das ComissÕes, em~ de dezembro de 1997 

~:~~:~ÃO 
. Presidente 

.~~ 
Relator 

SEN. ROBERTO REQUIÃO 

REGINA ASSUMPÇÃO 

SEN. ARTUR DA TÁVOLA 

SEN. EDISON LOBÃO 

SEN. LEOMAR QUINTANILHA 

SEN. JOS~ FOGAÇA 
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04 <GUILHERME PALMEIRA 

05- JOSÉ ALVES 

06 SÉRGIO MACHADO 

07- LEOMAR QUINTANILHA 

08- ERNANDES AMORIM 

09- REGINA ASSUMPÇÃO 

11 - LAURO CAMPOS 

I ASSINATURA 

I . ç- :::> - i=·---
ASSINATURA 

I - . 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Serviço de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito 

Ofício no 02/97 -Rádio TV Brasília, 09 de dezembro de 1997. 

Senhor Presidente 

Na qualidade de Presidente da Comissão Especial, criada 
através do Requerimento n° 470, de 1995-SF, destinada a "ANALISAR 
A PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO E TV, NO PAÍS", levo ao 
conhecimen~:> de Vossa Excelência que esta Comissão aprovou o 
Relatório Final, em reunião realizada hoje, dia 09 de dezembro de 
1997, e informo a Vossa Excelência o encerramento de suas 
atividades, nos termos do do artigo 76, item I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, devendo o seu acervo ser encaminhado ao arquivo. 

Aproveito a oportunidade 
protestos de estima e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Antônio Carlos Magalhães 
DO Presidente do Senado Federal 
NESTA 

seZgo Napo.leão 
Presidente 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)_ A Presidência comunica ao 
Plenário que a Comissão Especial Temporária, criada pelo 
Requerimento n° 263, de 1996, destinada a acompanhar as propostas, 
teses e os procedimentos necessários à partieipação do Brasil na 
Conferência das Nações Unidas Sobre Assentamentos Humanos -
HABITAT II, encerrou seus trabalhos com a apresentação de Relatório 
ll

0 6, de 1997. 

É o seguinte o relatório apresentado: 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

RELATÓRIO Nº 6, DE 1997 

DA COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA PELO 
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REQUERIMENTO Nº 263, DE 1996, DE AUTORIA DOS SENADORES 
COUTINHO JORGE E BENI VERAS, DESTINADA A ACOMPANHAR AS 
PROPOSTAS, TESES E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES 
UNIDAS SOBRE ASSENTAMENTOS HUMANOS - HABITAT 2, QUE 

~ - SERÁ REALIZADA EM ISTAMBUL, NO PERÍODO DE 3 A 14.6.96. 
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SECRETARIA~GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Comissão Temporária destinada a acompanhar as propostas, 
teses e procedimentos necessários à participação do Brasil na 
Conferência das Nações Unidas sobre assentamentos Humanos -

. Habitat 2, que será realizada em Istambul, no período de 3 a 14.6.96. 

PROPORCIONAUDADE PARTIDÁRIA 
(Em 27/03/96) 

Titulares 

''~'";t-~i!~If7é:;'":"~'íííl'@l7F':t;-;""':J'j 1!#.-m~·>,.~.,~~,·"'::t;>:;;"':~~\~ ' ~ _,.,.{:1/',_,' '.~ffl!:l};;'},ç;,,:.;,~,.,.,.-,..c;~ • :).".•,,'~.\{):'1-t;%•N,/1t~"::":' -"' 

PMDB 24 2,66 3 
PFL 22 2,44 2 
PSDB 14 1,55 2 
PPB 5 0,55 1 
PT 5 0,55 1 
PTB 4 0,44 o 
PDT 3 0,33 o 
PSB 2 0,22 o 
PSL 1 0,11 o 
PPS 1 0,11 o 

Total 81 9 9 

Suplentes 

... ,.".,....,.i11__,_""""'~~-·, ..• ,..,~,-"·~~---~·~·-···-·"~~'>rm : <' );?[ê-...;~.,.t~Jl..~~}~··~---·:'~~~r-1<·~ t~·~':.-,.,.~~~~ ~~~ .. ::~<:·:·?~:;~~ ";;-"~~ "'\-: 
PMDB 24 2,66 3 
PFL 22 2,44 2 
PSDB 14 1,55 2 
PPB 5 0,55 1 
PT 5 0,55 1 
PTB 4 0,44 o 
PDT -- 3 0,33 o 
PSB 2 0,22 ·O 
PSL 1 0,11 o 

- "PPS 1 O, 11 o 

Total 81 9 9 
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COMPOSIÇÃO INICIAL 

Presidente: Senador Coutinho Jorge 
Vice-Presidente: Senador Júlio Campos 

Relator: Senador Casildo Maldaner 

COMPOSIÇÃO AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Presidente: Senador Coutinho Jorge 
Vice-Presidente: Senador Júlio Campos 

Relator: Senador Casildo Maldaner 

-·~· .. ,~ ..... -,~·-····--- ... -.f·-· ·~~-··"·~-~-~-'"--"~ Ç ~~";.{;·:~~~ .. ~~;~~~ ,~r:~~~;j1:~~;~ ~;,;;:j{f:~~~;;{~~~~ ~~- d~cr~l-~t1 
PMDB 

Casildo Maldaner . Flaviano Melo 
Mauro Miranda Onofre Quinan 
Gerson Camata Marluce Pinto 

PFL 
Júlio Campos RomeroJucá 
Waldeck Omelas José Agripino 

' 
PSDB 

Lúcio Alcântara José Roberto Arruda 
_goutinho Jorge Lúdio Coelho 

PPB 
Esperidião Amin Leomar Quintanilha 

PT -
Marina Silva (Vago) 

' -Nota: Em 31.1.97, formou-se um Bloco Parlamentar de Opos1çao, com os segUintes 
partidos: PT, PDT, PSB e PPS. 
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~~., 
21.03.96, leitura do Requerimento n2 263196, dos Senadores 

Beni V eras, de criação da Comissão. 

Em 26.03.96, aprovação do Requerimento de criação da Comissão. 

DEZEMBRO DE 1997 

Em 11.4.96, recebimento do Ofício 214/96, da Liderança do PSDB. comunicando a 
substituição do Senador Beni V eras pelo Senador Lúcio Alcântara, como Titular. 

Em 12.04.96, recebimento de Ofício S/N, da Liderança do PPB, comunicando a 
substituição do Senador Leomar Quintanilha pelo Senador José Bonifácio. 

Em 12.04.96, recebimento de ofício da Liderança do PPB, comunicando a substituição 
do Senador Leomar Quintanilha pelo Senador José Bonifácio, como Suplente. 

·~.04.96, recebimento do Ofício n2 215/96, da Liderança do PFL, indicando o 
.... naaor Júlio Campos para substituir, como Trtular, o Senador Hugo Napoleão. 

Em 16.04.96, 1• reunião: é instalada a Comissão. Eleição do Presidente, Senador 
Coutinho Jorge; do Více-Presidente: Senador Júlio Campos; e designação do Relator: 
Senador Casildo Maldaner. 

Em 16.04.96, recebimento do Ofício n2 253/96, da Liderança do PFL, indicando o 
Senador José Agripino para substituir, como Suplente, o Senador Vilson Kleinubing. 

Em 30.05.96, leitura e aprovação do Requerimento n2 539/96, de prorrogação do razo 
da Comissão até o dia 15.12.96. 

Em 13.08.96, recebimento do Ofício 271/96, do Presidente da Comissão Temporária, 
apresentando o Relatório n2 4/96, referente à participação da Delegação do Senado na 
Conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos - Habitat-2, realizada em 
Istambul- Turquia, no período de 3 a 14/6/96. 

Em 01.11.96, recebimento de Offcio S/N, da Liderança do PPB, indicando o Senador 
Leomar Quintanilha, como membro suplente, em substituição ao Senador José 
Bonifácio. 

Em 04.11.96, recebimento de Offcio S/N, da Liderança do PPB, indicando a Senadora 
Sandra Guidi para compor a Comissão como membro titular. 

Em 11.12.96, leitura e aprovação do Requerimento n2 1.204, de 1996, de prorrogação 
do prazo da Comissão até o dia 30.06.97. 

EM 09.01.97, recebimento de ofício S/N, da Liderança do PPB, indicando o Senador 
Esperidião Amin em substitução, como titular à Senadora Sandra Guidi. 

Em 26.6.97, aprovação do Requerimento n2 459/97, prorrogando o prazo da 
comissão até 15.12.97. 
Em 10.12.97, a Comissão aprova Relatório Final e encerra seus trabalhos. 
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Inclua-se em 

ORDEM0~~Df1 
jl:l· -

-cv-f' I~ . 
Em.O<L,o3,~~ 

(itJU 
REQUE~NTO No 263, DE 1996 

(Senador foutinho Jorge e Beni V eras) 

Nos termos do item "b" do Art. 7 4 do Regimento Interno do 

Senado Federal requeiro seja criada uma Comissão Temporária com a 

finalidade de acompanhar as propostas, teses e os procedimentos necessários 

à participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos - Habitat 2, que será realizada em · tstambul no 

período de 03 "h '14_ de junh~d 1996. A referida Comissão, contará com 9 

b c. ii...VJ--t' "Lf. cRi.~ d c f " . rnem ros e ase e ..... LingUira ,ç:om o encerramento a on erencta, tendo a 

obrigatoriedade de apresentar seu Relatório Final. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Organização das Nações Unidas - ONU realizará no 

período de 03 a 14 de junho do corrente, em Istambul (Turquia), a 2a 

Conferência sobre Assentamentos Humanos - Habitat 2, reunindo especialistas 

de 185 países que discutirão questões relacionadas à urbanização e à 

melhoria da qualidade de vida nas cidades. O objetivo da ONU é evitar o caos 

no futuro dos grandes centros, que devem abrigar até o final do século mais de 
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dados da ONU, no ano 2.000 metade da humanidade viverá e trabalhará em 

cidades, e a outra metade dependerá dessas cidades para sua sobrevivência 

económica. Os grandes temas que serão abordados referem-se ao 

crescimento urbano acelerado, aos mecanismos de financiamento para a 

habitação e desenvolvimento urbano e ~s políticas e práticas da gestão da 

terra. 

O objetivo da Conferência é preparar um Plano de Ação 

\1undial que tratará das diretrizes a serem adotadas pelos países nos próximos 

quatro anos. Cada país terá de apresentar um relatório, o Plano Nacional de 

Ação, para o período de 1996 a 2.000. 

O Governo Brasileiro criou o Comitê Nacional Preparatório 

do Habitat 2 pelo Decreto Presidencial de 24 de agosto de 1994. O Comitê é 
' 

constituído de representações de diversos ministérios e órgãos federais, 

estaduais e municipais, além de entidades da sociedade civil. 

O Brasil pàrticipará com a apresentação de 18 experiências 

oficiais e dezenas de outras não oficiais, nas áreas--ae habitação, transporte, 

desenvolvimento urbano, gestão da terra e relações intergovernamentais. 

Considerando a importância e magnitude do evento, que 

será a última conferência programada para este século, e a repercussão a 

longo prazo das diretrizes que serão adotadas pelos países, acreditamos ser 

fundamental a participação do Senado Federal no acompanhamento da 

elaboração das teses, diretrizes e do próprio· processo preparatório do 

encontro, através da Comissão Temporária que pretendemos criar. Ressalto 
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que a Comissão de caráter temporário encerrará seus ~rabalhos tão logo seja 

finalizado o processo da Conferência, e esClareço também-qúe a proposiçáo 

de 9 membros para compô-la, atende aos requisitos da participação partidária 

sem comprometer o envolvimento excessivo de Senadores e a 

.:,tJeracionalidade da mesma. 

Gostaria de lembrar que as características da Comissão 

proposta se assemelha em muito com a Comissão Temporária criada em 1992, 

com o objetivo de acompanhar os preparativos para a Conferência da ONU 

sobíe Desenvolvimento e Meio Ambiente - Rio 92, a qual obteve resultados 

altamente satisfatórios. 

Insisto que as decisões sobre o assunto não· podem ficar 

esfera do Executivo; o Legislativo deve opinar e participar 

__ mesmas. Ãliás, é nossa obriJação. 

Sala das Sessões, em 

#Íé-7~ 
Senador BENI VERAS 
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REQUERIMENTO N° 539, DE 1996 

Nos termos do item "a" § 1 o do Art. 76 do Regimento Interno 

do Senado Federal requeitê' a prorro§ação do prazo, até 15 de dezembro do 

corrente, da Comissão Temporária, criada através do Requerimento n° 263, de 

1996- SF, "destinada a acompanhar as propostas, teses e os procedimentos 

necessários à participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos - HABITAT 2, que se realizará em Istambul, no 

período de 3 a 14 de junho de 1996". 

JUSTIFICAÇÃO 

A Comissão r,euniu-se regularmente e realizou audiências 

. aoras sobre o objetivo central da Conferência Habitat 2. 

Contudo, os parlamentares membros da Comissão não consideram coerente e 

lógico encerrar os trabalhos com a finalização da Conferência , haja vista que 

a partir daí uma nova e importante etapa se iniciará, ou seja, a implementação 

e internalização das teses propostas. 

O Brasil assumirá compromissos perante a comunidade 

internacional que gerarão desdobramentos internos.. Há necessidade do 

3enado Federal acompanhar, também, a implementação do P.lano Nacional de 

Ação que foi encaminhado à Conferência. 

O Plano prevê que a política urbana será estreitamente 

relacionada com as políticas de habitação, saneamento, transportes urbanos e 
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meio ambiente. No contexto atual de transformações institucionais a política 

urbana não pode mais ser encarada de forma setorial e particular de uma 

esfera governamental. Novos atares participam do processo, dentre os quais, o 

Legislativo Federal que tem a incumbência de analisar e aprovar o projeto de 

lei que regulará a vida urbana das grandes, médias e pequenas cidades do 

País. Acreditamos que o 2° semestre de 1996 é o grande momento para todas 

essas mudanças. 

O prazo solicitado para a prorrogação da Comissão se 

.;Átínguirá em 15 de dezembro do corrente, ocasião em que será apresentado 

o Relatório Final. 

Sala das Sessões, em 30 d!R ~~ d.<. ( 4 t;(. 
' --

------~--~--__...:; 

LÚCIO ALCÂNTARA 

MARINA SILVA 

. ) . ) -
. ' 



458 

------------

ANAIS DO ~ENADO ftjDERAk _g.eZl,iMJ!RO PE .1997 

REQUERIMENTO No 1.204, DE 1996 .. #vvg{:o 
0 

. éf'<A } /. i-2. I h 
Senhor Presidente, /i 1,, 

lf~~ 

A Comissão Temporária Interna criada através do 

Requerimento n° 263, de 1996, "destinada a acompanhar as propostas, teses e os 

procedimentos necessários à participação do Brasil na Conferência das Nações 

· '"s sobre Assentamentos Humanos- Habitat 2, que será realizada em Istambul, no 

"= 3 a 13 de junho c!e 1996 ",de conformidade com o art: 76, § 1°, alínea "a", 

do Regimento Interno do Senado Federal, requer a Vossa Excelência a prorrogação do 

prazo concedido a este Órgão Técnico até o dia 30 de junho de 1997. 

JUSTIFICAÇÃO 

Justificamos o presente em virtude de a Comissão não estar 

de posse de todos os elementos para proceder à conclusão de sua tarefa. 

Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência protestos de 

estima e consideração 

Brasília, em jfde dezembro de 1996. · 
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REQUERIMENTO No 489, DE 1996 

Senhor Presidente, 

A Comissão Especial, criada através do Requerimento no 263/96-SF, 
"destinada a acompanhar as propostas, teses e os procedimentos necessários à 
participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 
Humanos - Habitat II, realizada em Istambul, no periodo de 3 a 14 de junho de 

· ·:)")", de conformidade com o art. 76, parágrafo 1°, alínea "a", do Regimento 
~; do Senado Federal, requer a Vossa Exclência a prorrogação do prazo 

concedido a este Órgão técnico até o dia 15 de dezembro de 1997. · 

nJSTIFICATIV A 

A Comissão não está de posse de todos os elementos para proceder à 
conclusão de sua tarefa. 

Sala das Sessões, em -<.1; IZ e r// -ttro 
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COMISSÃO ESPECIAL DA CONFERÊNCIA HABITAT 11 

RELATÓRIO FINAL N° 6, DE 1997 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório versa sobre os trabalhos e resultados da 
COM1SSÃO ESPECIAL, criada por meio ao Requerimento -n:o 263/96-SF e 

.:.ada a acompanhar as propostas, teses e os procedimentos necessários à 
.J.ção do .Brasil na CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 

ASSENTAMENTOS HUMANOS - HABITAT TI -=-, realizada-em Istambul, no 
período de 3 a 14 de junho de 1996". 

O Requerimento de criação da Comissão foi aprovado no dia 26-de 
março de 1996, tendo a Comissão sido instalada no dia 16 de abril e composta 
dos seguintes membros: 

Titulares 

Casildo Maldaner- PMDB/SC 

Mauro Miranda - PMDB/GO 

Gerson Camata- PMDBIES 

Waldeck Omelas - PFLIBA 

Júlio Campos - PFL IMT 

Lúcio Alcântara-PSDB/CE 

Coutinho Jorge - PSDB/P A 

Espiridião Amin - PPB/SC 

Marina Silva- PT/AC 

Suplentes 

Flaviano Melo - PMDBl AC 

Onofre Quinan- PMDB/GO 

Marluce Pinto - PMDB/RO 

José Agripino- PFLIRN 

Romero Jucá- PFLIRO 

José Roberto Arruda-PSDB/DF 

Lúdio Coelho - PSDBIMS 

José Bonifácio -· PPB/TO 

A Comissão foi presidida pelo. Senador Coutinho Jorge, tendo 
como vice-presidente o Senador Júlio Campos e relator o Senador Casildo 
Maldaner. 

- . 
O prazo de término, inicialmente previsto, dia 02 de junho de 1996, 

foi prorrogado, por solicitação da Comissão, sendo seu prazo dilatado para 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

dezembro 'de 1997, de maneira que_fosse_ p()ssívc:;l discutir os resultados da 
Conferência e registrar os resultados de um dos mais importantes even,tos 
mundiais. 

2. ANTECEDENTES 

A Conferência convocada para 1996, HABITAT II, e 
realizada em Istambul, configurou-se uma continuação dos debates promovidos 
pela ONU nas últimas décadas, sobre problemas cuja solução envolve decisões 

· ·=1ue ultrapassam as fronteiras nacionais. É perceptível o viés de seqüência aos 
· · -., :"liciados na Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

"-·-· . - __ ..._ uU lU o de Janeiro em 1982. 

Indubitavelmente, a HABITAT II desenvolveu-se como um 
dos eventos internacionais mais importantes do final do século, apresentando 
características metodológicas originais, entre elas a realização simultânea de 
ry)e,.,érios e comitês, nos quais; alé~. dos representantes oficiais dos países, 

c "parceiros" (poder municipal, parlamentares, acadêmicos, 
.•.. jJ.Íssionais e as ONGs ). 

3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL 
DO SENADO FEDERAL 

Distinguem-se três fases, igualmente importantes, de trabalhos da 
Comissão: a primeira caracterizou-se-- pela parr:icipação -de membros da 
Comissão em reuniões preparatórias e pela realização de audiências, nas quais 
foram ouvidas as esferas técnicas do País, envolvidas na preparayão dos 
documentos brasileiros, e os· coordenadores do Comitê Nacional; a segunda 
refere-se à participação de membros da Comissão no evento em Istambul, na 
Turquia; e a terceira resume a apresentação e. discussão dos resultados da 
Conferência e as expectativas- quanto â' implementação de :·:na-nova política 
global no País. 

461 



ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 
~46~2----------~~~~~~~~~=====,;;:;;;~,;.:::;;:,;;;;:;;~. -----~ --

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

4.1. FASE I 

Nesse período foram ouvidos depoimentos das seguintes 
personalidades e representantes de projetas exitosos e experiêrl.cias brasileiras: 

• Dra. Maria Emília Rocha Melo, Secretária de Política 
Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento; 

• Conselheira Marcela Nicodemus, Secretária-Executiva do 
Comitê Nacional, Ministério das Relações Exteriores; 

• Dra. Vera Lúcia Santos Ribeiro, Assessora da Secretaria de 
Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento; 

• Dr. Duval Magalhães Fernandes, representante da Agência 
Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores; 

• Dr. Patrick Bodart, coordenador do Projeto GRET de 
Fortaleza; 

• Dr. Yves Cabannes, . representante do Projeto GRET de 
Fortaleza; 

• Dr. Lair Kreinbuh, Secretário Municipal de Habitação da 
cidade de São. Paulo, Projeto Cingapura. 

Os trabalhos da Comissão, nessa fase que antecedeu a Conferência, 
basearam-se nesses depoimentos e na apreciação do_s-âócuinenfos elaborados 
pelos vários setores atuantes no processo preparatório da participação 
brasileira em Istambul. 

Foram apresentadas as várias partes que compõem o Relatório 
Brasileiro sobre Assentamentos Humanos, 'um projeto de Fortaleza em 
implementação escolhido pelas Nações Unidas come -~ntre os cem melhores 
do mundo e um projeto de São Paulo - Projeto Cing:'::;ura. 
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4.1.1. DEPOIMENTOS: 

Em 17 de abril de 1996, foram ouvidos os depoimentos da Dra. 
MARIA EMÍLIA ROCHA e da Conselheira MARCELA N1CODEMUS. 

O primeiro depoimento, da Dra. Emília Rocha, possibilitou uma 
visão geral do processo de urbanização no País e uma discussão sobrê "como o 
Brasil está enfrentando os desafios que se colocam dessa nova concepção de 

'n.tamentos urbanos sustentáveis~- de globalização, de necessidade de 
· :Tlpetitividade e, também, corno o Governo está preparando o seu plano 

ilacional de ação para o período 1996/2000". 

Um dos avanços apontados, em termos de Brasil, . foi a 
institucionalização da política urbana na Constituição - fato ocorrido, também, 
nas Constituições estaduais. Além disso, aponta ainda a depoente, a "nossa 
Constituição definiu o papel das três esferas de Governo", 

No âmbito das respostas-du-atual governo no setor, chama atenção 
a criação da Secretaria de Política Urbana. Segundo a Secretária, "isso nos 
sinaliza e resgata pelo menos duas funções que destacaria como básicas da 
política urbana: a primeira é resgl'!.tar a competência da esfera federal nas ações 
de desenvolvimento urbano, nas ações normativas, nas ações reguladoras e 
indutoras e com uma visão integrada. Resgata, também, ou cumpre a função de 
dar a uma secretaria a coordenação das ações aos diversosô-rgãosTedernís que 
atuam nos setores chamados urbanos, evitando, assim, não só a pulverização 
dos recursos corno a reduzida eficácia das ações e dos investimentos públicos 
nos últimos anos". 

Afirma, ainda, que "a Secretaria sinaliza bastante a 
responsabilidade e a importância que este Governo dá à questão urbana e a sua 
ótica integradora e participativa". 

Em termos de estratégias, foram destacadas as mais ligadas ao 
desenvolvimento urbano e resumidas em três aspectos: ~ primeiro é o de 
construir um estado moderno e eficiente; o segundo é :: redução efetiva dos 
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desequilíbrios regionais e sociais; e o terceiro, e considerado o grande objetivo, 
é o de modernização da estrutura produtiva do País, não somente para a 
retomada do crescimento, mas, principalmente, para que tenhamos condição 
efetiva de participarmos desse mundo hoje globalizado e internacionalizado. 

No que diz respeito à legislação, confirmou a Dra. Maria Emília 
Rocha que o Governo federal busca estabelecer, com segurança, as dire:trizes, os 
objetivos e os princípios da política urbana e, também, esclarecer as 
competências das três esferas de góverno, institucionalizando, inclusive, as 
parcerias democráticas. Nesse sentido, estará sendo bré~emente encam~nhada c 

ao Congresso a proposta do Governo de uma Política de Desenvolvimento 
. "). 

Com relação aos instrumentos de ordem financeira, "há grande 
desafio a ser superado. Além dos recursos tradiciçmais, .como é o caso do FGTS 
-hoje o principal instrumento de financiamento do desenvolvimento urbano-, 
também está o Governo federal articulando, mternalizando e prevendo 
compromissos com outros recursos,. com maior participaçao do setor privado". 

Assim, a perspectiva é de que, nesses quatro anos, vamos estar, a 
partir do Governo federal, manejllUdo recursos da ordem 9e ~$ 23 bilhões. Só 
para 1996, a perspectiva é de R$ 6 bilhões,· o que indica que o "desafio do 
momento não é recursos, mas gastá-los bem". 

A flexibilidade dos novos programas foi apontada como inovação, 
permitindo uma gama enorme de modalidades de atuação: "não se pretende 
estabelecer como construir um conjunto habitacional ou fazer um sistema de 
saneamento; ao contrário, o objetivo é a melhoria de condições de vida da 
população, especialmente da população de risco". 

O depoimento seguinte, da Conselheira Marceia Nicodemus, 
acontecido no dia 1 7 de maio, referiu-se ao processo preparatório da 
participação brasileira na Conferência Habitat IL 

A Conselheira Marcela Nicodemus fez uma explanação geral sobre 
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os de: ::llveis do processo preparatório: o nível nacional e o internacional. Em 
níVf :.acional, o processo teve início em 1994, quando foi criado o Comitê 
Na . :mal, que congrega representantes dos Poderes Executivos federal, estadual 
e r micipal, além da soci.::dade civil. 

Ao Comitê Nacional foi atribuída a competência de elaborar o 
Reiatório Brasileiro para a Conferência, nos moldes esta5eteciâo-s p-ela ONU. 
Esse Relatório deveria conter :rês partes: diagnóstico da situação, as tendências 

. e as perspectivas dos assenta.'"!lentos humanos no País; um Plano Nacional de 
Ação; e, cooperação internacional. 

Para elaboração da Parte "A", Diagnóstico, o Comitê aprovou e 
)Veu a realização de quatro-seminários temáticos; -cujos relatórios foram 

smtetizados em um único documento aprovado-pelo Comitê Nacional. 

Complementando a Parte A do Relatório Brasileiro sobre os 
Assentamentos Humanos, que realizou um amplo diagnóstico da situação 
urbana brasileira,.o Plano Nacional de Ação consubstanciou as linhas básicas de 
atuação gove:namental, para cumprimento dos objetivos centrais do Habitat II, 
o da "Moraci: .. Adequada para Todos" e o do "Desenvolvimento Sustentado dos 
Assentamerr- · :; Humanos". 

Ministério 
Cooperaç2 

Comitê F 
Nações 1· 
caráter ( 
ne~:-1ciaç; 

(N::irobif 
informal 
maior par 

Parte "C", Cooperação Internacional, foi elaborada pelo 
" Relações Exteriores, por intermédio da Agência Brasileira de 

n nível internacional, os trabalhos foram conduzidos por um 
:ratório Internacional, representando os 187 países membros das 
_.s. Esse Comitê realizou três reuniões preparatórias: uma de 
~zacional (Genebra/1994); a segunda, que deu início às 
Jbre o projeto de documento a ser aprovado em Istambul 

1995); e uma terceira reunião, na qual foi criado um grupo 
dação - com a participação do. Brasil -, tendo-se aprovado a 
documento, em torno de 60% (Nova Iorque/Fevereiro 1996). 
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Esse documento internacional, dividido em quatro partes, não é 
votado, e sim aprovado por consenso,. o que, segundo a depoente, toma o 
processo muito mais difícil. Das quatro partes, a última - o Plano de Ação 
Global - onde são traçadas as "ações -que se recomendam aos países.adotarem 
para superação dos problemas diagnosticados", é a parte com meno~ nível de 
consenso. 

Em 24 de abril de 1996; depôs frente à Comissão a Dra. VERA 
LÚCIA SANTOS RIBEIRO~ Assessora a:a -Secretaria de Política Urbana, do 

· Ministério do Planejamento e Orçamento. 

Seu depoimento enfocou, basicamente, o processo de seleção que 
'1a indicação de experiências brasileiras consideradas bem sucedidas, 

~'1oito do desenvolvimento urbano. 

Segundo a Assessora, <r .. SEPURB, _responsável pela seleção, 
convidou entidades governamentais e não-governamentais para a preparação do 
processo de-seleção. Optou-se pela não-realização de concurso nacional, devido 
à escassez de tempo para os procedimentos requeridos para sua preparação. 

O primeiro passo foi a conceituação de prática bem sucedida, 
baseada nos próprios documentos enviados pelo Habitat. "Entende-se por 
prática bem-sucedida políticas, ações, iniciativas e projetos realizados em nível 
local, que tenham resultado em melhoria tangível e mensurável das condições 
ci•: '.rida e do habitat da população, contribuindo para a redução do seu custo e 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas". 

"Uma prática bem-sucedida pode consistir no incremento da 
eficiência dos sistemas de gestão para-o· fornecimento dos serviços básicos; 
também pode ser a formulação de novas associações entre os setores púl;>licos e 
a sociedade civil, para implementar investimentos de forma mais eficaz; ou, 
ainda, pode ser o aproveitamento de uma nova tecnologia para a melhoria da 
produtividade, do emprego e da renda." 

As experiências foram grupadas em práticas setoriais e gestão da 
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cidade, segundo a explanação. No primeiro grupo inclu.íram-se iniciativas nos 
campos de: produção e melhoria da qualidade da moradia e dos serviços 
urbanos; desenvolvimento de métodos construtivos; financiamento e 
recuperação dos investimentos; e, democm:tização ·· do processo decisório. O 
segundo grupo contemplou a avaliação do desempenho das admiÍlistrações 
municipais, como um todo, enfocando resultados obtidos nas diferentes áreas de 
sua atuação e os processos gerenciai~~que · produziram · os resultados 
apresentados. 

A partir da classificação das experiências, foram estabelecidos os 
critérios de seleção, considerando quatro-itens principais: impacto positivo no 
melhoramento do habitat; parcerias articuladas entre os atares intervenientes 
no processo; sustentabilidade, (ou capacidade de auto-sustentação); e 
potencial de universalização avaliado pela capacidade de reprodução da 
proposta apresentada em ambientes similares. 

A seleção foi realizada por grupo de trabalho paritário, formado por 
doze pessoas, representantes dos' governos e de organismos não
o.:overnamentais. Da parte governamental, participaram: SEPURB, Fórum de 

.arios Estaduais de Habitação e . Fórum de Secretários Estaduais de 
_.meamento, Frente Nacional de Prefeitos (dois representantes) e a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados 

Da área não-governamental participaram da seleção o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB), o Fórum Nacional de Reforma Urbana, o IBAM, a 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBICC), a Associação 
Nacional dos Transportes Públicos (ANTP) e o Pólis, Instituto de Estudos, 
Formação e Assessoria em Políticas Sociais. 

O grupo de trabalho recebeu e analisou cinqüenta relatos de 
experiências, dos quais quinze foram selecionados para ser enviados ao comitê 
das Nações Unidas. Dentre esses quinze, cinco casos foram escolhidos pelo 
Comitê Internacional para ser divulgados entre as cem melhores experiências 
mundiais relatadas. As experiências brasileiras selecionacias for:::.:n: 
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• orçamento participativo de Porto Alegre; 
• trabalho com meninos de rua, em Santos; 
• revitalização da Lagoa Olhos d'Água, em Jaboatão dos 

Guararapes/PE; 
• experiência do GRET (Group Recherche d'Echange 

Technologique), em Fortaleza, que envolve vários tipos de ação. 

Das experiências acima relacionadas, a do GRET, implementada 
~m Fortaleza, foi classificada entre as doze práticas -mundiais mais bem 
sucedidas, conforme parecer do comitê das Nações Unidas. 

Em 09 de maio de 1996, foi ouvido o Senhor DUV AL 
MAGALHÃES, representante da Agência Brasileira- a.e- CooperãÇãci, -do 

Ministério das Relações Exteriores, junto à Comissão Pró-Habitat. 

Seu depoimento expôs a participação da Agência no processo 
preparatório da Conferência Habitat II, que se deu em dois níveis: viabilização 
do processo de preparação da participação brasileira e elaboração da Parte "C" 
do Relatório do Brasil- Cooperação Internacional. 

Com relação à viabilização das reuniões e seminários preparatórios, 
a "fórmula" encontrada foi o apoio da· ABC: os recursos alocados para o 
processo preparatório nacional foram viabilizados por meio de projeto de 
cooperação elaborado pela Agência. Esses recursos, negociados com agências 
internacionais e com parceiros nacionais, foram destinados à elaboração de 
textos, realização de seminários, viagens de consultores e acompanhamento das 
atividades realizadas tanto no âmbito do Governo federal, municipal ou 
estadual, ou mesmo de ONGs e outras entidades. 

No tocante à- Parte "C" do Relatório brasileiro - Cooperação 
Internacional -, de responsabilidade da ABC, foram enfocados aspectos. da 
cooperação técnica recebida e prestada pelo País em nível bilateral e 
multilateral, assim como da cooperação na área: do Mercosul, instância em que o 
Brasil conta com váriás corrii.ssões- para- tratar de assuntos de fiabítaça6 e 
saneamento dentro da perspectiva da cooperação prestada.· 
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Segundo o Dr. Duval Magalhães, tem-se ainda no Brasil a 
cooperação financeira proveniente - de--dois parceiros- hrasileiros nessa 
modalidade de cooperação: o Banco Mundial e o Banco lnteramericano _de 
Desenvolvimento. Cabe ressaltar que, segundo o depoente, 66% dos recursos 
alocados para o Brasil se destinaram a áreas de interesse da HABITAT~ 

Em 16 de maio de 1996, foram apresentada<:> exposições dos 
Senhores LAIR KREINBUH e PATRICK BODART e YVES CABANNES
duas experiências diferentes em nível urbano. 

A primeira experiência, o Projeto Cingapura, de São Paulo, 
-'g pelo Dr. LAIR KREINBUH, foi levada à Comissão Especial por 

. :na proposta de resolução do problema habitacional para população 

de b::.ixa renda voltada às grandes cidades, que abrange urbanização e 
regularização fundiária de um bairro ou de umaregiãQJave!i.zada. 

Uma das características desse projeto reside na parceria no 
gerenciamento, que "não está apenas por contado Poder Público, mas feito em 
convênio com a FIESP e a Federação~do Comercio". 

A segunda exposição, dos Senhores PATRICK BODART e YVES 
CABANNES, resumiu o Projeto -do grupo GRET, incluído entre os cinco 
programas brasileiros na área de desenvolvimento urbano entre os cem 
melhores do mundo. 

Desenvolvido na região metropolitana de Fortaleza e implementado 
em parceria com o Governo âo Estado do Ceará, com as prefeituras da região, 
com a Escola, Técnica Federal e também com ONGs, o projeto GRET tem 
quatro "práticas" diferenciadas, todas premiadas pelo Habitat II. 

A primeira, o chamado "Mutirão 50", é um projeto de micro
urbanização feito com a ·Prefeitura de Fortaleza, incluído entre os doze melhores 
do mundo pelo Comitê da ONU. 

A segunda é, na verdade~ uma expansão da primeira, resultando no 
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Programa Comunidades, muito mais ambicioso e integra9-o, que foi alvo de 
premiação em 1995, recebendo o "Habitat Scroll of Honor- 95". 

O terceiro projeto, o Conselho de Integração, é um instrumento 
jurídico-legal original no Brasil, que permite institucionalizar a parceria. • 

Por fim, o quarto programa, chamado "Casa Melhor", permitt< 
emprestar recursos para melhorias habitacionais. 

A Fase I dos trabalhos da Comissão Especial culminou com a 
. 

aglutinação de todos os documentos oficiais brasileiros levados a Istambul, de 

maneira a possibilitar participação mais efetiva da Delegação do Senado Federal 

no evento. 

4.1.2. DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

Foram os seguintes os documentos oficiais brasileiros levados à 

"A.BITAT II: 

•Relatório Brasileiro sobre Assentamentos Humanos; 
•Plano Nacional. de Ação; 
•Agenda de Ação Global. 

Os Relatórios nacionais dos países participantes da 
Conferência foram solicitados pelo Comitê de Preparação para o Habitat II das 
Nações Unidas ·como base para a formulação da Declaração de Princípios e 
Compromissos e do Plano Global de Ação. 

Esses relatórios deveriam, por recomendação do Co~itê, 
seguir roteiro que se resume no seguinte elenco de informações básicas: 

• avaliação das condições dos assentamentos_ e das habitações, como 
resultado da implementação de medidas propostas em ~ncontros 
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internacionais (Habitat I/197 6, Agenda 21 ), referenciadas em um 
conjunto de indicadores básicos; 

• descrição e avaliação da legislação sobre assentamentos humanos 
emitida desde a Habitat I, 1976; 

• identificação e avaliação das experiências práticas mais. bem sucedidas 
no país; 

• identificação, mediante consultas aos envolvidos, dos aspectos 
pr~oritários a serem tratados; 

• elaboração de plano de ação nacional, identificando estratégias, 
objetivos quantificáveis, métodos e indicadores para acómpanhamento 
do progresso e enunciação-- de-~ ~compromis-so-s-- com- -os afores 
fundamentais; 

···::o dos programas e atividades prioritários para os quais se 
.: .:. ou proporcionará cooperação e ajuda externa, detalhando o 

tipo de cooperação em questão. 

Confirmando as informaçJes apresentadas à <:::omissão pela 
Secretária-Execut~va do Comitê Nacional, Conselheira Marcela Nicodemus, o 

· ' . ..., Brasileiro dividiu-se em três partes: Parte "A" - Diagnóstico, 
...,erspectivas; Parte "B" - Plano Nacional de Ação; e Parte "C" -

..... ooperaçao Internacional. 

A Parte "A" do relatório brasileiro, que resume o diagnóstico do 
processo de urbanização no Brasil, as tendências . e perspectivas futuras, foi 
dividido em quatro capítulos: a trajetória da urbanização brasileira; habitação e 
questão fundiária; meio ambiente, saneamento e transportes urbanos; e gestão 
urbana e fmanciamento do desenvolvimento urbano. 

O Diagnóstico brasileiro oferece uma visão global da urbanização 
no País a partir de 1930, considerando as particularidades da forma e do ritmo 
de transição ocorridos desde então. 

Logo de início reconhece-se, no .. documento, o arrefecimento 
significativo dos padrões de crescimento demográfico; de concentraç~o urbana 
e de metropolização no País, o que diferencia a trajetóri:.:. u~mográfica · brasileira 
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das experiências de países afro-asíâtícos: Entre a~ razões citadas no d0cumento, 
encontram-se o declínio acelerado da mortalidade e a queda acentuada da 
fecundidade no Brasil. 

As justificativas apontadas indicam uma interdependência entre 
essas características: "a mortalidade teve um decréscimo em grande parte 
devido à urbanização precoce; a fecund!dade teve redução acelerada também 
devida aos níveis de urbanização atingidos; e, finalmente, houve um processo 

. recente de arrefecimento da concentração urbana brasileira devido em grande 
parte à queda acelerada da fecundidade". 

Acrescenta, entretanto, o documento que a trajetória da urbanização 
brasileira- influenciada pelo modelo de desenvolvimento adotado e pela falta 
de uma política agrária adequada - foi marcada, em seus diferentes estágios, 
pelo aumento da pobreza, da desigualdade social e das disparidades regionai~. 

Urbanização acelerada e desordenada é, portanto, o tema central de 
discussão no Relatório e, de acordo com dados apresentados, adotando-se o 
conc~ito político-administrativo estabelecido pelo IBGE, o nível de urbanização 
brasileira já atinge 75,6%. Seguindo-se, no entanto, o conceito adotado pela 
.·1abitat, que considera urbana a população que vive em localidades com pelo 
menos 20 mil habitantes, esse nível desce a um patamar de 59%, o que ainda é 
bastante elevado. 

Alguns dos centros urbanos, marcados pelo "inchaço" múltiplo, 
emergiram como metrópoles brasileiras fortemente atrativas. Entretanto, as 
tendências de crescimento das Regiões Metropolitanas no País são apontadas 
como a maior surpresa da última década, em função de terem apresentado na 
década de 80 urna importante redução em seu ritmo de metropolização. Segundo 
o Relatório, ao contrário do que se esperava, constatou-se uma desaceleração 
significativa da megalopolização progressiva que vinha ameaçando o futuro das 
cidades. 

Justifica o documento brasileiro que a crise econom1ca do País 
teria produzido um impacto particularmente significativo sobre a redução do 
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movimento J;lligratório para as metrópoles e estimulado certo imobilismo: em 
época de crise "o trajeto migratório tende a ter um raio menor, tanto pe~as 
dificuldades e custos de locomoção,: como pela predileção por localidades e 
regiões mais próximas ou mais conhecidas". 

O tamanho e a complexidade da "rede urbana no País são 
apontados com vantagens compatatívas fiada desprezíveis para a promoção do 
desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos defendido pelo 
: abitat II". 

Ao longo de todo documento, discursa-se sobre a ausência de 
planos e de regulamentação, a falta de prioridade na formulação de políticas 
públicas e sobre a lentidão no processo de reformas em andamento no 
Congresso. Especificamente, é mencionada a urgente necessidade de se 
implementarem no País as seguintes políticas: 

•política fundiária competente; 
•política habitacional com reinterpretação do déficit e 

articulada com a política urbana; 
•novo sistema financeiro de habitação; 
•novos instrumentos de controle de uso do solo; 
•revisão da Lei no 6.766, que disciplina o loteamento e 

parcelamento do solo; 
•regulamentação do usucapião urbano; 
•aperfeiçoamento da legislação referente à contratação 

de obras públicas e às concessões de serviços públicos; 
•planos nacionais e regionais de ordenação do 

território, de desenvolvimento económico e social; 
•diretrizes gerais de desenvolvimento urbano; 
•regulamentação da cooperação intergovemamental 

prevista na Constituição; 

No que se refere à legislação ambiental, o documento afirma 
que "questões político-institucionais têm dificultado a sua correta aplicação no 
contexto urbano": 
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•conflitos de .competência entre as esferas de governo; 
•ausência de· legislação competente sobre ordenação 

do território; 
•conflitos de legislação urbanística e edilícia de caráter 

municipal; 

•escassos e ina~equados investimentos em saneamento 
e transportes públicos; etc; 

A Parte "B" do Relatório, o Plano Nacional de Ação, discorre sobre 
estratégia de atuação do <Juvernõ -Federal no tocante à política urbana 

nacional segundo os seguintes enfoqt:fe1r: ·habitação, política fundiária, 
saneamento, transportes urbanos e meio ambiente. 

A política urbana, de acordo com o documento, está fundamentada 
nos princípios da descentralização das ações, da atuação integrada do setor 
público, da participação da sociedade civil na formulação e na implantação das 
políticas, com destaque para a formação de parcerias, e da função social da 
propriedade. 

As ações estratégicas preconizadas no Plano de Ação são grupadas 
segundo seu enfoque nos planos institucional e legal. 

No campo institucional, o documento destaca a criação da 
Secretaria de Política Urbana (SEPURB ), no âmbito do Ministério do 
Planejamento e· Orçamento, como uma demonstração da "clara intenção 
governamental de conduzir esta política de forma articulada ao 
planejamento macroec"onômíco e regional", o que representaria um avanço 
significativo em relação à estrutura anterior, na qual se observava a 
"fragmentação dos diversos componentes da políti:ca urbana em órgãos 
setoriais, com "pulverização e baixa eficácia dos gastos públicos". Destaque
se que, apesar de a Secretaria enfeixar as políticas setoria.is urbanas em um 
único órgão, a gestão urbana continua a ser tratada em diferentes minis~érios. 

- Ainda ao âmbito institucional, o Plano de Ação propõe a instituição 
do Conselho Nacional de Política Urbana. para promover a participação da 
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sociedade civil e a articulação intersetorial e a criação de entidades de nível 
estadual e local, com representantes do Poder Público e da sociedade civil, para 
discutir formas de gestão urbana e de intervenção para seu desenvolvimento. 

No plano legal, é destacado, como ação governamental, o 
encaminhamento, ao Congresso Nacional, entre outros, de projeto de lei de 
política urbana, que cria o Conselho Nacional de Política Urbana e institui 
normas sobre o financiamento do desenvolvimento urbano e de proposições 

dispondo sobre novos institutos de direito urbano. Incluem-se aí os 
· .,.,trumentos para regularização fundiária que propiciem a descaracterização da 

·de dos assentamentos informais e os instrumentos fiscais e financeiros 
p..-..- u desenvolvimento urbano, em nível local. 

No que tange às políticas setoriais, foram introduzidas algumas 
inovações no tratamento tradicionalmente adotado nas questões urbanas, as 
quais destacamos a seguir. 

À política habitacional é conferida nova abordagem, que amplia 
seu campo de intervenção, da unidade residencial para o habitat, e introduz o 
<::onceito de habitabilidade, que considera as necessidades de moradia, não só 
.::m termos quantitativos, mas também em função de suas condições de espaço, 
privacidade, salubridade e acesso aos locais de empregos e aos serviços 
urbanos. Essa abordagem reconhece a diversidade dos sistemas de produção e 
de comercialização de moradias, o que exige tratamentos diferenciados para a 
questão do financiamento e da regulamentação. 

Merece destaque, no documento, a universalização do acesso à 
moradia, como objetivo básico da política nacional de habitação. Entre as 
diretrizes, mencionam-se a adoção de programas que possibilitem diferentes 
formas de financiamento e de acessão à moradia, o incentivo às parcerias e a 
utilização de subsídios diretos, em caráter_ pessoal, intransferível e temporário, 
para viabilizar o acesso da população de baixa renda à habitação. 

A política fundiária urbana dá especial atenção à urbanização e à 
regularização dos assentamentos informais e à melhor ocupação dos espaços 
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urbanos. Propõe a regulamentação dos instrumentos de direito urbano, em 
especial o usucapião, o desenvolvimento de um sistema de informações sobre 
terras e habitações e a reformulação do sistema de registro imobiliário, para 
facilitar o acesso à terra e o funcionamento do mercado fundiário. 

A política de saneamento enfatiza a necessidade de se assegurar o 
atendimento, no nível essencial, a todas as famílias. Aponta para a necessidade 
de flexibilização da prestação dos serviços, segundo diferentes arranjos 

. institucionais, para o que se faz premente-a formulação de lei de concessão de 
serviços públicos específica para o setor-de saneamento. 

Para os transportes urbanos, é enfatizada a prioridade aos 
:·::msportes coletivos e a necessidade de integração dos sistemas de transportes 

municipais nas regiões metropolitanas e entre as políticas de transporte e de uso 
do solo. Como medidas inovadoras, propõe o estabelecimento de mecanismos 
institucionais que propiciem a integração entre as diferentes instâncias 
governamentais. Propõe ainda a formulação de política tarifária para o 
transporte coletivo que consid~re, no rateio dos custos dos serviços, a 
participação de todos os segmentos da-vida urbana beneficiários dos ganhos de 
acessibilidade propiciados por esses serviços. 

Quanto ao meio ambiente, o documento considera que a política 
setorial brasileira é das mais abrangentes e completas, devendo apenas ser 
melhor adequada às especificidades dos assentamentos humanos. 

O Plano de Ação prevê, para a implantação de sua política urbana, 
investimentos da ordem de R$ 3 8,3 bilhões, para o período de 1996 a 1999. 
Destes, R$ 4,76 bilhões (12,4%) provêm do orçamento fiscal; R$ 14,4 bilhões 
(37,6%), do FGTS, a serem alocados em habitação e saneamento; R$ 6,6 
bilhões (17,3%) de poupança privada (SBPE); R$ 8,2 bilhões (21,4%) de 
contrapartida dos Estados e Municípios; R$ 3,5 bilhões (9,1%) _do 
FAT/BNDES, para o transporte urbano; e, R$ 840 miihoe;:; (2,1%) de crédito 
externo, especialmente para saneamento-e-gestã-o ambiental. 

Para a política habitacional, propõe-se investimento de cerca de 
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R$ 29 bilhões, no período, destinados :a atender a 1,5 milhão de famílias. Destes 
recursos, 6% provêm do Orçamento Geral da União, 32% de poupança 
compulsória, 39% de poupança privada e 23% comparecem como contrapartida 
dos tomadores dos recursos. 

O setor de saneamento tem proposta de aplicação de cerca de 
R$ 12,4 bilhões, para o período 1996/1999, entre recursos orçamentários da 
União (20%), do FGTS (46%) e provenientes de contrapartiaa local (28%) e de 
crédito externo, com o que pretende o aren1fimenro 1I totalidade dos moradores 
urbanos até o ano 201 O. 

Para os demais setores, prevê-se a inversão de cerca de R$ 690 
7ara o aperfeiçoamento da gestão urbana e R$ 96,6 milhões para o 

. ~ ambiente. O setor de transportes urbanos será contemplado com R$ 3,5 
oühões, para programa de expansão do emprego, a serem aplicados em infra
estrutura de sistemas de transporte coletivo urbano de grande porte, além de 
R$ 1,2 milhão para programa de descentralização dos sistemas ferroviários de 
passagerros. 

A Parte "C" do Relatório apresenta as duas modalidades de 
cooperação internacional mais utilizadas no País: a técnica e a financeira. 

Segundo o documento, a cooperação técnica é encarada como 
instrumento propulsor de .mudanças estruturais, tendo-se mostrado eficaz no 
apoio às políticas de governo, principalmente nos setores de habitação e de 
saneamento. 

Atualmente, o Brasil mantém Acordos de Cooperação Técnica 
Recebida com o Japão, a República Federal da Alemanha, a França, o Canadá, o 
Reino Unido, a Itália, a União Européia e a Espanha, além de com organismos 
internacionais como PNUD, UNICEF, FAO e OEA. No âmbito da cooperação 
entre países em desenvolvimento são executados programas com a África; 
América Latina e Caribe. 

Inúmeros são os projetas desenvolvidos com o apoio internacional. 
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Entre eles, encontra-se o projeto "Inovações para. Mutirões", implementado no 
Estado do Ceará, cujo objetivo é viabilizar de forma maciça a situação de 
moradia, infra-estrutura e equipamentos comunitários para famílias com renda 
até dois salários mínimos. Esse projeto foi premiado pelas Nações Unidas por 
sua contribuição para o desenvolvimento dos assentamentos urbanos. O prêmio 
"Habitat Scroll of Honor-95" foi entregue ao Governo do Estado do Ceará no 
Dia Internacional do Habitat, dia 02 de outubro de 1995, em Curitiba. 

No âmbito da cooperação prestada pelo Brasil,, têm sido 
identificados parceiros junto aos países da :A:mérica Latina e Caribe e da África, 
principalmente aqueles de expressão portuguesa. As áreas de maior interesse 
têm sido saúde, administração pública, agricultura, transporte urbano, 
planejamento urbano, saneamento e gestão municipal para o tratamento de 
resíduos sólidos. 

No tocante ao Mercosul, não há um grupo de trabalho específico 
para tratar de questões ligadas à urbanização e ao saneamento. Entretanto, o 
tema é abordado, indiretamente, nos diversos subgrupos, reuniões 
especializadas e em outros órgãos técnicos. 

Com referência ao segundo tipo de coop-eração abordado no 
Relatório do Brasil -a cooperação financeira-, as ações visam, principalmente, 
promover o investimento público e privado para o financiamento do 
desenvolvimento. Nesse tipo de operação, de acordo com o documento, os 
recursos são repassados a órgãos de -go-verno em bases concessionais com 
maiores prazos de carência e juros especiais~-

4.2. FASE 11 

Indicados pelo Senado Federal, reunido em sessão no dia 21 de 
maio de 1996, cinco Senadores membros da Comissão Especial do Habitat II 
integraram a Delegação brasileira na Conferência no período de 3 a 14 de junho 
de 1996. 
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. Compuseram a Delegação do Sen_ado ,Federal na Conferência das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (HABITAT II) os Senadores 
COUTINHO JORGE, ESPIRIDIÃO AMIN, IRIS REZENDE, JÚLIO CAMPOS 
E LÚCIO ALCÂNTARA, na condição de Observadores Parlamentares. 

Essa fase encerrou~se -conr~~~a--presentaçãu~ pelos Observadores 
Parlamentares, das principais informações--sobre a programação oficial e os 
eventos paralelos ocorridos em Istambul. 

Segundo essas informações, a sistemática das reumoes oficiais 
concentrou-se em três grandes fóruns de debates: Plenário Oficial, Comitê I e 

:~. c:ue resultaram da aprovação, por consenso, da Agenda Global de 
.·-:.çào. 

O Plenário Oficial realizou doze sessões no período de 03 a 11 de 
junho, com a participação de representantes oficiais dos países, organismos 
especializados das Organizações das Nações Unidas (ONU), organizações 
intergovernamentais, organizações não-governamentais, autoridades das esferas 

cais e observadores membros associados às comissões regionais. 

O segmento de mais alto nível do Plenário Oficial, a sessão do dia 
12 de junho, contou com a presença de dez chefes de Estado e do Secretário
Gera~ da ONU, Boutros-:Ghali que expôs a idéia central do evento- a garantia 
do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos mediante a 
construção de alianças e parcerias. 

Na visão do Secretário, as decisões tomadas durante a Conferência 
constituem tão somente um primeiro passo. As inovações da Conferência 
Habitat II deverão ser traduzidas em ações concretas, traduzidas_ em três 
vertentes: 

•reforço das atividades da ONU, mediante atuação conjunta e 
mutuamente complementar de suas ag~ncias; 

•integração dos segmentos da Conferência Habitat II às ações 
resultantes de outras conferências globais; e, 
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•fortalecimento da parceria entre a Organização das Nações Unidas 
e a sociedade civiL 

O segundo fórum de debate, o Comitê I, debateu os dois 
documentos chaves da Conferênçia: a_l)~ç}aração de Istambul e o Plano de 
Ação. 

1 á o Comitê II, criado de maneira a cumprir decisão tomada na 
terceira reunião preparatória da Conferência, incluiu discussões extremamente 
significativas sobre o "papel das autoridades locl'Üs, d?_ Sf!tOr privado, de 
· .. __ .nentares, de ONG's e de outros parceiros na implementação da Agenda 
riabitat". 

Esses três eventos oficiais - Plenário e Coroitês I e II - foram 
complementados pelos eventos paralelos, ocorridos a exemplo das demais 
conferências realizadas pela ONU. Todos resultaram na apresentação de 
documentos denominados "Declaração", no qual foram registrados as 
solicitações e os compromissos dos integrantes do Fórum. Entre esses fórum; 
citam-se: Assembléia Mundial de Cidades e Autoridades Locais; o Fórum 
Mundial de Parlamentares; Fórum Mundial das Empresas; Fórum de Academias 
de Ciências e Engenharia; Fórum Sindical; Fórum dos Representantes do 
Sistema das Nações Unidas; Diálogos para o Século XXI. 

Especificamente, o. Fórum Mundial de Parlamentares gerou o 
documento intitulado "Declaração de _princípios_ e _Compromissos", no qual 
confirma a necessidade de se priorizar-a--promoção do desenvolvimento 
sustentável dos assentamentos humanos, e de estabelecer a habitªção digna 
como um direito humano. 

Na ocasião, selou-se um compromisso de .impulsionar o processo 
de institucionalização das recomendações da Declaração de Princípios e do 
Plano de Ação Mundial, adotados na:·Conferência, resguardada a soberania de 
cada país, por meio da atualização de normas jurídicas e da adequação das 
políticas urbanas. 

Outro compromisso assumido, no Fórum de Parlamentares, refere
se ao desenvolvimento de atividades em nível internacional e nacional, levando 
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em conta a cooperação internacional, a transferéncia de tecnologia, o 
fortalecimento do grupo mundial de Parlamentares para a Habitação e a ampla 
difusão das recomendações da Conferência. 

O grande compromisso, no entanto, encontra-se selado no 
documento principal da Conferência: a Declaração de Istambul, aprovada por 
consenso em 15 de junho. Esse documento ressalta aspectos como a 
deterioração das condições dos assentamentos humanos e a necessidade de se 
atingir o desenvolvimento sustentável. Salienta, ainda, a interdependência entre 
-os ambientes rural e urbano; o cuidado com a proteção ambiental; a importância 
das parcerias; e o comprometimento com a intemalização do direito à moradia. 

Para implementação dos compromissos, aprovou-se o Plano de 
.;lobal, denominado Agenda Habitat - documento extenso e detalhado, 

sememante à Agenda 21 da Conferência Rio-92, que, entre seus 185 
dispositivos, inclui um capítulo exclusivo de Compromissos e Estratégias para 
aplicação do Plano. 

A rarticipação dos Observadores permitiu avaliar os resultados da 
Conferência, considerada um evento exitoso, que fecha com louvor uma 
seqüência de conferênci~ internacionais sobre temas globais da década de 90. 

No entendimento da Delegação, a Conferência de Istambul 
representou um importante passo no sentido da construção de uma nova política 
urbana, baseada na concepção de que urbanizar não é função exclusiva do 
Estado. O processo de urbanizàção exige, seguramente, parcerias de atares 
diversificados - binômio sociedade civil e_ Estado - na busca da almejada 
sustentabilidade de ações e políticas direcionadas a uma melhor quàlidade de 
vida. 

4.3. FASE III 

A participação de representantes da Comissão Especial do Senado 
possibilitou, na última e terceira fase dos trabalhos, uma reflexão sobre as 
conclusões da Conferência e, principalmente,· ~obre o reconhecimento da 
legitimidade das decisões ali tomadas por consenso. 
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O grupo de parlamentares participantes do evento iistou, em 
relatório apresentado à Comissão, algumas das principais conclusões do último 
grande encontro mundial deste século: 

•as cidades, no Século XXI, não devem ser considéradas como um 
produto final, mas sim como um processo em virtude do qual as comunidades e 
sociedades darão forma a seu próprio entorno e o modificarão constantemente. 
A cidade não é um produto acabado; 

•a pobreza e a falta de recursos são a principal causa de pressão 
sobre o meio ambiente; 

•em termos de financiamentos, a associação entre o setor público, o 
privado e as instituições de micro_ financiamento para os pobres são 
aconselháveis; 

•a melhor forma de resolver ci probiema do emprego é a união de 
esforços entre governo e sociedade; 

•há. estreita. relação entre o urbano e o rural e a gestão da terra é 
uma questão fundamental para o desenvolvimento sustentável das cidades; e, 

•o problem·a da gestão dos recursos hídricos durante o próximo 
século será enorme, superando os limites das cidades, podendo transformar-se 
em objeto de conflito entre nações. 

5. CONCLUSÕES 

A Conferência das Nações Unidas Sobre Assentamentos Humanos, 
a HABITAT II, considerada o ápice da seqüência de grandes conferências da 
ONU sobre temas globais dest~ _finJtLd~ __ séç_tJlQ, incil1zil! ~"}(pectativas 

generalizadas sobre a necessidade de se- impulsionar o processo de 
institucionalização das recomendações da Declaração de Princípios e do Plano 
de Ação Mundial, adõtados no evento. Esse foi, aliás, ·o compromisso selado no 
Fórum Mundial de Parlamentares. 
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As decisões daquele e de outros fóruns da Conferência, pela 
relevância e seriedade de suas considerações; ·embasam a~ conclusões desta 
Comissão Especial e conclamam pela urgência de que as atividades legislativas 
políticas, intemacionais;·tegionais e ntrciotülis ehVíâem esforços máximos e 
dêem prioridade para a promoção do desenvolvimento humano sustentável. 

Reconheceram e acordaram os parlamentares representantes das 
nações, presentes no evento, ser imprescindível a atualização das normas 
jurídicas e a adequação das políticas urbanas, assim como a defin~ção mais clara 
·dos direitos humanos referentes à habitação digna e adequada para todos. 

Comprometeram-se, as nações presentes ao Fórum de 
Parlamentares, a desenvolver atividades em nível_ nacional e internacional, 
'·-o:·Jando em conta a cooperação internacional, a transferência de tecnologia, o 

.::cimento do Grupo Mundial de Parlamentares para a Habitação e, acima 
de tudo, difundir a nível local, regional e nacional as recomendações da 
Conferência. 

Os compromissos assumidos encerram uma -época de reflexão 
ímpar, que germinou, ou acelerou, a formação de uma visão inovadora sobre o 
habitat humano e as implicações de suas distorções em nível global. Germinou, 
também, a consciência parlamentar para a importância de eventos dessa 
natureza, que produzem muito mais que "belos documentos, repletos de boas 
intenções e com -pouco resultado". Esses encontros e documentos discutem e 
repensam, de forma extremamente democrâfic~ õs desafios af1lais da.S ilações. 

Confirma-se, assim, a indiscutível necessidade de que os 
parlamentos de todo o mundo acompanhem de perto, e participem ativamente, 
de reunwes dessa natureza, comprometendo-se, - no - âmbito de suas 
.;ompetências, a impulsionar o processo de institucionalização de suas 
recomendações, respeitando os princípios de soberania individual de cada país. 

Esse encontro mundial, testemunh~ essa Comissão Especial do 
Senado, solidificou a visão de que os direitos humanos são universais, não 
havendo qualquer argumento que justifique sua supressão, seja em áreas como a 
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ecologia, a educação, a população seja em temas como mulher, criança e 
habitação. 

Testemunhamos, pois, durante os trabalhos desta Comissão, ser 
indispensável para o cumprimento. dos compromissos assumidos na Conferência 
que se discuta uma política urbana global para o País, de maneira a permitir a 
implementação, de fato, das recomendações emanadas de tão importante evento 
mundial, que traduziu um esforço monmp.ental de interlocutores internacionais 
que reproduziram lições indispensáveis do que se faz certo ou errado no 
processo de urbanização do planeta. 

Equivocam-se os ideologistas que se encantam com os documentos 
·'vento, equivocam-se igualmente os céticos que reduzem a ~mportância da 

_ · :cia. Afinal, seus resultados não são imediatos e; com a conclusão dos 
trabalhos desta Comissão, os trabalhos desta Casa Legislativa para viabilizar a 
implementação de novas políticas e de 
melhoria do habitat humano apenas s · 

a nova mentalidade nacional de 

~5)) 
Senador CASlLDOALDANER 

Relator 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA~GERAL DA MESA 

LEI N. 6.766 - DE 19 DE DEZEMBRO DE Ül79 

Drspõe sobre o parcela.rnento do solo urbano e dá 
outras providências 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1• O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderão 

... ~.be!ecer normas complementares relativas ao parcelamentod() solo municipal 
:.:equar o previsto nesta Lei àS pect.Ilfariâades regionais e locais. 

CAPITULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 2• O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento 
ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações esta
duais e municipais pertinentes. 

§ 1• Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 

§ 2• Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes_ desti
nados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que 
não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolon· 
gamento, modificação ou ampliação dos já existentes. · 

Art. 3• Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por Iei municipal. 

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo: 
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas; 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 

pública, sem que.sejam previamente saneados; 
III- em terrenos com declividade igual óu superior a 30%.(tdnta por cento) 

salvo se atendidas exigências especificas das autoridades competentes; 
IV- em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a polui_ção impeça 

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

CAPíTULO II 

Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento 

Art. 4• Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aol; __ s!!guintes . requi
sitos: 

I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a implanta.ção de equipa
mento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão 
proporcionais à densidade de ocupação prevEfta para a gfeba, ressiilvado o dis
posto no § 1• deste artigo; 

II - os lotes terão área mínima de 125 m= (cento e vinte e cinco metros qua
drados) e frente mínima de 5 m (cinco metros), salvo quando a legislação esta-
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dual ou municipal determinar ·maiores -exigências, ·ou quando o-loteamento se 
destinar à urbanização especifica ou c edificação de conjuntos habitacionais de in· 
teresse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes; 

III - ao longo das águas correntes e dormentes e -das faiXas de domínio pú· 
blico das rodovias, ferrovias e dutos, serã Obfigatõria -a reserva de urna· Iai:Xa 
<non aedificandi:o de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências 
da legislação específica; 

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes ofi· 
ciais, existentes ou projetadas, e harm<;>nizar-se com a topografia local. 

§ 1 • A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste artigo não 
poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos lotea
mentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores· do que 15.000 m' 
(quinze mil metros quadrados), caso em que a percentagem poderá ser reduzida. 

§ 2• Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação; cul
tura, saúde,. lazer e similares. 

Art. 5• O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em 
cada loteamento, a reserva de faixa cnon aedificandi:o destinada a equipamentos 
urbanos. 

Parágrafo único. Consideram-se urbarios os equiJ,fameritos públicos de abas· 
tecimento de água, serviços de esgotos, energia eiétrica, coletas de águas pluviais, 
rede telefónica e gás canalizado. 

CAPíTULO III 

Do Projeto de Loteamento 

Art. 6• Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá 
solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que 
defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos 
espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, 
apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo 
menos: 

I - as divisas da gleba a ser loteada; 
II - as curvas de nível à distância adequada, quand~ exigidas por lei esta· 

dual ou municipal; 
III - a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes; 
IV- a indicação dos arruamentos contíguos·a todo-o -perímetro, a localiza

ção das vias de ·comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e co
munitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distân
cias da área a ser loteada; 

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina; 
VI -- as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. 

Art. 7• A Prefeitura Municipal, -- õu ·a"D1Sfrito Federar qtiãii'âó~-Ior o ·caso, 
indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as 
diretrizes de planejamento estadual e municipal: 

I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o sistema 
viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a 
serem respeitadas; ~ --- ---~-~--~-~- -

II - o traçado básico do sistema viário principal; 
III - a localização aproximada dos terrenos aestinados a equipamento ur· 

bano e comunitário e das áreas livres de uso público; 
IV - a.;; faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas 

pluviais e- as faixas não-edificáveis; 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 

compatíveis. 
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Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 
2 (dois) anos. 

Art. s• O Município de menos de 50.()()0 (cinqüenta rniil habitantes poderá 
dispensar, por lei, a fase de fixação das diretrizes previstas nos artigos 6• e 7' 
desta Lei, para a aprovação do loteamento. · 

Art. 9• Orientado pelo __ traçado_ e diretrizes oficiais.._.<I!lan_go hOt!Yer, _o pro
jeto, contendo desenhos e mEmióriai descritivo, será apresentado à Prefeitura 
Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado do título de 
propriedade, certidão de ónus reais e ·cel.'tidão -negativa de tributos municipais, 
todos relativos ao imóveL 

§ 1' Os desenhos conterão pelo menos: 
I - a subdivisão das quadras em· lotes, com as respectivas dimensões e nu

meração; 
II - o sistema de vias com a respectiva hierarquia; 
III - as dimensões lineares e anglilareSâo~pró]el:o, com raios, cordas, arcos, 

·- t-.ngência e ângulos centrais das vias; 
. os perfis longitudinais e transversais de todas as vias -de circulação 

_ :o.ças; 
· V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos 

ângulos de curvas e vias projetadas; 
VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das 

águas pluviais. 

§ 2' O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo· menos: 
I - a descrição E:ucinta do loteamento, com as suas características e a fixação 

tia zona ou zonas de uso predominante; 
II - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem 

sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas; 
III - a indicação das áreas públicas que passarão ao dominio do municípk' 

~o ato de registro do loteamento; · 
IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunH:ãrios e dos serviços 

públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências. 

CAPITULO IV 

Do Projeto de Desmembramento 

Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado 
apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito 'Federal quando 
for o caso, acompanhado do título de propriedade e de planta do imóvel a ser 
desmembrado contendo: -

I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos; 
II - a indicação do tipo de uso predominante no local;--
-III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área. 

Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, nõ que couber, as disposições ur
banísticas exigidas para o loteamento, em espeéial o inciso II do artigo 4• e o 
artigo 5• desta Lei. 

Parágrafo único. O Município, ou o Distrito Federal quando for o caso, 
fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes de· 
correntes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mi
níma prevista no § P, do artigo 4•, desta Lei. 

487 



----------------

488 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

CAPíTULO V 

Da Aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento 

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado 
pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem 
compete também a fixação das diretrizes a que aludem os artigos 6• e 7• desta 
Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. 

Art. 13. Caberão aos Estados o exame e a anuência prévia para a aprovação 
pelos Municípios, de loteamento e desmembramento nas seguintes condições: 

I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de pro
teção aos mananciais ou ao património cultural, histórico, paisagístico e arqueo· 
lógico, assim definidas por legislação estadual ou federal; . 

II - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área Iimí· 
trofe do município, ou que pertença a mais de um município, nas regiões metro
politanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal_; 

III- quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m" (um milhão 
de ·metros quadrados). 

Parágrafo único. No.caso de loteamento ou desmembramento localizado em 
área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência 
prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. 

Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, -a5 itre.as_ de proteção especial, 
previstas no inciso I do artj.go anterior. 

Art. 15. Os Estados estabelecerão, por· decreto, as n2rmas a _que. deverão 
submeter-se os projetas de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no 
artigo 13, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único. Na regulamentação das normas previgas neste artigo, o Es· 
tado procurará atender às exigências urbarusticas do planejamento municipal. 

Art. 16. A lei municipal definirá o número de dias em que um projeto de 
loteamento, uma vez apresentado com todos os seus elementos, deve ser aprovado 
ou rejeitado. · -

Art. 17. Os espaços livres -de uso comum, as vias e praças, as áreas desti
nadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto 
e do memorial descritivo, não poderão ter sua . destinação alterada pelo !ateador, 
desde a aprovação do loteamento, salvo as hipótese§ _de çad.}lcig<J,d~ da licem;a. o:tl 
desistência do !ateador, sendo, neste· caso, observadas as eJQ,gênciªlLJ:lQ __ artj.go 23 
desta Lei. 

CAPíTULO VI 

Do Registro do Loteamento e Desmembramento 

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o !atea
dor deverá submeté-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, 
sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: 

I - titulo de propriedade do imóvel; 
II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 

(vinte) anos, acompanhados dos respectivos comprovantes; 
III - certidões negativas: 
a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes. sobre o imóvel; 
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez)_anos; 
c) de ações penais. com respeito ao crime contra o património e contra a 

Administração Pública. 
IV - certidões: 
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a) - dos cartórios de protestos de títulos,_ em nome do loteador, pelo período 
de 10 (dez) anos; 

b) de ações pessoais relativas ao loteados, pelo período de 10 (dez) anos; 
c) de ónus reais relativos ao imóvel; -
d) de ações penais cq_ntra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos. 
V - cópia do ato de aprovação do lotea:tnentó -e cotnprovãhté dó termo de 

verificação pela Prefeitura da execução das obras exigidas por legislação munici
pal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de cii'culação do loteamento, 
demarcação dos lotes, quadras e logradouros e ·das obras de escoamento das águas 
pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 2 (doís) 
anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das 
obras; 

VI - exemplar do contrato-padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de 
promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas 
no artigo 26 desta Lei; 

VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do 
loteamento. 

_? 1• Os períodos referidos nos incisos III, alínea .:b»; ·e---rv,-alíneas .:a:., <b:> 
---:~, ~ornarão por base a data do período de registro do loteamento devendo 
- ·_s elas ser extraídas em nome daqueles que, nos mencionados período~, tenham 

.O.lao titulares de direitos reais sobre o imóvel. 

§ 2• A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto 
as referentes a crime contra o património e contra a Admirústração, não impe
dirã o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou 
ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o Oficial do Registro 
de Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o 
Juiz competente. 

§ 3• A declaração a que se refere o inciso VII deste artigo não dispensará 
o consentimento do declarante para os· a tos de alienação ou promessa de alienação 
de lutes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo seu 
cônjuge. 

Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do 
Registro de Imóveis encaminhará comunicãçãó ã Prefeitura e fará' publicar, em 
resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do. pedido de re
gistro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo- de 15 
(quinze) dias contados da data da última publicação. · 

§ 1• Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se 
houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o re
querente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, p:n":t 
que sobre ela se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 
do processo. Com tais- manifestações o processo será enviado ao Juiz competente 
para decisão. 

§ 2• Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco! dias, o Juiz decidirá 
de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordi
nárias caso a matéria exija maior indagação. 

§ 3• Nas capitais, a publicação do edital se fará no <Diário Oficial:. do Estado 
e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se 
fará- apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da 
região. 

§ 4• O Oficial do Registx:o de Imóveis que efetuar o registro em desacordo 
com as exigências desta Lei ficará sujeito ã multa equivalente a 10 (dez) vezes 
os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for apli· 
cada a penalidade pelo Juiz Corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções 
penais e administrativas cabíveis. 
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§ 5• Registrado' o loteamento, o Oficial de Registro comunicarã, por certi
dão, o seu registro à Prefeitura. 

Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio. 

Parágrafo único. No Registro de Imóveis far-se-ão o registro do loteamento 
com uma indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas 
e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos. 

Art. 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circuns
crição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em 
que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido o registro nessa 
circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente; o registro âo ··rateamento 
em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na 
anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado o registro em 
qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada, pelo Oficial do Re
gistro de Imóveis, às demais para efeito de. cancelamento dos registras feitos, 
salvo se ocorrer a hipótese prevista no § 4• deste artigo. 

§ P Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição. 
§ 2• É defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes 

circunscrições; pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atas pra
ticados com infração a esta norma. 

§ 3• Enquanto não-procedidos todos os registras de que trata este artigo, 
considerar-se-à o loteamento como não-registrado para os e'1'eitos desta Lei. 

§ 4• O indeferimento do registro do ·loteamento em uma--circunscrição não 
determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do inde
ferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, P 

desde que o interessado requeira a ma:nutetiÇãõ -dõ-tegistt<:f obtido;submetido o 
remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Muni
cipal, ou o Distrito Federal quando for o caso. 

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domí
nio do Munidpio as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edi
fícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memo
rial descritivo. 

Art. 23 .. O registro do loteamento só poderá ser cancelado: 
I - por decisão judicial; 
II - a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito 

Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato; 
III - a requerimento .conjunto do loteador e de todos os-adquirentes de lotes, 

com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, e do Estado. 

· § 1• A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto 
resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já se 
tiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências. 

§ 2• Nas hipóteses dos incisos II e m, o Oficial do-- Registro de Imóveis 
fará publicar, em resumo, edital do pedido de cancelamento, podendo este ser 
impugnado no prazo de 30 (trinta) diãs-conta:aos aa:·aa.ta:-âã -última plllilicaÇão. 
Findo esse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao Juiz 
competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério 
Público. 

§ 3• A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de· 
vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados 
na área loteada. 

Art. 24. O processo de loteamento e os contratos depositados em Cartório 
poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer ter:-::::,:;, independente
mente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a t!'.::::~o de busca. 
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CAPfTULO VII 
Dos Contratos 

Art. 25. São irretratãveis os compromiSsos de compra e venda, cessões e 
promessas de cessão, os que atribuam âireito·à~adjudicãÇao compulsória e, estando 
registrados, confiram direito real oponívél a terceiros. -

Art. 26. Os· compromi;;;sos de compra e venda, as cessões ou promessas de 
cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, d<~ 
acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do artigo 18 e conterão, 
pelo menos, as seguintes indicaÇões: 

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionali-
dade, estado civil e residência dos contratantes; -

H - denominação e situaÇão do loteamento, número e data da inscrição; 
I~I - descrição do -lote ou dos lotes que forem objeto de -compromissos, cón

frontações, área e outras característlcas; -
IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do 

sinal; 
V - taxa de juros incidentes sobre o débito .em aberto e sobre as prestações 

vencidas e não-pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez 
por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção )udicial óu de mora 
superior a 3 (três) meses; - · · 

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas 
incidentes sobre o lote compromissado; 

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, 
supletivas da legislação pertinente. 

§ 1• O contrato deverá 6er firmado em 3 (três) vias ou extraídas er:t 3 (t~êsJ 
traslados, sendo uma para cada parte e 0 terceiro para arquivo no registro liDO
biliário, após o reg!Htro c anotações devidas. 

§ 2• Q_uando o contrato houver sido firmado por procurador de qualqu~~ d~s 
partes, sera obrigatório o arquivamento da procuração no registro imoblliár!o. 

Art. 27; Se aqu(!Jc que se obrigou a concluir contrato de- promessa de venda 
ou de cessao não cumprir a obrigação, 0 credor poderá notificar o dev:edor P!ira 
outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 (qumze) d1as, 
sob pena de proceder-He ao registro do pré-contrato, passando as relações entre as 
partes a serem regidaH pelo contrato-padrão. 

§ 1: Para fln1:1 de1:1te artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato_ a promessa 
de cessao, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro mstrumento, 
do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço 
e modo de pagamento, e a promessa de contratar. 

§ 2• O registro ele que trata este artigo não será procedido se a parte que 
o requere~ não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer na 
forma deVlda, salvo f!e ainda não exig1vel. 

§ 3• Havendo Impugnação daquele que se comprometeu a concluir o contrato, 
observar-se-à o disposto nos artigos 639 e 640 do Código de Processo Civil. 

·Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado 
dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alte-. 
ração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal 
quando for o_ caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em comple
mento ao proJeto original, com a devida averbação. 

Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada media.'lte ato <inter '?-v~s:o, 
ou por sucessão ~eauHa mortis», sucederá 0 transmitente em todos os seus drre1tos 
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e obrigações, ficando obrigado a respeitar o.;; compromissos de compra e venda ou 
as promessas de C!!St:;ll.O, em todas as suas cláusulas sendo nula qualquer dispo· 
sição em contrário, ressalvado 0 direito do herdeiro 'ou legatãrto de renunciar à· 
herança ou ao legado. 

Art. · 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de ·qualquer 
das partes não rescindirá os contratos de compromisso de compra e venda ou de 
promess-: d~ cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da_ mesma. 
S~ ': falenCia ou Insolvência for do proprietário da área loteada ou do. titular de 
du-e1to sobre ela, !ncumbirâ ao sindico· ou ao administrador dar cumpnmentQ_aos 
referidos conh"atos; z,;e do adquirente do lote, seus direitos serão levados à praça. 

Art. 31. O contrato pa~ticular pode ser transferido pur simples trespasse, 
lançado no verso ?as vias em poder das partes, ou por instrumento_ em separa?~· 
dec!arando-se _o ~umcro do registro do loteamento, o valor da cessao e a qualif1· 
caçao do cess10nario, para o devido registro. 

§ 1•. A cessão indcpende da anuência do loteador mas, em relação a este, 
seus efe1tos_ só se produzem depois de cientificado, por escrito, pelas partes ou 
quando registrada u cessão. 

§ 2: Uma vez registrada a cessão feita sem anuência do loteador, o Oficial_ 
do Registro dar-lhe-ll dfmcia, por escrito, dentro de 10 (dez) dias. 

. ~t- 32. Vencida e não-paga a prestação, 0 contrato será considerado res
cmdldo 30 <trinta! dias depois de constituído em mora o devedor. 

§ 1• Para os fins deste artigo_o devedor-adquirente será intimado, a requ~ri
men~o do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as pr~staçoes 
vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convenctonados 
e as custas de !ntlmaçlio. 

§ 2• Purgada a mora, convalescerá 0 contrato. 

§ 3• Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em _cartório, o 
vendedor requererá ao Ofkial do Registro 0 cancelamento da averbaçao. 

Art. 33. Se o credor das prestações s·e reeusar a receõê-Ias ou furtar-se ao 
seu recebimento, será constituído em mora mediante notificação do Oficial do 
Registro de Imóveis para vir receber as importâncias depositadas pelo devedor 
no próprio Registro de Imóveis .. Decorridos 15 (quinze) dias após o· recebimento 
da intimação, considerar-se-à efetuado o pagamento, a menos qúe o credor im· 
pugne o depósito e, alegando inadimplemento do devedor, requéira -a intimação 
deste para os fins do disposto no artigo 32 desta Lei. 

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do a<igl..l_i:rente, .as 
benfeitorias necessárias ou úteis por- -ele!evãaas -a. efeito no imóvel deverão ser 
indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário. 

Parágrafo único. Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconfor-
midade com o contrato ou com a lei. · 

Art. 35. Ocorrendo o cancelamento do registro por inadimplemento do con
trato e tendo havido o pagamento de mais de 1/3 <um terço) do preço ajustado, 
o Oficial do Registro de Imóveis mencionará este fato no ato do cancelamento 
e a quantia paga; somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote, 
se for comprovada a restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do re
gistro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição junto aq 
Registro de Imóveis. 

§ r Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo, o Oficial do Registro 
de Imóveis intimará o interessado para vir recebê-lo. no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena- de ser devolvido ao depositante. 

§ 2• No caso de não ser encontrado o interessado, o Oficial do Registro de 
Imóveis depositará a quantia em estabelecimento de crédito. segundo a ord~m 
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prevista no inciso I, do artigo 666, do Código de Processo Civil, em conta com inci· 
dência de juros e correção inonetãria. 

Art. 36. O registro do compromisso, cessão ou promessa de cessão só poderá 
ser cancelado: 

I - por decisão judicial; 
II - a requerimento conjunto das partes contratantes; 
III - quando houver rescisão comprovada do contrato. 

CAPíTULO VIII 

Disposi<::.ões Gerais 

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou des· 
membramento não-registrado. 

Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha re
gistrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou 
pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender 
o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a fàlta. 

§ 1• Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma 
do -<caput:. deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas 
junto ao' Registro de Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento 
de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I, do artigo 666, do_ Código de Pro· 
cesso Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movi· 
mentação dependerá de prévia autorização judicial. 

§ 2• A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou 
o Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no c:capub 
deste artigo. ' · 

§ 3• Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a 
autorização para levantar as prestações depositadas, com os acréscimos de corre· 
ção monetária e juros, sendo necessãria a citação da Prefeitura, ou do Distrito 
Federal quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem 
como audiência do Ministério Público. 

§ 4• Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o lotea· 
dor notificará os adquirentes dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis 
competente, para que passem a pagar diretamente as prestações·restantes; ·a-contar 
da data da notificação. 

§ 5• No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento 
do prazo contratual, ou quando o loteamento ou desmembramento for regulari· 
zado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos 
termos do artigo 40 desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer titulo, exigir 
o recebimento das prestações depositadas. 

Art. 39. Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por 
inadimplemento do adquirente, quando o loteamento não estiver regularmente 
inscrito. 

Art. 40. A Prefeiturã Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se 
desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou des·. 
membramento não·autorizado ou executado sem observância das determinações 
do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvol· 
vimento urbano e na defesa dos direitos dos adq1,1irentes de lotes. 

§ 1• A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que 
promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levanta
mento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção mo-
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netária e juros, nos termos do § 1•, do artigo 38, desta Lei, a titulo de ressarci
mento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações 
necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento . . 

§ 2• As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Dis
trito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembra
mento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no pará
grafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o dis-
posto no artigo 47 desta Lei. • 

§ 3• No caso de o Ioteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, 
a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber 
as prestações dos adquirentes, até o valor devido. 

§ 4" A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para 
assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem corno o res
sarcimento integral ·de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover 
judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colirnados. 

Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Mu
nicipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, o adquirente do lote, compro
vando o depósito de todas as prestações do preço avençado, poderá obter o re
gistro de propriedade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de 
venda e compra devidamente firmado. 

Art. 42. Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou lo
teáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos· ou compromis
sados, objeto de loteamento ou desmembramento não-registrado. 

Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não-aprovado, a destinação de 
áreas públicas exigidas no inciso I, do artigo 4•, desta Lei não se poderá alterar 
sem prejuizo da aplicação das sanções administrativas, civis e criminais previstas. 

Art. 44. O Municipio, o Distrito Federal e o Estado poderão expropriar áreas 
urbanas ou de expansão urbana para relotearnento, demolição, reconstrução e in
corporação, ressalvada a preferência dos expropriados para a aquisição de novas 
unidades. 

Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os vizinhos, 
são partes legitimas para promover ação destinada a impedir construção em desa-
cordo com restrições legais ou contratuais: · 

Art. 46. O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na 
presente Lei sem apresentação dos registras e contratos a que ela se refere. 

Art. 47. Se o loteador integrar grupo económico ou financeiro, qualquer 
pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do lotea
mento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos pre
juízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público. 

Art. 48. O foro competente para os procedimentos judiciais previstos nesta 
Lei será sempre o da comarca da situação do lote. 

Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas 
pessoalmente ao intimado ou notificado, qüe assinariC o- comprovante âo recebi
mento, e poderão igualmente ser promovidas por meio dos Cartórios de Registro 
de Titulas e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 
quem deva recebê-las. 

§ 1" Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, 
ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido da diligência in
formará esta circunstância ao Oficial competente que a c:ertificará, sob sua res
ponsabilidade. 
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§ 2• Certificada a ocorrência dos fatos mencionados ·no parágrafo anterior, 
a intimação ou notificação será feita por edital na forma desta Lei, começando 
o prazo a correr 10 (dez) dias após a última publicação. · 

CAPíTULO IX 

Disposições Penais 

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública: 

I - dar inicio, de qualquer_ modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento 
do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em 
desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito 
Federal, Estados e Municípios; 

II - dar inicio de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembra
mento do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes 
do ato administrativo de licença; 

m - fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao 
público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou 
desmembramento do solo ~ra fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente f;tto 
" ele relativo. 

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e muita de 5 (cinco) a 50 (cin
quenta) vezes o maior saiário mínimo vigente no Pais. 

Parágrafo único. O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido: 

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer 
outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou 
desmembramento não-registradó no Registro de Imóveis competente; 

II - com inexistência de titulo legitimo de propriedade do imóvel loteado ou 
desmembrado, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não 
constituir crime mais grave. 

Pena:· Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) 
vezes o maior salãrio minimo vigente no Pais. 

Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes pre
vistos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, conside
rados em especial os atos praticados na qualidade de mandatãrio de loteador, 
d!retor ou gerente de sociedade. 

Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não-aprovado pelos órgãos 
competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa 
de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou 
desmembramento não-registrado. 

Pena: Detenção, de 1 <umJ a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cín
qüenta) vezes o maior salãrio minimo vigente no Pais, sem prejuizo das sanções 
administrativas cabiveis. 

CAPiTULO X 

Disposições Finais 

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos depen
derão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, do órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da 
aprcvação da Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, 
se15undo as exigências da legislação pertinente. 

Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 55. Revogam-se a3 disposições em contrário. 

João Figueiredo-- Presidente da República. 
Petrômo Portella. 
Angelo Amaury Stáblle. 
Mário Dav~d Andreazza. 
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SENADO FEDERAL 
SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

w 

OFÍCIO W 003/97 Brasília, H) de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vosa Excelência corno Presidente da Comissão 
Especial Temporária, "destinada a acompanhar as propostas, teses e os procedimentos necessários à 
participação do Brasil na CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE ASSENTAMENTOS 
HUMANOS- HABITAT Ir' realizada em Istambul, no periodo de 03 a 14 de junho de 1996.", para 
comunicar o encerramento das atividades deste Órgão Temporário que, nesta data, aprovou o seu 
Relatório Fmal, o qual encaminho a Vossa Excelência para conhecimento desta Casa do Congresso 
Nacional. 

Ao ensejo, reitero os protestos de minha elevada consideração
1
,e ap 

. I 

.Excelentíssimo Senhor 
Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
Digníssimo Presidente do SENADO FEDERAL 
Nesta 

I 
I 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)·_ A-Presidência comunica ao 
Plenário que a Comissão Temporária. criada pelo Requerimento no· 367, 
de 1996 destinada a promover discussões e estudo que resultem em 
propostas de aperfeiçoamento das políticas governamentais para a 
Região Nordeste, inclusive seu acompanhamento e avaliação, encerrou 
seus trabalhos com a apresentação de Relatório no 7, de 1997, com 

'r.;omendações que serão encaminhadas aos órgãos competentes. 

É o seguinte o relatório apresentado 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

RELA TÓRIO Nº 7 DE 1997 

DA COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA PELO 
REQUERIMENTO Nº 367, DE 1996, DE AUTORIA DO SENADOR 
NALDECK ORNELAS E OUTROS SENADORES DESTINADA A - , 
PRMOVER DISCUSSOES E ESTUDOS QUE RESULTEM EM 

· . PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO DAS POLÍTICAS 
GOVERNAMENTAIS PARA A REGIÃO NORDESTE, INCLUSIVE SEU 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

DEZEMBRO DE 1997 

Comissão Temporária, destinada a promover discussões e 
estudos que ·resultem em propostas de aperfeiçoamento das polítics 
governamentais para a Região Nordeste, inclusive seu acompanhamento 
.e avaliação. 

PROPORCIONAUDADE PARTIDÁRIA 
(Em 19.04.96) 

Titulares 

Suplentes 
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COMPOSIÇÃO INICIAL 

Presidente: Senador Beni Veras 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra 

Relator: Senador Waldeck Omelas 

COMPOSIÇÃO AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

1 Vaga cedida pelo PTB. 

Presidente: Senador Coutinho Jorge 
Vice-Presidente: ~nadar Júlio Campos 

Relator: Senador Casildo Maldaner 

....429. ·---
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PSDB 
Beni Veras Sérgio Machado 
Geraldo Melo Lúcio Alcântara 

Bloco 
José Eduardo Outra Roberto Freire 

PPB 
Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

PTB 
Joel de Hollanda (cessão) Regina AssumQção 

. -Nota: Em 31.1.97, formou-se um Bloco Parlamentar de Opos1çao, com os segwntes 
partidos: PT, PDT, PSB e PPS. 

Em 18.04.96, leitura do Requerimento n2 367/96, do Senador Waldeck Omelas, de 
criação da Comissão. 

Em 07.05.96, aprovação do Requerimento de criação da Comissão .. 

Em 20.06.96, realização da primeira reunião (instalação), procedendo-se a eleição do 
Presidente: Senador Beni Veras; Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra;. e a 
designação do Relator: Senador Waldeck Omelas. 

Em 28.06.96, recebimento do Ofício n2 121/96, da Liderança do PT, indicando o 
Senador Roberto Freire - PPS-PE, na ocupar vaga de suplente daquele Partido. 

Em 11.10.96, recebimento de ofício n2 625/96, da Liderança do PMDB, indicando o 
Senador Silva Júnior, como suplente, em substituição ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

Em 04.11.96, recebimento de Ofício S/N, da Liderança do PPB, indicando a Senadora 
Sandra Guisi para compor a Comissão como membro suplente. 

Em 03.12.96, leitura e aprovação do Requerimento n2 1.141/96, de prorrogação do 
prazo "da Comissão até o dia 15.12.97. 

Em 09.01.97- Recebimento de Ofício S/N, da Liderança do PPB, indicando o Senador 
Esperidião Amin, como Suplente, em substituição à Senadora Sandra Guidi. 

Em 15.01.97 - Recebimento do Ofício 014/97, da Liderança do PMDB, indicando o 
_Senador Ronaldo Cunha Lima, como Suplente, er:n substitu~ição ao Senador Silva 

- Júnior. 

Em 10.12.97, a Comissão aprova Relatório Final e encerra seus trabalhos. 

J 
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REQUERIMENTO N°_367, DE 1996 
(Do Senador W aldeck Ornelas e Outros) 

Com base no artigo 58 da Constituição Federal e nos artigos 71 e 74 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a criação de Comissão 
Especial de Políticas para o Desenvolvimento do Nordeste, temp0rf.t•1n, 
~~J~_p,~IJ_.~~~e) membros ti~1.dare:_ e 11 (onze) suplentes, P2''H, fl:0""' 

"~-?Ol imJ an0, promover discussoes e estudos que resulte;,; em 
,,~.:..as de aperfeiçoamento das políticas governamentais para a região 

. '<Oràeste, inclusive seu acompanhamento e avaliação. 

JUSTIFICAÇÃO 

A ação do gov~rno federal na Regi~o Nordeste remonta o século passado, e 
sucede-se desde então mediante a adoção de medidas de maior ou menor 
continuidade, sempre visando a eliminação da grave situação de pobreza 
econômica e social, que distancia a região_do_restante da_País._ 

Malgrado o relativo sucesso de várias das políticas implementadas e as 
sensíveis mudanças da posição da região no cenário nacional, persistem 
problemas básicos que respondem pela fragilidade econômica nordestina e 
heterogeneidade do desenvolvimento regional. A persistência de tais 
condições de desigualdade inter e intra-regional apontam para o 
esgotamento do modelo de desenvolvimento adotado pelo governo federal 
para nortear sua atuação na região. 

O quadro acima delineado se agudiza em fi.mção da nova política econômica 
voltada para a abertura da economia brasileira e sua integração com o 
cenário econômico mundial. Despreparada para enfrentar a concorrência 
decorrente da nova ordem, a região nordestina se coloca diante de mais um 
desafio histórico e o governo diante da imposição de formular e implementar 
políticas direcionadas para a região, que evitem a concentração absoluta da 
riqueza do desenvolvimento e da atividade econômica do País. 
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O Poder Legislativo não pode estar alheio a esse momento tão crucial para o 
Nordeste, cuja população representa· quase um terço do povo brasileiro. 
Além disso, esta é uma oportunidade a mais para unir esforços e contribuir 
para que, definitivamente, se encontrem caminhos e desenvolvam ações que 
resultem em efetiva integração daquela região ao cenário nacional. 

Sala das Sessões em, 
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SENADO FEDERAL 
SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

~ \D--<..~..uk
f~ o:~. t2--1{! 

SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

REQUERIMENTO No u I+ I , DE 1 996 
(Do Senador Walderck Omelas e Outros) 

Senhor Presidente 

A Comissão Especial, criada- attavês-dó Requerimento N" 367/96 
.;;stinada a promover discussões e estudos que resultem em propostas de 

aperfeiçoamento das políticas governamentais para a Região Nordeste, 
inclusive seu acompanhamento e avaliação", de conformidade com o artigo. 76, 
§ 1°, alínea "a" do Regimento Interno do Senado Federal, requer, a Vossa 
Excelência a prorrogação, até o dia 15 de dezembro de 1997, do prazo 
concedido a este Órgão Técnico. 

A prorrogação fez-se indispensável face à necessidade de prosseguir 
com os levantamentos e debates a respeito da descentralização econômica e 
promoção de propostas de desenvolvimento para a Região. · 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência protestos de consideração 
e apreço. 

. Sala de Comissões, em 27 de Novembro de 1996 

1- / .. ·· .\_: -( ·-,~x... . 

\ . :s. ! 
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Declaro aberta a reunião da 
Comissão, destinada à elaboração· de políticas para o desenvolvimento do 
Nordeste temporário, constituída por 11 membros. · 

Passo a palavra ao nobre Relator, Senador Waldeck Omelas. 
O SR. WALDECK ORNELAS - Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, 

esta Comissão política para o desenvolvimento do Nordeste resultou dos 
trabalhos e da articulação que vinha sendo realizada pela Bancada do 
Nordeste do Senado Federal, que,. em março de 1996, apresentou um 
documento ao Presidente da República exatamente buscando reorientar a 
política de desenvolvimento para a região. 

A criação da Comissão foi assim uma formalização dos 
trabalhos que a Bancada vinha realizando e tem por objetivo, 
fundamentalmente- isso foi manifestado desde o iTlício -.constituir-se em um 
grupo de pressão interna e de ação, no sentido de conseguirmos reorientar a 
política de desenvolvimento da região, .. chamando a atenção para os 
aspectos de competitividade do Nordeste nessa nova fase da economia 
nacional, mas, sobretudo, da economia mundial. 

Nesse sentido, vários eventos se realizaram dentro e fora do 
Congresso, quando a Comissão teve uma participação expressiva. Eú 
destacaria o seminário sobre reforma do Estado e desenvolvimento do 
Nordeste na economia globalizada, realizado em Salvador, na Bahia, em 17 
e 18 de outubro de 1996, de onde saiu o documento O Novo Século, o Novo 
Nordeste. Seminário este promovido pelo Banco Mundial junto com os 
governos estaduais do Nordeste. 

Ainda recentemente, através de mobilização dos Senadores, 
um documento foi levado Ministro Antoriio Kandir, no sentido de que incluísse 
o cerrado nordestino entre os pólos agrícolas que o BNDES está estudando 
para apresentação e financiamento, visando, com isso, a criar-se uma 
alternativa de geração de emprego, de oportunidades de ocupaÇão e de 
elevação dos níveis de renda da população nordestina. 

Merece especial relevo o trabalho que está sendo realizado 
pelos Estados, do qual a Comissão participa ativamente, que é a iniciativa 
pelo Nordeste, decorrente de um seminário realizado pelo Banco Mundial. 
Isso implica um estudo das oportunidades econômicas do Nordeste, dentro 
da metodologia dos cláceres econômicos, cujo documento base vamos 
incorporar ao acervo da Comissão e também integrar o· seu relatório finaL 

A iniciativa pelo Nordeste constitui uma ação articulada entre os 
governos dos Estados, a Bancada do Nordeste no Senado, tem o apoio do 
BNDES e do IPEA, também do Banco Mundial e dos Estados nordestinos. 
De modo que busca, estudando inicialmente os setores do turismo, de grãos· 
e de fruticultura, dar uma ênfase especial a esses setores. Mas, em reunião 
realizada em Fortaleza, chegaram a serem list~dos 14 segmentos, que 
deveriam ser objetos de análise pelas equipe ... 

- Mais recentemente, · inclusive a reunião em Pernambuco, o 
segmento de informática está sendo incluído como prioritário, bem como o 
segmento de produto florestais. 
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De maneira que, com isso, se busca situar o Nordeste dentro 
do novo contexto da economia competitiva e alcançar as condições de 
desenvolvimento da região via uma participação ativa da iniciativa privada em 
articulação com o setor público. Esse período - é um dos esforços mais 
notáveis realizados pela Comissão - resultou em um regime especial 
automotivo para as regiões Norte, Nordeste e Centr-o-Oeste do País, do qual 
decorreram cerca de 2, 7 bilhões de -investimentos em montadoras 
automotivas e segue-se ainda até março o período para opção de autopeças. 
Essas opções se destribuíram por 1 O Estados dessas regiões, mas foi 
sobretudo uma demonstração de que há necessidade, há espaço para uma 
ação federal no sentido do desenvolvimento regional. Aliás, essa é a 
conclusão mais evidente, mais clara, mais consensual que existe em toda 
essa questão. Inclusive, a guerra fiscal, hoje existente nos Estados, é 
decorrente da omissão da União em relação à questão regi9nal. Nesse 
momento, o que se sente é muito claramente uma tendência de 
reconcentração da . economia nacional. Daí por que é extremamente 
necessário que essa ação, desenvolvida por esta Comissão, tenha 
continuidade, tenha seqüência. 

Uma outra decorrência das ações da Comissão·, 
simultaneamente com a definição do regime especial automativo, foi a 
prorrogação do Finar e a isenção do Imposto de Renda com mais de 1 O anos 
para as empresas se instalarem na Região Nordeste. 

Ainda recentemente, no pacote económico, recém-aprovado 
pelo Congresso, esses incentivos tiveram uma redução de 25% da ordem de 
K Isso estima sua extinção em 2013. 

Ora, é evidente que todo~ nós do Nordeste reconhecemos que 
não se tem hoje uma política federal de desenvolvimento regional. Há 
sobretudo resíduos de uma política no passado, da qual o Finar e a isenção 
do Imposto de Renda são as manifestações mais evidentes. 

Essa diretriz de .extinção desses incentivos, por força do 
interesse da economia nacional, leva necessariamente a que se aprofunde o 
caminho no sentido das ações que estão sendo empreendidas, de iniciativa 
no Nordeste, que tem buscado sensibilizar todos os agentes financeiros e. 
administrativos federais em direção a esta região e nessa formél de atuação. 

É preciso também considerar ql.le a continuidade dos trabalhos 
desta ComiSsão deve ocorrer em uma ação que também vein sendo 
articulada a partir daqui, que está manifestado no Projeto de Resolução n° 
161/97, que tomou a forma de iniciativa da Comissão de Infra-estrutura, 
reestruturando as suas competências no sentido de tomar-se Comissão de 
Assuntos Regionais, Infra-Estrutura e Meio ambiente. Isso decorreu do fato 
de termos constatado que existem, ··em. functona-me-nto;-·-comíssões 
Temporárias Especiais, como esta, âe POlíticas parao -Desénvolvunenro-âe 
Nordeste, em relação à Amazônia, em relação ao Corredor Centro-Leste; a 
Comissão do Habitat, que diz respeito à questão urbana e assim por diante. 
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Esse projeto de resolução que já está na pauta do Senado 
Federal deve ser aprovado agora, na convocação extraordinária. Com isso, 
passaremos a ter uma Comissão Permanente voltada para a questão dos 
assuntos regionais e, dessa forma, substituindo a Comissão Temporária que, 
agora, encerra os seus trabalhos. 

As reuniões realizadas mostram bem o que foi . a forma .de 
trabalhar desta Comissão. Tivemos uma reunião sobre o relatório do 
Desenvolvimento Humano no Brasil com técnicos do IPEA e do Ministério do 
Trabalho, onde foram discutidas as questões do perfil social da região, da 
problemática que isso envolve; reuniões com os- -MinistrOs da Ciência e 
Tecnologia e das Relações Exteriores, em face da questão do Mercosul, da 
questão da ALGA, da integração da OMC, da integração do Brasil, dos 
acordos internacionais. Há necessidade de se considerar política regional 
nesse contexto e ciência e tecnologia, pela importância do desenvolvimento 
dessa área na competitiviáade da região. 

Por outro "lado, reuniões foram feitas. com a Embrapa, seja em 
relação ao pólo de Petrolina, Juazeiro, seja em relação à mosca branca, que 
afeta a fruticultura nordestina, de modo a discutir sempre problemas tópicos 
de interesse regional. 

Creio que, dessa forma, a Comissão cumpriu o seu papel, 
alcançou o seu objetivo de mobilizar e sensibilizar segmentos da sociedade 
brasileira. Talvez, a forma mais efetiva da continuidade dos seus trabalhos 
esteja exatamente na iniciativa pelo Nordeste, cuja semente foi plantada em 
um seminário realizado em Salvador, que teve a participação de Senadores 
da Comissão em cada .um dos painéis realizados, e a iniciativa pelo Nordeste 
vem exatamente das formulações teóricas que foram realizadas, que foram 
apresentadas e formuladas naquela ocasião. 

É esse o relatório, Sr. Presidente. 

O SR. PR2SIDENTE (Beni Veras) - Apresentado o 
relatório final, encerramos os trabalhos da Comissão. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 11h 10min.) 
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'\OH) SÉCTLO, :\"0\"0 :\"OROESTE 

Documento de conclusões do ~t·min:írio lntent:tcional 

Ref(Jrma do Estado e /)e.\·ell.l'oh·imento do Sorde.,·te na Economia (i/ohali:acla. 

Salvador, 17 e t8 de outub1·o de t 996 

I . O Nordeste ,-,ve, hoje, um momento Je ampfas oponunidúdcs, mas 

· ·nbém de ~rrandes desafios. Convivemos, ainda, com os velhos probl~mas 

da pobrez~ c da desi~ualdadc social. ao mesmo tempo· cm que as 

translonna<,:õcs cm curso. 110 13rasli c no llllllldo, alteram com cnon11e 

velocidade o contexto em que temos todos de atuar, govemantes, 

empresários, .trabalhadores. A estabilidade de preços, a consolidação de 

nossa democracia, a abertura da economia brasileira à competição 

intemacionaL o Mercosul, a globalização, a nova revolução tecnológica e 

de comunicações, o movimento mundial de refonna do Estado, o fim da 

polarizaçüo polític:a das Naçücs. a c.:onscicnc:ia ambiental. tudo isto c:riou 

um lllUtldo novo que tanto pode.: tr;vc:r a rc:dcnç;lo do Nordeste. como o 

3f:.'Tavamenro, talvez irremediável, de seus problemas. 

2 . .lá não há espaço. neste mundo. para a complac:cncia. O Nordeste rejeita. 

radicalmente. todas as formas de c!tcnrcl~::;mo. asststencialismo. ou engodo. 

como padrão para as relações entre a União e os Estados: ou entre os 

Estados e os municípios~ ou entre u t-\l\ erno e o se ror pnvado~ ou entre as 

cla~~cs mats c as tncnus aqu11llll><tda::- Nutll lll!lllllo de aurraJa t:lllllpCltÇ<to. 

somente os paises e as regtôcs c.:omp<:lltl\as sobre\ Í\er<lo c prosperarão 
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Neste mundo, existe o espaço para a politica regionaL mas esta tcrà de ser. 

cada \ ez mais. rigidamente scletiva. A regiüo há de· fazer suas apostas, há 

de ..:!scolller os setores cm que Julga poder se habilitar a competir 

mternacionalmeme. O papel da politica regional ~era contribuir para 

lllatcríalizar estas optlrllfllld<rdcs. lllllll r11unJo g.lobalizado. 

3. Politicas de fomento. sep por meio de incentivos fiscais. sep por outros 

instrumentos, que não se guiem por esta Jiretriz de competit.ividade, de 

estimular a consolidação das nossas vantagens competitivas dinâmicas. 

onde elas existam, ou possam ser criadas. devem ser rejeitadas. Merecerão 

apoio - e, neste caso. intenso apoio - os sctorcs capazes de se tomarem 

intcmm:ional c intcrrcg.ionalmcntc compct itinls. 

-L Pam materializar estas potencialidades. necessitamos de um Estado 

retonnado, mas ativo. Um Estado livre de seus tocos de ineficiência, 

libertado do domínio pelas corporações, desobrigado de atuar nos setores 

diretamente produtivos. em que a iniciativa privada se desempenha muito 

melhor. Mas um Estado ati\O no suprimento de intl·a-cstrutura. no fomento 

a cducaç<io básica c na capm:Hac,:<io de müo-dc-obra. na pcsqursa 

tecnológica e no estimulo à adoçào. pelas empresas. de técnicas produtivas 

mais avançadas. Tudo isto. prcfcncialrm:rllc. cm parceria com o setor 

pri\ado. A transtonnaçüo da :;ocicdadc nordestina. no sentido da 

modemidade, dependerá ti.tndamentalmente Jo que estiver acontecendo 

com sua base econômica. [ so há um caminho que leva ao sucesso; neste 

campo: a compctiti\ idade. 

5. Na constmção do novo Nordeste. há um espaço de responsabilidade dos 

govemos estaduais. há um espaço de responsabilidade dos govemos 
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mumcrpars e !tá um espaço especifico de responsabilidade da I Jniào .. 

Avanços na refonm1 do setor público já foram alcançadas por alguns. 

Estados do Nordeste. F.stes esforços Je,·erào ser ampliados e 

aproli.tndado!:i. 

6. O Brasil não se habtlitani ao reeonhecimemo pelos outros povos de sua 

importància como Naçüo enquanto não forem substancialmente reduzidas 

as distàncias sociais c económicas entre suas regiões. É impor1ante que a 

ai política regional seja substancialmente reformada. c fortalecida, como 

parte da refonna do Estado. São ncccsários novos c mais eficazes 

instrumentos, rcno,·adas instituiç<'ics. Nccc5sitamos. sohrellldo, que as 

no\ as tdéias penetrem I lOS corw,:ücs c mentes dos que govcniam o pais. 

7. Políticas sociais vrgorosas devem. igualmente. ser implementadas. Se a 

globalização abre oportunidades' a vários setores de nossa região que são 

potencialmente competitivos. ela também traz preocupações inéditas. Nem 

toda a população poderá. no futuro mais próximo. se beneficiar dos ganhos 

cconômicos. Será nccessúrio. estimular também o descm'Oivimento -local. 

ou ~ndógcno. que cx!Jiora u putcucial das pequenas c médias empresas c 

gera beneficias. especiallllente na forma de empregos. imediatamente 

assimiláveis por largas camadas da população. 

8. A expansão das expor1ações: tarno para l.'l Exterior quanto para o resto do 

pais. é a chave para o desemoh·imemo. econõmico regional. Mtuto do 

potencial do Nordeste. a este respeito. c hoje anulado pelas dclici~r11.:ias de · 

inti·a-c:;trutura. cuja .:lliTcç;1u cons!lllll responsabilidade f'tmdamcntal do 

sctor publico. aJmbdo. \llldc !(>r possl\ cl. pela iniciati\·a pm·;l(.la. através da 
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concessão de serviços e obras públicas ou de tormas modemas de 

tinanciamento. 

Y. Ass111alaqws o papel catalítico no esforço de modcrnizaç~lo da economia 

regional que \·em sendo Jesempenhado pelas agencias tinanceiras 

intemacionais. em especial pelo Banco Mundial. Não apenas no apoio à 

realização de eventos. como este semmano, mas~ sobretudo, na 

identificação e promoção das oportunidades de investimento, que deverão 

ser intensificadas a partir de agora. 

I O. Rcgi<lo de 45 milhôcs de habitamcs, com um produto interno bruto que 

excede os I 00 bilhões de dólares. o Nordeste tem uma dimens<io maior do 

que a da maioria dos países da América Latina c de outros continentes. 

Não abre mão de desempenhar, neste novo mundo que se está fonnando, 

um papel destacado, à altura do seu potenciaL 

Gabinete do Senador WALDECK ORNELAS 

Excelemissimo Senhor 
Ministro ANTONIO KA:\'DIR 
Ministério do Planejamento e Orçamemo 

8rasilic., ! o (:e outt~Crc de ! 99? 

Os SENADORES DO ~ORDESTE. inr!-a-firmados. tomando 
conhecimento de que esse Ministério, através do Banco 1\:acional de Desenvolvimento 
Econõmico e Social, encomendou à EMBRA-PA estudos pari a itnplamaÇ2o de três 
novos POLOS AGRÍCOLAS no nafs. conforrnécamii1claao oeTo-Dr~-!...ii!zTados . . . 

Mendonça de Barros, presidente c!o BNDES. no 7° Seminário Imemacior.a! do 
PEl'SA - Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agro-Indus!T!aL da USP 
(OESP. 23/9/97), vêm à presença âevclssa Exce1ência-reiviiidicarqi:e- sejazcrescido
ao referido projeto o CERRADO NORDESTINO. <:brangendo áreas dos estados do 
Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, em face de: 
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!. Tratar-se da área de fronteira agrícola do Nordeste Br_asileiro. carent~ de 
alternativas para a ocupação de sua mão-de-obra. em larga escala desprovida de 
oportunidades na zona semi-árida; 

2. A área já demonstrou sua competitividaC:e. a nível internacional, CCJ:J o apoio do 
PRODECER, financiado peio governo japonês, e pelo deslocamento espontà..'1eo de 
colonos sulistas. com o que configuraram-~e já os po!os de Barreiras (Bah!a), Balsas 
(Maranhão). Uruçui/Ribeiro Gonçalves (Piauí) e Pedro Afonso (Tocantins), cuJa 
produção representa, no presente, mais de 3% da safra nac~onal de grãos; 

~ A região já foi estudada por esse Ministério, atravé.:; de sua antecessora. a então 
~ccretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presióência da Rel)úbEca. 
conforme consta dos seguintes relatórios, comcó~oia em anexo 

• Estudo sobre o Cerrado Setentrional Brasileiro - Símese Final - 199-1 
• c errado Setentrional: Alternativas para -o Des~llVO!Yi;neJltO s~srentável 

Dez/1994 

4. Estudos realizados pelo Banco do Nordeste do Brasil indicam " Progt·ama dos 
Cerrados l"ordestinos como um dos projetas es:n.aurames para z. Região :\oràeste. 
vindo ja alocando recursos do FT\TE para a área. com o obiet!Yo ce desenvolve-la: 

5 O próprio documento do GTDN, ·um clássico da politica de desenvolvimento do 
Nordeste. el3boraào na genese da SUDE!'-lE. indica essa :ire_a çQ!TIQ fron::._ein: agrí::ola a 
ser ocupada. 

6 A area dispõe de boa iogi:::r!ca para o e~coamento dz prouu\::! 1. cnm s~nsive! 

redução do --custo Brasil'" emface da imolamaç~ll_G_;_~_(mLt:dDLC emrr.-~one (_f"ermvü_ 

'\iorte-Su!d'!idrovia Tocantins-.--\raguaia), :::om sai da !>cio ~'{)rtO de jt<:Jqui. !1:1 

:'vlarar.hão. e da Í'l!drovia do S.1o Fr~_ncisco. com ac~~so ji àispon!vei ::!OS por;os da 
Gaia de ! odos os Santos .::. pr':'\'istos. ;Jara os p:::>:-ros de Suape e Pece:!:. "!::.r:1!meme 
accessiveis po_r_Üa_md_O'iiàr!U~"'ár!QS_ c!e<>5C5 ]2!"Qj~!QS Íntçgrª_l1} _Q__Q!:Ogr!1!T'ca_::_ªrª?il em_ . 
. ~.ç:'!.a··. coordenad() por esse \·li:-listerio: 

7 o Brasil executou no passadn um importame programa ce 0("1.![}2.ÇàO dC'S C'erra.:=os. 
o POLOC'E~TRO. do aua! o CERR·\DO :"<ORDESTI:'~() _fico:.: e~:duid(). -:-c::: 
sensiveis prejuízos para ~ desem·ol\'imenrv da região que :::presenta ,; quadn) de 
maiores dificuldades sociais em :;osso pais.-Não. Çesejamc-s que ;::ssa inju~:iça\'oite c. ;:_e_ 

repenr 

S. A E?\fBR/I._PA já dispõe, !)O r isso mesmo. de um _ê.mplo cGminio da !esr.:clcgia c e 
uriiização dos cerrados, o q!.!e rcrnou. pos_sjy_ç!.JL..~f.fl_!lQ.~ ex_!2ªnsão havida r: a .J2rQg_!!~.9 __ _ 
agrícola brasileira_ frJto da exploração e_ç_on_omi_ca_.; nu:io;;;:;,!_d_e.>sê ecosis~e:n::. 
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9 Enconrramo-nos sob a ameaça de uma nova ace;Te:!cia do fenfuneno ''SI ~~iiic··. ~ue 
atinge parricularmeme e cem forre intensidade o 1'\o:deste br~ileiro, provocancic o 
agravamento da seca. que se constitui praticamente !!n!a._cQr.stanre na reg:l\c 

Per essas razões. recorremos a Vossa Excelencia para <1ct:::, cem sua 
• sensibilidade política. conhecimento eccnõ:nico e prcocupaçãv ·saciai, corrija 

tempe.>tivameme a orientação adotada pelo BNDES. organismo vinculado a esse 
Ministério. ceterminando que ~.e inciua e cor:t-emp!e o r>:ORDESTE na nova po!itica 
de POLOS AGRÍCOLAS que está sen,.:l.)-formt!iada. através da :!lc::.:são do 
CERRADO NORDESTI~O no referido Programa. 

Cenas da atenç.ão e da ;Jresteza do atend:memo. ~;;ós:::reve:-:->.o-nos. 

I 
I ...-

\..... -
I-· 

; 

IV I 
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Excelentíssimo Senhor 
Doutor FER~ANDO HENRIQUE CARDOSO. 
Digníssimo Presidente da República 

Os Senadores do Nordeste vêm à presença de Vossa Excelência 
para, tendo em vista o momento de transição econômica porque passa 
o país e a imperiosa necessidade de inserção do Nordeste nesse 
contexto, propor o que se segue: 

I. Urgente estabelecimento de um lll~)delo de descentralização 
espacral e setorial do desenvolvimellto, com ênlas'e no setôr 
industrial, mediante estímulos federais. baseado em alíquotas e 
índices diferenciados, objetivando acolher o fluxo de capitais 
privados, inclusive internacionais, que sejam capazes de transformar 
vocações e potencialidades existentes nn Região cm fonte perene de 
progresso e desenvolvimento. obedecidos os pressupostos de 
eficiência e competitividade. 
2. Promover a atualização do modelo de gestão institucional da 
política de desenvolvimento do Nordeste. a1 incluídos os 
instrumentos 'de Incentivos tt aplicações financeiras. bem como 
instituir mecanismos de coordenação, promoção de oportunidades, 
mobilização de recursos públicos e privados. nacionais e 
estrangeiros. coll\·ersão de dívida externa. entre outros, atraídos 
através da União. para apltcação e atuaça~) mais ckliva na Região. 
3. Prover a infra-estrutura pontual necessària à viabilização dos 
mencionados investimentos- e assegurar a Região as indispensáveis 
condições horizontais ou sistêmicas de competitividade, objetivando 
a redução do "cusw Nordeste'' 

4. Executar uma ação concentrada e vigorosa, destinada .a atender às 
necessidades educacionais da população e estabelecer uma sólida 
base de desenvolvimento cientifico e tecnológico na Região. 

5. Fortalecer os programas de combate à pobreza, especialmente na 
zona rural, em escala adequada à magnitude do problema, através do· 
7poio a setores tradicionais de atividades da Região, e mediante 
financiamento a grupos de pessoas - associações, cooperativas, 
micro-empresas - que, reunidas em torno de uma vocaçã.o natural e 
local, sejam capazes de obter ganhos de produtividade, gerando 
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ocupação e renda para as populações que. hoje guardam entre si os 
mais elevados índices de exclusão socíal do país. 

6. Promoção, pelos mais amplos procedimentos possíveis, de uma 
ação de apoio empresarial. através de intercâmbio, promoção de 
exposições e feiras, realização de simpósios, conferencias, encontros 
e outros mecanismos, como forma de transportar para a Região 
procedimentos c práticas lllodernas ae gerência e atuação. 

Estas reivindicações têm por base o suposto de que o Nordeste ainda 
não pode prescindir de uma presença ativa do Governo Federal. 
Ao contrário. é indispensável que a União aja hoje em relação ao 
Nordeste como fez no Sudeste ao longo de vánas décadas. 

Desejamos, de imediato, manifestar ~lpoi;.) à miciativa de- criação, na _ 
Câmara de Políticas Regionais, de Grupo de Trabalho para definir 
programa de a~ões para a Bacia e o Vale do São Francisco, pela 
importância de que se reveste para o desenvolvimento da Região e 
pela contribui~~io que pode .vir a propiciar ao equacionamento dos 
seús problemas hídricos. 

Brasília, março de 1996. 

Bancada dos Estados do Nordeste no Senado Federal 

• /" proptis!lo dos Senadores IIJ/egrames da Hancada dos /;"swJtJs_do Nonlesle_ no Senado 
Federal oferecer suhsidws e par!JC!par das d1scus.w!es que leJJhwn em 1'/SI;t mender aos se1s 
ponlos <.:ollslallfe.l do documemo (.'01110 que iludam e.we Juilogo . .Ve.1se seni!Jo, documentos 
especi.ficos sen'io apresentados para exame. a parflr da deus&! pres1dencw/ de encaminhar 
solução e prm•1dêncws para os proh/emas do Nordeste e sua mlégrar,:ão compétitiva na 
economia nactontd 
A.\stm. "( J Nol'o Nordeste: [ fm Salto Para () Fwuro" consli/Trl 11m prtmen·o documento. de 
árr<iler geral. oh;ettl·wulo o e.wahelec:mwnto dt! 1tma a~enda umstruida a parfu· dos pontos 

jwtdamemws tdenlljicados como e.wraregu:os para o Jesetli.-oh•Jmelllo da Regulo. 

Brasília, março de 1996 
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I; 0 DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO DO NOROf.STE 

Uma avaliação do desempenho econômico do Nordeste nos últimos 
30 anos, evidencia que a reb•ião cresceu a1:nmnaxa m&dia satisfatória (5,5 % 
ao ano). Como o crescimento populacional da região foi menor que o do 
país, houve alguma redução do desequilítrio regional, em termos de renda 
per capita. 

Esse modesto ganho, todavia, foi claramente insuficiente para alterar 
o quadro básico das disparidades interregionais de renda no Brasil. 

Pior ainda: no período mais recente (nos últimos 6 anos, que vão de 
- -: ~ 993) a economia regional entrou em declínio, enquanto o Brasil 

·::1va a crescer, ainda que muito lentamente, ( -0,5% ao ano para o 
Nordeste versus +0,5 ao ano para o Brasil). 

E tudo indica que estamos entrand-o em um novo ddo perverso de 
agravamento das disparidades regionais, a me_llos __ qu~ proftmdas 
transfonnações sejam introduzidas nas-e·srrarégias, políticas e instrumentos 
de desenvolvimento regional. 

Observa-se, por exemplo, que a principal causa da queda da taxa de 
crescimento uo Nordeste, no período 1987/93, foi a redução dos 
investimentos públicos e a consequente diminui~-ãu -'dos·- investimentos 
privados. Em meados da década de 70, a tonnação bruta de capital fixo da 
rei:,riào chegou a alcançar níveis próximas de 30% do PIB. Em 1991 essa 
taxa havia caído para pouco mais de l5°.ó Um aspecto pet1ubador é o fato 
de que o investimento privado -caítr -m<TÍs rapidamente ainda que o 
investimento público na Região. 

Outra constatação preocupante é a de que o Nordeste não conseguiu 
aumentar o grau de abertura de s-u-a economia para o exterior. A estratégia 
regional de crescimento esteve baseada no acesso a um mercado intemo 
protegido, com o qual a região não mais poderá contar, na medida em ·que se 
consolida a estratégia brasileira de liberalização econômica e inserção 
internacional. 

Todos os fatores que caracterizam o · nov<T paradigma de 
desenvolvimento do Brasil - menor presença do Estado, redução da proteção 

515 



516 -- ANAIS DO SENADO FEDERAL PEZEMBRO DE 1997 

aduaneira, ênfase em novas tecnologias e em recursos humanos qualificados, 
inserção e competitividade internacional - tudo isso conspira para favorecer 
as áreas mais desenvolvidas do País, maq,rinalizando ainda mais a!) regiões 
periféricas. 

Por outro lado, dados da SUDENE revelam que, para o Nordeste 
crescer a uma taxa de 6,6°/o ao ano, no período 1995-2000, são 
necessários investimentos médios anuais da ordem de US$18 bilhões. 
Impõe-se, pois, um esforço de profunda reavaliação das políticas, 
estratégias, prioridades e instmmentos de desenvolvimento regional. 

2. POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Em tennos de políticas e estratégias, propõe-se dar ênfase às 
seguintes áreas de atuação do governo: 

1. Descentralização Industrial 

Um dos fatores que mais podem contribuir para o aumento das 
disparidades regionais é a ausência de uma política de descentralização 
industrial. A tendência natural da indústria é a de concentrar-se nos pólos 
desenvolvidos, em busca das chamadas economias de aglomeração. Essa 
orientação privada, todavi·a, pode não coincidir com os objetivos sociais 
do governo, pois não leva em conta_ as"d_(!se_cQ_nQ_mias externas" do aumento 
da poluição industrial, da excesst va concentração urbana, do 
empobrecimento das regiões periféricas, enfim, todos os custos sociais cuja 
conta é deixada para o governo pagar. 

Como parte de uma estratégia de descentralização indústria!, existen 
amplas possibilidades de implantação no Nordeste de pólos ah'Toindustriais ~ 
de fmticultura (associados a projetas de irrigação, dentro ele novos modelos 
gerenciais) e de indústrias de calçados, de metalurgia, de papel e celulose, 
metalmecânicas, químicas, siderúrgicas, de infonnática {CO!TIO parte de pólos 
tecnológicos) e também de alguns setores de alto poder: germinativo, como, 
eventualmente, montadoras de automóveis (inicialmente com sua produção 
em boa- parte voltada para a exportação), além das oportunidades, 
reconhecidas, nas áreas de mineração e de turismo. 
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É indispensável estender e adotar para a Região os mesmos 
mecanismos e ínstrumelltos de incentivos utilizados para o Sudeste, com 
alíquotas e índices diferenciados, de modo que o Nordeste possa competir 
equitativamente pela at1ação de novos investimentos, mediante estímulos 
federais, sem a necessidade de qm: ~-em; estados vejam-se obrigados a 
oferecer beneficias fiscais ou financeiros em condições l1ão ·competitivas, 
uma vez que os estados mais desenvolvidos do país os estão oferecendo no 
limite.máximo, o que cria uma concorrênCia desleaL 

Todos os incentivos dados a nível nacional devem ser regularmente 
estendidos ao Nordeste, em condições preferenciais, com especial ênfase 
no caso da indústria automotiva e componentes industriais em geral, para 
· ·· "'figurar uma explícita política nacional de desconcentração ·econômica e, 

,.:articular, industrial. 

2. Infra-Estrutura 

É precária e ainda limitada a situação do Nordeste em termos de infra
estrutura. 

Surge contudo uma oportunidade para a superação déssas 
.-J;ficuldades: com a nova política de concessões e privatizações, 

.. -ionalmente adotada, a iniciativa privada se orientará para o Centro-Sul, 
onde existe maior taxa âe retorno para suas aplicações. Dessa forma, a 
União ver-se-á livre da obrigaç·ão de realizar os investimentos que vierem a 
ser assumidos pelos particulares. 

-
Abre-se, assim, a possibilidade, indiscutível, do Governo Federal 

refonnular a matriz territorial do gasto público, orientando suas aplicações 
diretas para as regiões menos desenvolvidas, especialmente o Nordeste. 

Como estamos em época de escassez de recursos públicos, sugere-se 
que sejam direcionados para a Re!,rião programas negociados pelo governo 
federal com o BID e o Banco Mundial, recorrendo-se, supletivamente, ao 
regime de concessões, sempre e quando viável. 

Uma programação que mobilize US$1,5 bilhão/ano das agências 
multilaterais de crédito, com a respectiva contrapan:da, beneficiará o 
Nordeste com a contratação de US$15 bilhões em 5 anos. Tais 
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investimentos de·1em ser concentrados 
transportes e ener-gia. 

em saneamento, irrigação, 

3. Promoção de Investimentos e de Exportações 

-o fator critico para a aceleração do desenvolvimento regional é a 
recuperação da capacidade de investimento da região, com a mobilização de 
recursos governamentais e privados, de fontes internas e externas. Um 
trabalho sistemático e ordenado de pesquisa e identificação de 
oportunidades, de organização de um banco de dados sobre a região, de 
estudos de mercado e de-elaboração de prO!:,'Tamas e projetas, de concepção 
e estruturação de "pacotes financeiros" e de divulgação dessas informações 
seria executado pelos órgãos de desenvolVlmento regional, ern articulação 
com Estados e Municípios, visando ampliar os investimentos na região. 

O trabalho de promoção, todavia, não se esgota na mobilização dos 
recursos. Ele se desdobra na orientação dos investimentos em função de 
algumas prioridades bem definidas: 

a) reestruturação produtiva da base industrial do Nordeste, numa 
perspectiva de modernização e integração competitiva nos mercados 
mundiais 

b) ampliação e consolidação dessa base pari passu com a criação de 
competitividade sistêmica e a preservação de vantagens comparativas 
dinâmicas. 

c) identificação e neutralizaçãO de fatores que limitam o acesso dos 
produtos do Nordeste aos mercados intemacionais, particulamente em 
tennos de tecnologia, "marketing" e gestão. 

d) fortalecimento do empresariado local e aproveitamento das 
potencialidades endógenas de desenvolvimento. 

Para execução de uma política dessa natureza, considera~se 

indispensável a montagem de uma corporação. financeira de 
investimentos, com capacidade de aglutinar .capitais nacionais, públicos 
e privados, e com-isstLalavancar recursos externos para transformação 
dos "trunfos" da economia regional em riquezas efetivas. 
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Por via de conseqüência, promover a atuahzação e revisão dos 
instrumentos de planejamento e ação atualmente utilizados na política de 
desenvolvimento regional, os quais mostram sinais evidentes de 
obsolescência e inadeq.uação ao- enfrentarnento dos--wawdes--desa:fio~ 
regionais. 

4. Geração de Emprego e Renda, Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza. 

Os pro1:,rramas sociais do governo não podem se restringir a uma 
dimensão assístencial, mas devem ser inte!:,rrados numa ação sistemática para 
capacitar os pequenos e humildes assim como os pobres e indigentes a 
superarem a sua condição de excluídos, habilitando-os para o trabalho 
produtivo e o exercício responsável da cidadania. 

Referidos programas precisam· ter a escala adequada para atender ao 
volume populacional da Região: cerca de 45 milhões de habitantes. 

5. Suporte Financeiro ao Desenvolvimento da Região 

É indispensável a elevação dos níveis de aplicaÇão financeira pelas 
instituições de crédito do Governo Federal, de modo a atender ao pro!:,rrama 
proposto no tocante a infra-estrutura e ao se:tor produtivo. Do mesmo modo, 
é preciso mobilizar recursos externos, para investimento de risco, mediante 
mecanismos diversos, inclusive conversão de dívida, a fim de propiciar o 
crescimento acelerado da economia nordestina, em rítmo superior ao da 
economia nacional. 

3. PRIORIDADES 

No que diz respeito a programas setoriais, as seguintes prioridades 
deveriam ser obedecidas: 

1. Educação e Capacitação de Recursos Humanos, compreendendo 
uma ampla mobilização da sociedade, através da parceria do govemo com a 
empresa privada e as comunidades locais, para a execução de um intenso 
programa de educação básica e a fonnação profis~ional, utilizando 
processos formais e não conven-cl\Jmris-de ensino (educação à distância). 
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2. Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a partir da 
regionalização dos programas de ciênCia e tecnologia do~MCT e da criação 
de um programa especial para o Nordeste, enfatizando as áreas de 
tecnologia industrial, recursos hídricos, "dry fanning", formação profissional 
(bolsas de estudos) e pólos e incubadoras tecnológicas. 

O govemo federal deveria executar também um programa especial 
voltado para a criação e o apoio a núcleos de excelência nas universidades 
regionais, voltados para áreas de interesse do desenvolvimento regional. 

3. Infra-Estrutura, visando dotar a região dos fatores sistêmicos 
indispensáveis à atração dos investimentos privados e assegurar sua 
competitividade. São considerados segmentos estratégicos: 

a) Saneamento 
- Abastecimento de Água (elevação do índice de atendimento no 

Nordeste de 78,2% em 1991, para 93,5% no ano 2000, equivalente ao nível 
de atendimento do Sudeste em 1991 ). 

- Esgotamento Sanitário (elevação do índice de atendimento no 
Nordeste de 13,2% em 1991, para 49% GO ano 2000, equivalente à média 
nacional em 1991. Observe-se que o índice de atendimento no Sudeste jâ era 
de 70,4% naquele ano. 

b) Irrigação 
-Irrigação Pública (ampliação de 50.000 ha/ano de irrigação pública 

no Nordeste, recorrendo-se ao sistema de concessões sempre e quando 
possível, tanto para a implantação quanto para a operação). 

- Irrigação Privada (financiamento de l 00.000 ha/ano de irrigação 
privada, através do BNDES, BB, BNB e FNE). 

c) Transportes 
Rodovias (restauração e conservação da rede rodoviária; 

complementação e ampliação das ligações rodoviárias de impmtância 
estratégica e econômica); 

Implantação da Hidrovia do São Francisco, bem como 
da.Hidrovia do Parnaiba; 

- Ferrovias (recuperação e co~1servação da via pennanente; 
implantação da Transnordestina -. trechQ _Petr9.Lina-Salgu~i[o _( ~E)-Missão 
Velha (CE); extensão da Ferrovia Norte-Sul até Estreito e Balsas 
(MA);irnplantação da variante do Paraguaçé (BA); 
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-Mod-ernização da infra-estrutura e da aâmiriistra:çào dos Portos. 

d) _Energia 
- Complementação da UHE de Xingó; transmissão de energia e 

subestações; priorizar, mediante concessões, o aproveitamento dos 
potenciais de geração; 

- Definição de políticas de incentivo à geração local de energia, com 
a utilização de fontes alternativas (biomassa, solar e eólica) e gás natural, 
estimulando a aquisição de equipamentos necessários e, para o gás, 
assegurando preços competitivos com outros energéticos, inçlusive a nível 
internacional. 

1 Turismo e Serviços Modernos, e·quacionando os problemas de 
-- 'lnanceira que estão emperrando a execução do PRODETTJR (~om 

:'Jmindo a contrapartida do programa negociado pelos Estados e 
Jci w .... ~~aao com o BID), dedicando-se à promoção e marketing da Região 
e estimulando a qualidade no receptivo, bem como explorando. as 
potencialidades de geração de emprego e rer!da dos segmentos mais 
modernos do setor serviços (ex: prestação~de serviços na área de ·informática 
e "software"). 

5. Recursos Hídricos, dando pnoridade ao atendimento · das 
necessidades básicas da população e à cnação de condições de segurança 
hídrica nas áreas afetadas por secas- periódicas (eliminando-se a indesejável 
tradição dos ''carros pipa"). Isso implica a estruturação de um sistema 
otimizado de captação, armazenamento ce dístríbuição de água, para 
diferentes fins, e o seu gerenciamento intei,'Tado e racional (considerando, 
portanto, tanro as-pectos--de oferta como de demanda), o planejamento e a 
integração de bacias hidro~:,'Táficas, o desenvolvimento tecnológico e a 
preservação ambiental, além da busca pennanente de economia e eficiência 
na utilização dos escassos recursos hídricos da região. 

6. Pólos Agroindustriais, especialmente os associados a projetas de 
irrigação, visando maximizar os beneficias dos investirr1entos feitos nos. 
pro~:,>ramas do DNOCS e da CODEV ASF. Estudo realiz~1_do pelo ETENE 
(BNB) já tem identificados 14 pólos agroindustriais com base na irrigação 
em toda a Região. 
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Do ponto de vista ·dos programas sÚb-regionais ou espaciais 
(inclusive enfatizando as ligaÇões entre regiões) a . estratégia de 
desenvolvimento do Nordeste deve contemplar, prioritariamente: 

- o aproveitamento das potencialidades do Cerrado Setentrional, 
incorporando vasta área de fronteira de expansão agrícola que inclui parcela 
significativa do Nordeste Ocidental e já contribui expressivamente para a 
produção nacional de grãos. 

-a ampliação e aceleração dos programa de desenvolvimento do Vale 
do São Francisco e implementação de programa análogo para o Vale do 
Parnaiba. 

- a reorganização e diversificação da economia da Zona da Mata, 
com a modernização da agroindústria sucroalcooleira e a recuperação da 
economia cacaueira. 

- a implementação de programa de desenvolvimento sustentável para 
o Semi-Árido, com base na estratégia do Projeto Áridas. 

4. CONCLUSÕES 

O que se pretende é dar um salto qualitativo na fonnulação e 
implementação de uma nova estratégia de desenvolvimento do Nordeste, 
rompendo com o passado e. projetando uma nova visão de futuro para a 
região. 

Essa estratégia enfatizaria um ataque concentrado às raízes do 
subdesenvolvimento regional e a criação de condições para o crescimento 
autosustentado do Nordeste, de forma convergente e integrada com os 
objetivos do projeto nacional de desenvolvimento. 

Nesse contexto, o Nordeste não reivindica subsídios ou privilégios, 
mas exige igualdade de oportunidades em termos de· acesso a fatores 
que. foram a base de crescimento das regiões hoje mais desenvolvidas 
do País. Quer ter condições de disputar capitais, competir nos mercados 
internacionais, fortalecer seu empresariado e participar dos foros nacionais 
onde são decididos os destinos da regito. E, sobretudo, quer reverter o 
quadro negativo que - por ignorância, pceconceito ou evidente má fé -
penneia a visão do que tem sido a política regional de desenvolvimento. 
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UMA ESTRÁTÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO COMPETITIVO 

GOVERNOS DOS ESTADOS DO NORDESTE 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL (BNDES) 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÓMICA APUCADA (IPEA) 
BANCADA DO NORDESTE NO SENADO FEDERAL 

INSTITUTO INTERAMERICANO OE COOPERAÇÃO PARA A AGRJCUL TURA (IICA} 
COMISSÃO ECONÓMICA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE (CEPAL) 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AUMENTAÇÃO E AGRICULTURA (FAO) 
SECRETARIA OE POÚTICA REGIONAL (SEPRE) 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT) 

BANCO DO NORDESTE 
BANCO MUNDIAL 

I. lntroduç:lo 

' A globalização é uma referência constante nas discussões sobre as 
transformações cconômicas que têm ocorrido nos últimos anos e envolve diversos 
aspectos. desde a concorrência em esc;ila planetária, possibilitada pelo avanço 
tecnológico nas comunicações e nos transportes, à abertura das economias nacionais e 
a unificação dos mercados financeiros emnível _mu[lçlilti. 

Um dos principais efeitos desse fenômeno diz respeito à alocação 
espacial dos investimentos e criação de ambientes produtivos propícios à aquisição e 
manutenção de níveis elevados de competitividade. 
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A competitividade resulta de tàtores mutáveis que operam no âmbito 
da firma (instalações, organização, etc.), do setor (grau de concentração requerido 
pela tecnolor:,>ia vigente, economias e escopo, padrões de concorrência, etc.) e da 
economia (estabilidade, existência de extemalidades, etc.). Neste sentido, a busca de 
competitividade é uma tarefa incessante, envolvendo uma contínua adaptação a um 
ambiente mutável, de modo que bons indicadores de desempenho em um 
determinado momento não são a garantia de sua obtenção nos períodos subsequentes. 

O progresso nas comunicações e· na tecnologia de processamento de 
informações possibilitou uma nova lógica de organização e administração dos 
processos de produção. O desenho das estratégias produtivas passou a incorporar, 
freqüentemente, a relocalização · fisica das unidades produtivas - determinada não 
mais apenas em função do custo relativo de fatores - e a definição das linhas de 
produção através de uma constante interação com os clientes. 

Esses fenômenos vinculam-se diretamente aos chamados novos fatores 
locacionais. Neste quadro, pode-se afirmar, o elemento vital para um bom 
desempenho económico de qualquer região é a existência de extemalidades - infra
estrutura, torça de trabalho ·qualificada, base produtiva· relativamente complexa, 
universidades, centros de pesquisa, ambiente empresarial adequado, serviços 
terciários e quaternários. etc. Na verdade, esses fatores criam um ambiente favorável 
à atração de capitais, que se benc:;ficiam da possibilidade de aproveitamento de 
sinergias resultantes da concentração de vantagens competitivas não tradicionais. 

A medida que determinadas regiões encontrem nichos de 
competitividade em que possam es1J<!cíalizar-se, uma estratégia natural é a criação de 
mecanismos capazes de propiciar uma progressiva agregação ·de valor à produção 
regional - ou seja. criar extemalidades adaptáveis ao perfil produtivo que se deseja 
desenvolver- podendo incluir e até mesmo privilegiar, a depender do setor e do J:,'TaU 

de evolução dos empreendimentos, os chamados fatores locacionais tradicionais. 
Pode-se, assim. ao longo do tempo, migrar de atividades de menores conteúdos 
tecnológicos e exigências competitivas para atividades mais modernas, adensando 
progressivamente o tecido económico regional. 

O desem·oivimento regionai no mundo contemporâneo requer. 
portanto. uma nova abordagem. Trata-se de. considerando a base produtiva e as 
c.:xternalidades vigentes na região. identificar nichos de especialização e procurar 
adaptar o ambtente econõmtco ao pleno desenvolvimento desses nichos. num 
coritexlo que deve envolver lortes relações de parceria entre os sctores público e 
privado. 

F01 exatan1ente a pantr das caractensticas desse novo paradigma de - -- -- - - -- ---

Jeset1\"0l\"111ll!nto regional. e em decorrência da impenosa necessidade do Nordeste 
parttctpar dinamtcamente do ciclo de crescuncnto sustentado que se vislumbra para o 
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BrasiL que se1:rmentos representativos da sociedade nacional, partic.ulannente do 
estamento locaL eiaboraram uma estrategia de desenvolvimento ç_ompetitivo para o 
Nordeste. a qual se convencionou denominar d.c_fJuQclltl'Q}Jeio Nordeste. 

2. 1\ntecedcntes da Iniciatil'(t pelo ,\fordeste 

No seminário internacional ··A Reforma do Estado e o 
Desenvoh i mento do Nordeste na Economia Globalizada., ,_reali~ifoem Sal\fador, em 
17 e 18 outubro do ano passado, com a participação do vice-presidente da República, 
do ministro da Fazenda, dos governadores do Nordeste~ de senadores. e d_eputados. 
rederais, do vice-presidente do Banco Mundial, de autoridades federais e de 
empresários. elaborou-se o documento de_~onciu~ào dQ_ÇOllÇI<lY<!, intitulado "Novo 
Século, Novo Nordeste", a partir do qual se estabeleceram as ba<;es para uma nova 
estratégia de desenvolvimento da região. 

Naquele texto, afirma-se que o Nordeste rejeita todas as formas de 
ciientelismo e assistencialismo e proponhe-se um novo discurso, segundo o qual uma 
politica de desenvolvimento para a região, consentànea com os tempos modernos, 
deve. de um lado, promover o progresso social e a erradicação da pobreza e, de outro 
lado. conduzir à inserção competitiva do Nordeste na economia internacional. "A 
transtormaçfio da -sociedade nordestina. no sentido da modernidade, diz o documento, 
depcndt!ra fundamentalmente do que estiver acontecendo com sua base econõmica. E 
so ha um caminho que leva ao sucesso, neste campo: a competitividade"' 

Ao encontro de Salvador sucederam-se outros importantes, como os de 
Fortaleza \ outi96) e Recife (jal1!97), para dar prosseguimento, então. à tormulação de 
uma estratégia de desenvolvimento· competitíYo da economia nordestina. inclusive 
pela atraç:i.o de investimentos externos. Desses encontrQs, _çom a_pl}Iticipaçào _de 
representantes dos governos federal e e_stad@l,_ç!a esfeiª privada e de organismos 
internacionais de cooperação e de financiamento. resultou a montagem de um no,·o 
projeto de desem·oivimento regional, denominado [lucwtr''ª pelo Nordeste que, pelas 
!>uas características . .:: considerado um desdobramenroo]Jerªci()nl!ido Projeto Arid~--

A lmcrat iw ,·em sendo empreendida. portanto, desde outubro de !996, 
sob n::; au~ptcws dos governos estaduais da região. atqves de suas Secretarias de 
Piane1amento: da Comissão de Politicas para o Desenvolvimento do Nordeste, do 
Senado Federai: do Banco Mundiai ( BlRD 1: do instituto de Pesquisa Econômica 
;\plicada t!PE!\ ): da Secretaria de Politicas Regtonais do Ministério do Pl_anejal!l~nto 

e < >n;:un..:nto 1 SEPRE ~, IPO ;: Jo Ganco :--Jacwnai <.k Desem·oh imenro Econõm1co e 
Soctal iBNDESJ: do Banco do Nordeste (13Nl3): .do Instituto lnt.:ramericano de 
Cl'<)i'<:raçào para a :\gncultura l·lJC.\ 1 e Ja esfera pfl\ada. Novas adt:sões 
nhtitucwnats t<:m stdo mcorporadas a e·~tratt:gla . ..:omo ~~lo os casos da Orgamzação 

525 



526 l)cZEMBRO DE 1997 

,:a~ :'-'açô.:~ Untdas para i\lnn~nraç:iu.: .\griculwra <fAU!.: do Minist.:rio de Ciência 
, ! ,:..:noltlgm ! MCT 1. 

Esta estrategta constitui um exemplo claro das no,·as lormas de 
"nuaç:Jo companilhada do sctor publico e das cnttdades pnvadas no desenvolvimento 
:·cgwnal. Sua plata!orma de aç:io repousa na identitlcaçiio. integração c 
ck'~cm·oJ\·im::nto d~ aüyi_da_des potencwlmcmc competitiYas a mvd locaL nacional ou 
tntc'rnacional. e baseia-sc na modcma concepç<io de Clusters (\ide item3. abaixo). O 
BIR.D tem acompanhado a aplicação exitosa dessa metodologia em mais de vinte 
i,lcaiidades no mundo inteiro. tanto em paises industrializados. como em países em 
<.ÍCS<:!IlHlivímento. A experiência bem-sucedida que vem sendo realizada no Estado de 
Chihuahua. no Mt!xico, por exemplo. constitui-se em uma referência importante de 
tmplememaçào desse método. 

Um levantamento preliminar levado a efeito no àmbito da lmciútmr 
H.ientificou. no Nordeste, 14 atividades com caracterís1i~as promissoras de 
de:;em·ol\·imento competitivo. Destas atividades, as de !!ràos, fruticultura e turismo, 
por seu estágio de elevado potencial de competitividade internacional e por· 
consultarem o interesse simultàneo do maior número de e~tagos do_ NQicl<!s!e, toram 
escoihidas para ser objeto de ação imediata nesta primeira etapa de implantação da 
e~tn.ltegia. ficando as demais para consideração posterior. 

Para lemr a cabo a, implementação do Projeto, foram definidas as 
mstàncms organizacionais, deliberati\a e executiva, da. /niciaum (vide arranjo 
mstttucional abaixo), bem como o suporte tínanceiro para o seu desenvolvimento. 
(jm dos de~dobramentos imediatos foi_ a def1ilgração cie CQflcorn!11_cia internacional 
para contratação de consultarias especiaiizadas para análise dos Clusters de b'l"àos, 
t'rtnicui:ura e turismo. 

3 • . \ .\letot!ologia dos Clusters 

~uma definição intui ti\ a. um Clustcr sigmtica --um grupo de coisas ou 
<llÍYJdades semelhantes que se descm·oh·em cm conjunto ... O conceito. portanto. tem 
uma conotação de junção. união. agregação. integração. Em tennos econõmicos. os 
Clusters podem ser entendidos. de torma sintetica. como --aglomerados de atividades 
cconómteas atins"" ou ""núcleos integrados de competitividade"". 

Do ponto de 'ista de ttma_c.nn_c~pção mais abrangente. um C!uster 
E::nnúrnico rcfere->e a ··um ugrupam.:mo de empresas líderes. que comercializam 
,orodutos c. ou sen iço~ competitivos ~:11 mercados estratégicos:. ~ que são abastecidas 
por UJna rede Jc lornecedor..:s de insumos c serYiços .. Empr<:sas c fornecedores. por 

!>··~··::!!~!~\;: :..~ ... !..!r~~·!ç:..~s compe!iÜ\ os si1o ~!.!!!~!!.:::. q!..!e têm !11a!crcs pcss!b!Hdades de concorrer ... 
•)p•·m:~nt.~t,.'t•r 1,:m ll''l."rCf1dcJ~ ~~~tl";HCgic\''::=-. ~era!1(1('\ mator ing_r~$<::.0 de divisas rara uma da~O pa_IS• 
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,ua x ez. ~.ilo apoiados por instituiçiks clllc oferecem recursos humanos capacitados. 
recursos tinancciros. tecnologia c inf'raesirl!túralr~ica-

.'\ di' crsidade (.k enfoqu<.:s t<.:orico~ que trata Ja tormaçüo <.h: Clustcrs 
tem <.:m ctJmum a noçào d<.: que ··a competitiúdade da empresa é potencializada peia 
c"('rnpetiu" idade do conjunro d.: empresa~ e ati,·idades que conformam o complexo 1•u 
Ciustct· ao qual pertencem. Essa maior competitividade· dcn\'a de iiriponantes 
e:-.:1ernaiiJades. economias de agiomeraçüo. ··spiliovers"" tecnológicos e ino,ações que 
surg<.:m da ti.me interaçào entre as empresas e atividades qlle coniormam o Clustcr. ·:\ 
mti.lrmação 11ui sem estorYo. 110\"US oportunidades são percebidas antes e as inovações 
se difundem rapidamente ao longo da rede. Ha forte concorrencia em preço. 
qualidade e ,·ariedade. Esta dá lugar a novos negóctos (""spin ofts""), fortalece a 
m·a!idade entre empresas c contribui para a t11afiU1cnção da diversidade. Dai o lato de 
Cluster ser um conceito muito mais rico c relevante do que o simples setor ao qual a 
empresa pertence··. 

Neste contexto. a aplicação da metodologia dos Clusters consiste na 
identificação desses ah'lllpamentos. elaboração diagnóstica de suas atividades e 
interações. preparação e implementação de um plano estratégico de açào para seu 
desem·olvimento sistêmico. A metodologia pressupõe a análise de todos os segmentos 
<! processos que interagem nas cadeias produtivas (aquisição e tàmecimento de. 
msumos, produção. industrialização. comercialização. mercado. mão-de-obra. 
sef\·tços, inCra-estrutura, etc.), e que integram e viabilizam competitivamente uma 
determinada atividade econômica. 

Essa abordagem enfatiza a anàlise de desempenho comparativo de um 
dado Cluster potencial com um outro semelhante, de elevado grau de 
competitividade, localizado em outras regtões ou países. O objetivo maior e, num 
primeiro momento, o de identificar obstaculos que impedem melhor pertormance 
competitiva do Cluste•· objeto de análise e. num segundo momento, o de pôr em 
pratica. mediante responsabilidades companilhadas entre as esferas publica e privada, 
<lÇ<."ies concretas visando a aumentar a produtividade do agntpamento. atra\ c;!s da 
eíimmaçào dos gargaios diaé:rnosticados. e do estreitamento dos elos de ligação c 
cooperação entre as finnas e atividades relacionadas. 

A utilização dessa metodologia no Nordeste brasileiro \"Ísa a 
idenllficaç<io e promoção de atividades competitivas na região, buscando tàzc!-la 
participe da economia globalizada. O documento de Salvador, já mencionado. deixa 
claro que ni!ste mundo (de acirrada competição) existe espaço para a politica 
regtonaL mns esta terá que ser, cada ,·cz mais rigidamente: seletiva: ··Políticas de 
fomento. sc.ta por meio d~ incentivos fiscais. seja por outros instrumentos. que niio s~ 
gUiem por esta d1retnz de competitivtdade. de estiiimlar a consolidação das nossas 
'amagens competitr\·as dinâmicas. onde elas c:xistam. ou possam ser criadas. de\ em 
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":r rqenaJas. Merecerão apo10 ~ \!: -rrestt: caso:-lmeiiso apo1o - os setores capazesd~ 
~e wrnarem intermtcJonai e imerregwn:ilmente competitivos·· _ 

_.\ no\"a metodologia d1fere bastante das fonm1s convencionais d.: 
promc·~·:io <,le 111\ .:sumento e de tratamemo da questüo regwnai. Long~ dé adotar 
fundamentos do moddo anterior. orientado para dentro. com tone intef\cnç:io no 

mercado interno ~ um E!'tado protagónico. a estrat~gia !'C ba~eia. ao im·~s. na 
p.:rspecti\"a de desem·oh tmento \ oltado para os mercados externos estrat<.!gicos. com 
:.~!nca~·;'io Je recursos detennmada basicamente pelas torças de mercado e onde a 
empresa pn\ada e o agcmc pnnCJpal. O quadro aba1:xo smtet1zi1 alguns contrastes 
cn!rc a~ duas meHH.lologJas: 

F;tiúl'<.'~ 

- apro\.ettamce:nto de rl!t:ur<;('::, c:! - apro ... ~ltaml!'mo 
f~n·.H·~~ di~pnnh·eü~. ~lponu!'!!dl!d:.:s d:: mcr~:dc:. 

------'-'-"-~~~~--i=~==;;;.:;.;.;;.;;;=~~,-·~··-~~~~~-

compnrau\O.S; \anra;;~ns com~ritha~ ~ Fat~ll·t:::. 

L~)C:UI.:lc.lllLliS 
1 - 'anrag~ns 

tradicion:1is tdoraç:i,l de- i dinâmicas c S~l"\·iço5 tl!rciâ.rios C' 

rc:cur!'<)C. natttrms. I! 

cbrn :Ü~!.!:!'!d:.!!'l!~ ~ 

quaternãrió'c;, 
h~"!' .. ~ .. ''!OS 

rc:cur!''-'' 
Qtl!!!!t1cudn5. 

ilmbicntc de p~squzs.ü.. i:;frr.
~strutura. erc. 1 

• CompetHI\t..io.d - !oca!i7.ada. hast!ada c:m custos.: - c;:istêmic::t. bo.seuda c:m cw::ms. 
:.: d~ p;•.)d~ç:!.c rle trttnsnç:!.0 ~- _ges!Úõ ·• 

utilizaçfrc C;; tàtorc!i ::Oíi'l 

inovação tecnolõ;4ica. 
-----i--------......,..~~.:.__-.....:;. ___ ~-~-~·--·-· 
• ~\hr'lrd:tgem 

!~d!.!S!!'!~!! 

• Umdadc: 
~na h~..:-

• \krcaJos 

- \<!'rtical ou Sêtorial êstr.:ttégica c promoção 
!!!!vid:!des cornpetith•as. 

--I bas~ad;:;,s ~m Clustcrs ). 

Jc: i - a liml;;J. indz,·idual 
' 

\ - conglomc:rados de ntividade!s 
1 económicas atins !Ctuste-rs) 

- mternos ( subsmuição 
1moorw.ções 1: resc:rvn 

de i - esrratCglcos externos. 
dt!; 

mercad<> ! 

- um prOJ<.!ta 

a' ui1:.tr <1 'mb1lit.lad.: úc pn.l,lt:lO 1 

no\ t' l't! d~ .:unpiia~·ão. Jo! 
!='{)!lW de \ 1:-:.ta tecmco. Je ~ 

Jtspon1bt!u..iad~ 1.k Ültor..!S ~ dt:: 
il11.!n:aJu 

oli\I.!'::.Eilll~J~I'l~ 

'-lllbUillH'J;.L:-,, 

~ t.lU 

- ca.dc!t~l produri\a ~ arh·1dade~: 

interl_igadas 1 Cluster1 

- a\nliar ponto~ tOrt~~ c: fra<.:l)~ 

J~ roda a cadl!'ia prqdUII\:.1 r: 

:~.m·1dad~s mterhgadas 
( Clusten. ...-om ·. 1stas ~~ 

ommzar \l ~lmbJ~ml.! J~ 

n~g<.lCIOS. 
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~- Planej:tmrnto p:u·a o DesrnYolvimento dos Clusters 

A metodologia dos Clusters, em que se baseará o esforço para ek\'ar a 
competlti\·idade das ati \"idades econõmicas do Nordeste ( etetivas e potenciais l e para 
atrmr mvestunentos externos, compreende um ihtenso-prõtesso-de planejamento 
participativo (coordenação. organização, mobilização e aniculação) e de negociações 
entre os diversos agentes que intluem no desenvolvimento econõmico: governo 
tederai. governos estaduais e locais. empresarios. instituições de financiamento, entre 
outros. 

Nesse contexto, muito mais imponante do que desvendar a acepção 
·:gorosa do tenno Cluster - de difícil tradução literal para a língua portuguesa - é 
::ompreendê-lo no sentido da mensagem emblemática que transmite: união de 
.:storços entre governos, empresários, agentes tinanceiros e outros segmentos 
representativos da sociedade. com o intuito de promover o desenvolvimento regional. 

O processo de planejamento envolve basicamente cinco tàses, com a 
participação de todos os setores interessados: 

a) estratégias de comunicação e aglutinação, onde se identificam os participantes 
e se explicam os fundamentos do processo; 

b) identificação dos Clusters a serem trabalhados; 
c) análise dos componentes de cada Cluster e das relações interindustriais e 

comerciais entre eles; ' 
d) elaboração de Plano de Ação para o desenvolvimento dos Clusters. 
e) implementação e acompanhamento do Plano de Ação, através das câmaras 

setoriais 

Cabe mencionar que o Plano de Acão não se traduz apenas em um 
documento. mas sobretudo num . conjunto de compromissos entre os diversos 
panicipantes do processo. para a sua realização e p<H·a o alcance das metas acordadas. 
O Plano deve envolver medidas de responsabilidade do governo, nos trés níveis 
! inclusive. se for o caso. mudanças regulatónase·m:elhorias na infra-estrutura .1, dos 
empresários (meras de aumento de eficiência, novos itrvestimenfos pnvaâos,parceriáS 
com o governo na provisão de infra-estrutura), das entidades de classe, das 
mstituições de tinanciamento e assim por diante. 

5. O .-\n·anjo Institucional 

A idéia que insprra a lmcwt11·u pelo !\lurdes/e concebe o processo de 
planeJamento de baixo para cima que. no entanto, requer um arranjo de coordenação 
bem detimdo. O desenvoh·nnento de suas ações decorrerá basicamente de um esforço 
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conJunto e articulado dos estados c da estera privada, com o apoio do governo tcderal 
e de institUIÇÕes muitilaterais de cooperação e tinanciamento e terá como objetivo o 
pianejamento. a coordenação e a implementação da estratégia, sem prejuízo de ações 
Je ..:arater lllJivH.iuai de ..:ada e~tado ou setor. 

O arranjo institucional para a operacionalização da estratégia baseia-se 
em moderna concepção administrativa, sem amarras burocráticas ou rigidez 
organizacionaL o que lhe confere t1exibilidade para levar a cabo suas atribuições. Tal 
arranjo contém somente as seguintes instâncias : 

:\o âmbito federal e regional: 

- Um Ct;mítê Delibemtívo, composto por secretários de Estado dos governos 
estaduais do Nordeste, üirigentes de ministérios e de instituições federais 
em·ol\·idas <SEPRE, lPEA, BNDES, BNB), representantes do IICA da F AO e do 
BIRD. representantes da Comissão de Políticas para o Desenvolvimento do 
Nordeste, no Senado Federal e empresários. O Comitê reúne-se sem periodicidade 
predeterminada e tem a função básica de estabelecer as diretrizes gerais para o 
desenvolvimento da lnicíatim e acompanhar as atividades do Grupo Executivo. 

- Um Grupo Executivo, composto de um coordenador gerai, técnicos qualificados e 
uma secretaria de apoio. Esta equipe funciona, conforme as necessidades dos 
serviços, em Brasília, nas dependências do IPEA, e no Recife, na sede da 
representação regional do BNDES, e tem a responsabilidade de operacionalizar a 
implantação do Projeto. O coordenador geral do Grupo se subordina diretamente 
ao Comitê Deliberativo. 

- Câmaras regionais setoriais, compostas pelos representantes dos diversos 
segmentos participantes de cada Cluster e lideradas pelo setor privado. Formadas 
concomitantemente às câmaras estaduais, elas serão o núcleo de desenvolvimentO' 
do Projeto, propiciando a articulação entre empresários de todos os segmentos de 
cada Cluster e tomadores de decisão dos diversos órgãos de apoio (representantes 
do Governo, instituições de financiamento, centros de pesquisa, etc.). Nessas 
câmaras serão acompanhados os trabalhos da consultaria e definidas ações 
concretas a serem implementadas pelos diversos segmentos envolvidos. 

Com t:'<ceção do Grupo Executivo. que fimcionar.i em carater permanente. as demais instâncias ~crào 
acronadas apenas a dctennmados intervalos. tendo seus custos cobenos pelas panes envolvrdas. 
<.ii~pcn~ando qualquer ato governamental de criação de novas entidades. 
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.'\o :imbito dos Estados 

Equipes estaduais de coordenação e implementação, a critério dos estados. Tais 
equipes têm o pape! relevante, entre outros, de acompanhar o d_esenvolvimento do 
Projeto em cada estado, principalmente mobilizando segmentos representativos da 
·sociedade locaL viabilizando apoios e parcerias com os setores privados, e de 
orientar os consultores para as demandas especificas dos Clusters nos seus 
estados. 

Câmaras estaduais setonais. com o mesmo caráter das câmaras regionais. 

Endereco: 

.. \ L'oordenaç:io do Grupo FxecutiHl funciona no seguinte c:ndereço: 

BNDES- Representação R~gional Nordeste ---RENO-R 
Rua Antõnio Lumack do Monte. 96 - 6" andar 
Ed[ Empresarial Center II - Goa Viagem 
.51020-3.50 - Recit~ - PE 
Fone: (OS I) 465.7~22 Fax: (08 I) 465.786 I 

DRQJETO DE RESOLUÇÃO 
No 161, DE '1997 

Modifica o Regimento Interno do 
Senado Federal, transformando a 
Comissão de Serviços de Infra
Estrutura em Comissão de Assuntos 
Regionais, Infra-Estrutura e Meio 
Ambiente. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 o - O artigo 72 do Regimento Interno do Senado 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art í2. As comissões permanentes, além da Comissão 
Diretora, são as seguintes: 
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6 - Comissão de Assuntos Regionais, Infra-Estrutura e 
Meio Ambiente- CAR" 

Art. ZO- O artigo 104 do Regimento Interno do Senado 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 104. À Comissão de Assuntos Regionais, Infra
Estrutura e Meio Ambiente compete opinar sobre matérias 
pertinentes a: 

I- promoção do desenvolvimento regional e redução dos 
desequilíbrios inter-regionais, economia regional, planos 
nacionais e regionais de desenvolvimento económico; 

II - desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento e transportes urbanos; 

III - proteção ao meio ambie,nte, controle de poluição, 
conservação da natureza, defesa do solo, flora e fauna, 
programas de assentamento populacional; 

IV - transportes de terra, mar e ar, obras públicas em 
geral, minas, energia, recursos geológicos, recursos hídricos e 
serviços de telecomunicações; 

V - divisão político-administrativa e ordenamento 
territorial; 

VI- defesa civil e situações de calamidade pública 
VII- outros assuntos correlatos · 

Art. 3° - Do Regimento Interno do Senado Federal 
fixa excluído o inciso III do artigo 100. 

Art. 4° - O art. 77 do Regimento Interno do Senado 
Federal passa a ter a seguinte redação: 



---------------------------- -~ ~---
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"Art. 77. A Comissão dire_torq _é constituída dos 
titulares da Mesa~ tendo as demais comissões permanentes 
o seguinte número de membros: 
..............................................•................................................. 

f) Comissão de Assuntos Regionais, lnfra
Esf"'!tfura e 1l1eio Ambiente, 23 

Art. 5° - O art. 107 do Regimento Interno do 
Senado Federal passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 107. As reuniões 
permanentes realizar-se-ão: 

das comissões 

·························································································~····· 

2 - Comissão de Assuntos Regionais, Infra
Estrutura e Meio Ambiente: às terças-feiras, dez horas" 

Art. 6° - Esta resolução ent.ra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrá:do 

JUSTIFICAÇÃO 

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura tem como 
atribuições específicas temas da mais alta relevância para o País. Está 
em sua esfera de competência opinar, entre outras questões, sobre 
todo tipo de obra pública, sobre transportes, sobre serviços de 
telecomunicações, sobre o aproveitamento de recursos minerais. 

Entretanto, a Comissão vem sendo chamada a examinar 
um número de proposições quantitativamente inferior ao registrado 
por outras comissões permanentes. Esse fato se deve a que, embora 
sua competência se estenda sobre áreas de enorme importância para ó 
País, essa abrangência, em termos de volume de atividade legislativa, 
revela-se menor que várias das demais. Em conseqüência, observa-se 
que frequentemente se torna desnecessário proceder às reuniões 
programadas para a comissão, por se encontrar a pauta em dia, 
esgotada. 
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Le"antamento a qt,~e procedeu o senador Waldeck 
Ornelas e foi por ele mencionado em pronunciamento feito da tribuna 
no dia II de setembro deste ano, mostra que desde sua criação, em 
1989, a Comissão de Serviços de lnfra.:Esú·utura examinou apenas 58 
projetos, · com média de análise de 6,4 projetos por ano. Outras 
comissões, neste mesmo período, mostram-se sobrecarregadas. 

Essa circunstância, por si só, recomendaria uma 
reavaliação do trabalho da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 
Há no Senado, entretanto, também a preocupação com o tratamento a 
ser dado a outras áreas, de inegável relevância. Neste .sentido, o 
senador Coutinho Jorge apresentou a 19 de março do corrente ano 
projeto de resolução que visa criar, no âmbito do Senado Federal, a 
Comissão de Assuntos Regionais, Urbanos e de Meio Ambiente. Essa 
proposição recebeu o n° 37, de 1997. Aponta uma lacuna e chama a 
atenção para a necessidade de nos dedicarmos mais a questões que 
devem constituir um dos grandes temas do debate nacionaL 

Representando a Federação, deve o Senado preocupar-se 
com o combate aos desequilíbrios regionais e, em conseqüência, com a 
busca de um desenvolvimento integrado. É, a propósito, o que vem 
ocorrendo, inclusive com a criação de comissões especiais que hoje 
trabalham com afinco na definição e proposição de políticas públicas 
voltadas para essa finalidade. No momento, funcionam na Casa a 
Comissão de Políticas para o Desenvolvimento do Nordeste, a 
Comissão de Estudos- para o Desenvolvimento do Corredor Centro
Leste e a Comissão da Amazônia; encerrou há pouco seus trabalhos a 
Comissão Especial para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco. 
Suas contribuições têm adquirido extrema relevância. 

Os esforços do Estado brasileiro para combater os 
desequilíbrios regionais deram exce~entes resultados, ainda que 
aquém do desejável, tão acentuados se n'tostram até hoje os desníveis 
entre as regiões mais ricas e mais pob~s do País. -Por outro lado, é 
inegável que, mais recentemente, esses esforços se atenuaram. Isso . 
ocorreu justamente no momento em que o processo de globalização, 
em rápido avanço, ameaça agravar o processo de aprofundamento 
dos desníveis de natureza regional, concentrando investimentos nas 
regiões de infra-estrutura mais desenvolvida, uma vez que se busca 
antes de tudo a obtenção de ganhos de produtividade. Se a 
implantação de políticas de desenvolvimento integrado vem 
constituindo sempre um objetivo do legislador, es-se objetivo torna-se 
cada vez mais imperioso. 
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Assiste razão ao senador Coutinho Jorge, também, na sua 
·ocupação com o desenvolvimento urbano, intimamente ligado à 

.:stão dos desequilíbrios regionais, e com a proteção do meio 
oiente. As fortes migrações estimuladas pela existência desses 
~quilíbrios aliaram-se ao crescimento populacional para conduzir 
1perlotação das áreas metropolitanas e à criação de bolsões de 
eria nessas áreas. Esse mesmo processo torna mais agudos os 
!:J!emas ligados ao meio ambiente, tanto nas áreas rurais quanto 

urbanas. Todos esses temas são, de resto, objeto de grande 
<io no plano internacional. 

Fixar essas matérias como competência específica de uma 
üssão permanente do Senado Federal certamente proporcionará, 
;w propõe o senador Coutinho Jorge, maior eficiência em seu trato. 
nsti~irá, de resto, um incentivo adiéional para que se acentue a 
~·idade legislativa a esse respeito. 

Entretanto, estão corretas as preocupações levantadas 
~o senador Waldeck Ornelas, no pronunciamento feito a 11 de 

. :embro. Destacou particularmente o senador Ornelas três pontos a 
· levar em conta. 

Primeiro, cada um dos senadores já é membro titular de 
'.ras comissões permanentes e suplente de duas outras. É freqüente 
iJe as comissões se reúnam simultaneamente, assim como é comum 
·:.~e seus trabalhos coincidam com outras atividades parlamentares. 
~ejudicam-se assim a freqüência e, mais importante, a participação. 

Segundo, a criação de uma nova comissão implicaria a 
sponibilização de recursos para seu funcionamento, inclusive o 
.:manejamento de pessoal. Haveria um acréscimo de despesas, ainda 
ue pouco significativo diante das vantagens que certamente a 

nodificação traria para o País. 
Terceiro, o descompasso a que já nos referimos entre o 

·olume de atividades desempenhada pela atual Comissão ~e Serviços 
·ie Infra-Estrutura e as demais. 

Nessas condições torna-se conveniente uma rev1sao das 
;;tribuições da atual Comissão de Infra-Estrutura. Reconhecendo a 
:xtrema relevância e pertinência da proposta do senador Coutinho 
.orge, em partic~:~Iar por conferir relevância aos temas regionais que 
,evem constituir prioridade na Casa que representa a Federação, as 
ampetências que se confeririam à nova comissão permanente por ele 
roposta passariam à Comissão de · Infra.:.Estrutura, que seria 
mdificada de modo a atender a essas exigências que surgem. 
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Estaríamos assim atendendo à pertinente proposta do 
eminente senador, ao mesmo tempo em que evitaríamos a 
sobreposição de funções para os membros desta Casa e conferiríamos 
também um novo peso à Comissão de Serviços qe Infra-_Estrutura, 
que passaria a Comissão de Assuntos Regionais, Infra-Estrutura e• 
Meio Ambiente. 

Sala de Comissões, em 4 de dezembro de 1997 

JUC1i' 

JOS~ ALWS l!ASO!l 

ROI~TJ ~Ur.tA 

JONAS PINHC:IRO 

JOSf: AGI\IPUlO 

OTO!HI:L I !I.<.:HADO 

EHÍLil>. FERNANDES 

JOEL DE HOLL.'u'(O;; 

/i ' 

/~ ~:1 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
Serviço de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito 

Oficio n° 004/97 Brasília, 1 O de dezembro de 1997. 

Senhor Presidente 

Na qualidade de Presidente da Comissão Especial 
Temporária, criada através do Requerimento n° 367, de 1996-SF, 
destinada a "ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE", tenho a honra de dirigir-me a 
Vossa Excelência para comunicar o encerramento das atividades desta 
Comissão que, nesta data, aprovou seu Relatório Final, apresentado 
oralmente pelo Nobre Senador Waldeck Ornelas. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa. 
"'-stos de estima e apreço. · 

Excelentíssimo S~nhor 
Senador Antônio Carlos Magalhães 
DD Presidente do Senado Federal 
NESTA 

~V eras 
Presidente 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) A Presidência 
comunica ao Plenário que a Comissão Temporária~criada 
nos termos do art. 48 do Regiménio Interno, destinada a 
proceder exame das sugestões encaminhadas por 
governadores (Diversos n°s 90 a 96/96 ) e matérias em 
tramitação na Casa, referentes ao endividamento dos 
Estados e municípios, encerrou seus trabalhos com a 
apresentação de Relatório n° 8, de 1997, com 
recomendações que serão encaminhadas aos ·órgãos 
competentes. 

É o seguinte o relatório apresentado: 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

RELA TÓRIO N° 8, DE 1997 

DA COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA NOS TERM.OS DO 
ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO, DESTINADA A PROCEDER 
EXAME DAS SUGESTÕES ENCAMINHADAS POR GOVERNADORES 
(PROCESSOS N°S 90 A 96/96) E MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA 

--CASA REFERENTES AO ENDIVIDAMEN.TO DOS ESTADOS E 
MUNICÍPIOS. 
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COMPOSIÇÃO INICIAL 

Presidente: Senador Carlos Patrocínio 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Melo 

Relator: Senador Carlos Bezerra 

COMPOSIÇÃO AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Preside_nte: Senador Carlos Patrocínio 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Melo 
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,__ ________ P'--s.;;:...o~s ________ ____,I--
Geraldo Melo 

PPB 
Levy Dias 

PT 
Laura Campos 

Nota: Em 31.1.97, fonnou-se um Bloco Parlamentar de Oposição, com os seguintes 
partidos: PT, PDT, PSB e PPS. 

Em 05.12.96, 1" Reunião: instalação e eleição do Presidente: Senador Carlos 
Patrocínio, do Více-Presidente: Senador Geraldo Melo; e designação do Relator: 
Senador Carlos Bezerra. 

Em 26.6.97, leitura e aprovação do Requerimento 456/97. prorrogando o prazo da 
Comissão até 29.10.97. 

Em 12.09.97, leitura de comunicação da Liderança do PPB, referente à indicação do 
Senador Ernandes Amorim, como membro Titular, em substituicão ao Senador Levy 
Dias. 

Em 26.06.96, leitura e aprovação do Requerimento n° 456/97, prorrogando o prazo da 
Comissão por mais noventa dias, até 1°/08/97. 

Em 23.10.97, leitura e aprovação do Requerimento 898/97, prorrogando o prazo da 
Comissão até 28.11.97. 

Em 27.11.97, a Comissão aprova Relatório Final e encerra seus trabalhos. 

ATO DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) 
A Presidência recebeu de governadores de es

tado ãrversas sugestões, consubstanciadas em mi
nutas de propostas de emenda à Constituição, proje
tas de lei e de resolução, que versam matérias refe
_rentes a endiVidamento dos estados e municfplos. 

Estando em tramitação na Casa várias propos~ 
ções que envolvem o tema, a Presidência. em não 
havendo objeção do Plenário, no uso das atribuições 
que lhe confere o ar!. 48 do Regimento Interno, pro
põe a constituição de comissão especial para, no 
prazo de 60 dias, proceder ao exame das sugestões 
encaminhadas e das demais proposições já em tra
mitação. (Pausa) 

Uma vez que não houve objeção do Plenário, a 
Presidência designa para compor a Comissão Espe
cial os autores das proposições já em tramitação, 
Senadores Humberto Lucena, Gilberto Miranda, Car
los Patrocínio e Vilson Kleinübing e, ainda, os Sena
dores Carlos Bezena. levy Dias, Geraldo Melo, Lau
ra campos, Edison lobão e Guüherme Palmeira. 

Determina a Presidência que, uma vez instala
da a Comissão, deverão a ela ser encaminhados, 
além dos textos das sugestões encaminhadas pelos 
Governadores, os processos das seguintes proposi
ções: Projetas de lei do Senado n's 120, de 1995, e 
145, de 1996, e Projetas _ . · ., .,solução n's 95, de 
1995. 34,50 e 80, de 1996. 
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SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA OE COMISSÕES 
SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

REQUERIMENTO No 456, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Na qualidade de Presidente da Comissão Especial, criada nos 
termos do art. 48 do Regimento Interno, destinada a «proceder o exame de 
sugestões encaminhadas por governadores (processos diversos n°S 90 a 96/96) 
e das matérias em tran!.itação na casa referentes ao endividamento dos estados 
e municípios", requeiro a Yossa Excelência a prorrogªção. do prazo da 
Comissão por mais 90 (noventa) dias ou seja de 01 de agosto de 1997 até 29 
de outubro de 1997, com base no artigo 76, § 1°, alínea "a" do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

JUSTIFICATIVA 

A presente Comissão, realizou um seminário com secretários de 
diversos Estados Brasileiros, obtendo desta maneira subsídios valiosos para a 
execução de seu ·relatório final. . 

Assim, dessa experiência viu-se que ha necessidade. de .realizar. 
outros seminários com representantes do Poder Executivo e.Ínbun.ál de Contas 
da União, porisso se faz mister que os ilustres pares concorci.em çom a presente 
prorrogação para que se concluam os trabalhos da Comissão . 

. '"\ 
Brasíl,ia/::: d,e junho de 1997. 

~L~ 
atrocínio 

Preside te 
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ASSINATURAS AO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA COMISSÃO 
ESPECIAL TEMPORÁRIA, CRIADA NOS TERMOS- DO ART. 48 DO 
REGIMENTO INTERNO, DESTINADA A "PROCEDER O EXAME DE 
SUGESTÕES ENCAMINHADAS POR GOVERNADORES (PROCESSOS 
DIVERSOS Nos 90A 96/96) E DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA 
REFERENTES AO ENDIVIDAMENTO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS". •. 

Ol~#~~<h___,.-:---· --=------
02 ' .t:J~ 
--------74-~~~r-----~~------------------------

07 __________________________________________________ __ 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

REQUERIMENTO N° 898, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Na qualidade de Presidente da Comissão Especial, criada nos 
termos do art. 48 do Regimento Interno, destinada a "próceder o exame de 
sugestões encaminhadas. por governadores (processos diversos n°s 90 a 96/96) 
e das matérias em tramitação na casa referentes ao endividamento dos estados 
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e municípios", requeiro a Vossa Excelência a prorrogação. do prazo da 
Comissão por mais 30 (trinta) dias ou seja de 30 de o~tubro de 1997 até 28 de 
novembro de 1997, com base no artigo 76, § 1°, alíneà "a" do Regimento 
Interno do Senado Federal. · 

JUSTIFICATIVA 

A presente Comissão, necessita de mais 30 (trinta) dias para que a 
Relataria possa concluir os seus trabalho, em razão da complexidade dos 
assuntos colhidos na fase de recolhimento de subsídios que venham a 
detenninar a conclusão final que foi proposta pelos diversos projetas 
apresentados pelos Senhores Governadores dos Estados e diversos 
parlamentares da Casa. 

Assim, se faz mister que os ilustres pares ~oncordem com a 
presente prorrogação para que se concluam os trabalhos da Comissão. 

Brasília, .2J de outubro de I 997. ---. 

/í . / 
{/-..___/. \ 

\...._,___,.._ 

Senador Carlos'Patrocínio 
Presid~nte 

ASSfNATURAS AO REQUERIMENTO N° 97 

543 



544 
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RELA TÓRIO No ,_DE 1997 

Da COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA 

criada nos termos do art. .:J-8 do 

Regimento Interno do Senado Federal. 

"De.stinada a ~-''·aceder ao exame de 

sugestões encaminhadas por 

Governadores (processos dh•ersos n°s 90 

a 96/96) e das matérias em tramitàção 

na Casa. referentes ao endividamento 

dos Estados e Municípios. 

I- COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

PRESIDENTE: Senad~r CARLOS PATROCÍNIO 

VICE-PRESIDENTE: Senador GERALDO MELO 

RELATOR: Senador CARLOS BEZERRA 

DEMAIS PARTICIPANTES: 

Senador EDISON LOBÃO 

Senador ERNANDES AMORIIV! 
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Senador FREITAS NETO 

Senador GILBERTO MIRANDA 

Senador HUMBERTO LUCENA 

Senador LAURO CAMPOS 

Senador VILSON KLEINÜBING 

II- APOIO 

Órgão responsável: Serviço · De Apoio às · Comissões 

Especiais e Parlamentares De Inquérito 

Chefe: Ltiiz Cláudio Brito 

Secretário da Comissão: Francisco Naurides Barros 
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III - INSTALAÇÃO 

A Comissão Especial ''Destinada a proceder ao exame de 

sugestões encaminhadas por Governadores (processos diversos nos 90 a 

. 96196) e das matérias em tramitação na Casa. re}êremes ao endividamento 

dos Estados e 1\1unicípios. ", criada nos termos do art. 48 do Regimento 

Interno do Senado FederaL foi instalada no dia 05 de dezembro de 1996. em 

reunião que contou com a presença dos Senadores Carlos s~zerra. Carlos 

Patrocínio, Edison Lobão, Geraldo i'vtelo. Gilberto Miranda. Humberto 

Lucena, Lauro Campos e Vilson Kleinübing. 

Em atendimento ao ·preceito regimentaL a presidência da 

reunião foi exercida pelo Senador Humberto Lucena. Foram eleitos os 

Senadores Carlos Patrocínio e Geraldo Melo, respectivamente. para os 

.::;os de Presidente e Vice-presidente da Comissão. procedendo-se. em 

seguida, à posse dos eleitos. O Presidente indicou o Senador Carlos Bezerra 
' . 

para exercer a função de relator. Fixou-se. ainda. o dia 30 de junho de 1997 

como data limite para o encerramento das atividades. 

IV- MATÉRIA EM TRAMITAÇÃO NO SENADO 

FEDERAL 

A Comissão Especial mrcwu seus trabalhos com base na 
.- '-~-

segui ! matéria: 
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L Projeto de Leida Senado n° 120. de 1995. que ··Altera a Lei 

n° 8.727, de 05 de novembro de 1993. que estabelece diretri=es para a 

consolidação e o reescalonamento. pela União. de dívidas internas da 

administração direra e indireta dos Estados. do Distrito Federal e dos 

A1unicípios. e dá outras providências. "'; 

2. Projeto de Lei do Senado no 145. de 1996. que .. Dispõe 

sobre o refinanciamento. pelo Tesouro Nacional. de dividas na jorma que 

indica e dá outras providências. ··; 

3. Projeto de Resolução do Senado n° 95. de 1995. que "'Altera 

e Resolução n° 11, de 1994, para vedar as operações de troca de títulos de 

responsabilidade dos Tesouros do; Estados. do Distrito Federal e dos 

Municípios por títulos do Tesouro Nacional. "; 

4. Projeto de Resolução do Senado n° 34, de !996. que ··Altera 

e Resolução no 69, de 1995. para limilar a 98% o percentual máxinto de 

refinanciamento da divida mobiliária dos Estados. do Distrito Federal e 

dos Municípios. "; 

5. Projeto de Resolução do Senado n° 49, de 1996, que "Dispõe 

sobre as operações de crédito interno e e-eterno dos Estados. do Distrito 

Federal. dos Afunicipios e de suas respectivas autarquias e jzmdações. 

inclusive concessão de garantias. seus limites e ·condições de autorização. e 

dá outras providências. ''; 
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6. Projeto de Resolução do Senado no 50, de 1996. que <·Htera 

a Resolução n° 69. de 1995, do Senado Federal. que dispõe sobre as 

operações de crédito interno e e.·aerno dos Estados. do DistritO Federal. 

dos lvfunicípios e de suas respectivas autarquias, inclusive· concessão de 

garantias. seus limires e condições de autorização. I! dá outra.: 

providências."; 

7. Projeto de Resolução do Senado no 80. de !996. que 4ltera 

dispositivos da Resolução -n° 69, de !995. do Senado Federal. que dispõe 

sobre as operações de crédito interno e e.•terno dos Estados. do Distrito 

Federal. dos l'vfunicípios e de suas respectivas autarquias. inclÚsive 

concessão de garantias. seus limites e càndições de aurori=ação. e dá 

outras providências. "; 

8. Projeto de Resolução do Senado n° 115. de 1996, que 

·'Altera a Resolução do Senado Federal 11° 69. de I 995. que dispõe sobre as 

operações de crédito interno e externo dos Estados. do Distrito Federai. 

dos Municípios e de suas respectÍVas Autarquias: inclusive concessâo. de 

garantias, seus limites e condições de autorização. e dá outras 

providências. "; 

9. Diversos n° 94, de 1996: minuta de Proposta de Emenda à 

Constituição, que "Altera o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. ··; 

lO. Diversos n° 95, de 1996: minUta de Proposta de Emenda à 

Constituição, que ''Altera o§ I o do art. 125 da Con'Sriruição. 
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II. Diversos n° 96, de 1996: minuta de Proposta de Emenda à 

Constituição. que "Altera o art. I 68 da Constituição. 

12. Diversos n° 91, de 1996: minuta de Projeto de Lei do 

Senado. que 'Dispõe sobre o rejinanciamemo pela Cniàa. LI.; dívidas das 

administrações direta e indireta dos Estados. do Disrriro Federai e dos 

Municípios. e dá outras providências. ··; 

13. Diversos n° 92, de 1996: minuta de Projeto de Lei do 

Senado, que "Estabelece hipóteses nas quais fica suspensa a concessão de 

liminares e dá outras providências. "; 

14. piversos n° 93, de 1996: minuta de Projeto de Resolução do 

Senado, que ''Altera a Resolução no 69, de 1995. do Senado Federal ... : 

15. Diversos n° 90, de 1996: sugestão de emendas a serem 

apresentadas em reedição subseqüente da Medida Provisória n° 1.490-14/96, 

que "Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de 

órgãos e entidades federais - CADIN. "; 

16. Minuta de Resolução do Senado, que ... --!.utoriza a União e 

os Estados a contratar operação de crédito no âmbiro do Programa de 

Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 
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V- EXPLANAÇÃO DO SR. PEDRO PARENTE 

Em 1 O de dezembro de 1996, realizou-se reunião conjunta da 

Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão Especial para tratar do 

endividamento dos Estados e Municípi9s, destinada a ouvir explanação do 

Sr. Pedro Parente, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda. a respeito 

do tema "Endividamemo dos Estados e A1unicípios ··. 

O expositor deu início ao trabalho apresentado um quadro 

estatístico que descrevia a situação das contas do conjunto dos Estados. 

demonstrando que eles passaram de um superávit operacional de 0.23~.to 

(vinte e três centésimos por cento) do Produto Interno Bruto- PIB. em 1993. 

para déficits em 1994, 1995 e 1996 (os dados deste último ano foram 

computados até o mês de setembro). 

Comentou. em seguida, qt•e. a partir de 1992. e·com mais força 

a partir de 1994. houve um expressivo aumento das transferências 

constitucionais do Governo Federal para os Estados e Municípios. ~sim 

como aumentaram acentuadamente as receitas obtidas pelos Estados com a 

arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria$ e Serviços -

ICMS a partir de 1994. 

A despesa não financeira dos Estados. isto é, aquela que abstrai 

da parcela da despesa devida ao pagamento do serviço da dívida estadual. 

mostrou-se inferior à receita não financeira até 1994, mas se tomou superior 
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a essa· receita a partir de 1995, evidenciando um déficit primário para o 

conjunto dos Estados. Tal déficit não se deveu à deterioração da receita 

estadual, conforme se verificou acima, e sim a um aumento mais do que 

proporcional das despesas. O ano de 1995 revelou aumentos salariais entre 

17 (dezessete) e 26% (\·inte e seis por cento) em termos reais. 

Acrescentou o expositor que há uma tendência de os Estados 

transferirem ao Governo Federa] a resporisab!1idaaepe1á solução de seus 

problemas orçamentários. 

Os Governadores dos Estados queixam-se. ainda. de que há um 

excesso de liminares concedidas pela Justiça contra medidas de ajuste tiscai 

e a favor de aumentos elevados na participação dos demais poderes públicos 

estaduais, das procuradorias e dos tribunais de contas dos Estados. na 

atribuição da despesa orçamentária. 

Alegou, também, que há três diferentes situações relacionadas 

com o problema das finanças dos Estados: 

1. Estados com problemas nos seus compromissos mensais: ou 

seja, com problemas de fluxo. Seu comprometimento de gastos com pessoal 

é extremamente elevado, o que não lhes permite fazer face às demais 

despesas, incluídas as relacionadas com o serviço da dívida~ 

2. Estados sem problemas relativos ao pagamento do pessoal. 

mas com um estoque de dívida muito elevado. os quais enfrentam . 
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dificuldades em sua execução orçamentária devido ao pa~amemo de um 

elevado serviço da dívida; 

3. Estados com ambos os tipos de problemas apontados nos 

dois itens anteriores. 

Segundo o expositor, os programas que vêm sendo discutidos 

com os Estados têm por meta reduzir. após certo período de tempo. o 

~stoque da dívida estadual até, no máximo. uma receita líquida real anual. A 

época, esse índice encontrava-se entre um e dois para a maioria dos Estados. 

e entre dois e três e até mesmo aci!lla de três para alguns deles. 

O Ministério da Fazenda tem trabalhado em três linhas básicas: 

a) reforço dos princípios do federalismo tl.scal; 

b) retl.nanciamento da dívida vinculado ao ajuste tl.scal e à 

desestatização; 

c) melhoria. da máquina de arrecadação e da gestão da despesa 

dos Estados. 

O princípio básico das negociações relativas à dívida é 

restabel~cer a solvência fmanceira dos Estados, O processo de renegociação 

deve ser fortemente indutor da desestatização no âmbito estaduaL O 
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Governo Federal deverá cooperar com os Estados na adoçào de um 

programa de ajuste fiscal de comum acordo. 

Havia, à época. nove Estados com protocolos de negociação já 

assinados: Maranhão, :Ylinas Gerais, Mato Grosso do Sul. Pará. 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do SuL Sergipe e São Paulo. Seis Estados, 

com as negociações concluídas, estavam em fase de discussão dos 

protocolos: Goiás, Espírito Santo, Rondôn1a, Mato Grosso. Paraíba e Rio 

Grande do Norte. E dois Estados esta\·am. ainda. com as negociações em 

andamento: Rio de Janeiro e Alagoas. 

VI- SEMINÁRIO 

Tema: Endividamento dos Estados e Municípios 

VI.l- Abertura 

;Nos dias 27 e 28 de maio e 24 de setembro de !997. a 
.. 

Comissão Especial realizou um seminário com o objeti\·o de discutir 

questões relacionadas com endividamento dos Estados e Municípios. Os 

dias 27 e 28 de maio foram dedicados à análise do endividamento dos· 

Estados, reservando-se o dia 24 de setembro para o exame do 

endividamento dos Municípios. 

ill. 
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O seminário foi aberto na manhã de 27 de maio. pelo Senador 

Geraldo Melo, Vice-presideme do Senado Federal. que, na oportunidade 

representou o Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Senado. 

Seu discurso de abertura referiu-se ao objetivo da Comissão. 

Especial, de buscar solução para o problema do endividamento público dos 

- ·-ados e Municípios. e constituiu importante contribuição no sentido de 

orientar o desenvolvimento dos trabalhos. Transcreve-se. em seguida. 

significativa parte de seu conteúdo: 

". .. este País está emergindo de um per iodo marcado pela 

presença da inflação. em todos os estratos da atividade pública e 

... privada. 

Toda a cultura iT?flacionário que se desenvolveu. rodo o 

uumínio ~ue tínhamos dos mecanismos disponíveis para lidar com a gestão 

das finanças particulares e das .finanças públicas. todos esses mecanismos 

se tornaram obsoletos diante da nova realidade e do novo padrão 

operacional. do novo conjunto de reações econômicas que 'se obtém numa 

amzosfera de estabilidade monetária. 

Evidentemente, não se pode dar um passo desse tamanho sem 

a clara consciência de que e.:ristirá um processo de ajustamento que 

nenhum de nós está em condições de dizer que se conhece inteiramente. Um 

processo de ajustame11t? que é especialmente importciiite-j;al"o os Estados. 

na medida em que. ao longo de todos esses anos. sobretudo a partir do 
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início da década de 60, a ficção jurídica da Federação não foi capaz de 

neu-eralizar a tendência centralizadora que o Governo Federal estimulou ... 

no País. 

A realidade dos Estados e um re;7exo das políticas que 

dominaram o País durame esses trinta anos. 

Todos sabemos que. até bem pouco tempo. para que um 

E.swdo quisesse realizar algum tipo de programa precisava repetir. na sua 

estrurura local. praticamenre o modelo aâminisrrarivo c operacional que 

prevalecia no Governo Federal. 

Se desejasse criar uma estrutura destinada a operações de 

financiamento de desenvolvimento. cada Estado tinha que ter o seu banco 

de desenvolvimento, o seu BNDES locai. 

Se era preciso desenvolver um programa de turismo. cada 

Estado tinha que ter a sua empresa estadual de turismo. u sua pequena 

EMBRA TUR. Assim era com a extensão rural. assim era com a pesquisa e a 

experimemação e assim era com tudo. 

Segundo vai·iava a realidade nacional. variava a indução que 

chegava aos Estados na direção de um maior endividamento. inclusive a 

captação de recursos no exterior, que foi amplamente estimulada pelo 

Governo Federal como forma ele aumentar .a disponibilidade geral de 

divisas no País. 



556 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

O endividamento interno toi. tamqém. amplamente estimulado 

a partir do momento em que ganhou os contornos aruais. o mercado de 

capitais do Pais, que começou a amadurecer na década de 60. 

Tudo isso, portanto. está na base e na raiz. é a geratriz do 

conjunto de problemas com que convi•·e hoje a sociedade brasileira. com 

''ma União endividada. com Estados endividados. com .\!unicípios 

endividados. Só não se endividaram aqueles que não coJ'lsegzliram dever. 

Estão endividados todos e é nossa responsabilidade comum 

deixar de lado o impulso que temos para fazer reprimendas. para passar 

carão nos Estados. para sugerir que os Estados são administrados por uma 

malta de administradores irresponsáveis. Pessoalmenre. rebelo-me com 

··qlaçãr:> a esse conceito ... .. Va realidade. sabemos que isso não é verdade. 

Erros, equivocas, leviandades administrativas há hoje. houve 

ontem, haverá no futuro, em todas as hierarquias do poder público 

brasileiro e do poder público mundial. .Vão vamos revogar o ser humano. e 

a administração pública continuará a ser obra de seres humanos com suas 

qualidades, seus defeitos e seus computadores. 

Portanto, .essa transição precisa se realizar livre de 

preconceitos, encarando a realidade e procurando, dentro dela. soluções. 

sabendo todos que não haverá soluções que nii_a imponham sacrifícios. ,que 

não imponham moderação, que não exijam administrações não apenas 
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éticas, não. apenas morais, não apenas limpas,. mas administrações que 

tenham competência, que tenham firmeza e que tenham capacidade de 

contrariar interesses . 

... encaro este seminário e esta oportunidade como o momento 

a partir do qual. nessas questões. haverá uma troca de conhecimemos entre 

o Senado e os participantes do seminário. Essas questões poderão 

encontrar. além da nossa atenção. do nosso interesse. no àmbiro da 

comissão provisória que trata deste assumó no SéiiadO. .. :.- sugesrões: idéias 

e proposras que possam nos ajudar a contribuir para a solução de um dos 

problemas mais importames do País no nosso tempo . .. 

Ouviu-se, a seguir, o pronunciamento do Senador Carlos 

Patrocínio, Presidente da Comissão Especial. em que se declarou ser 

necessário " ... encontrarum-denominador comum que proporcione o ajuste 

das dívidas dos diversos Estados e :'vfunicipios brasileiros . ... 

O Senador esclareceu que o seminário resultou de apelos dos 

Governadores e Secretários de Fazenda dos Estados ao Senado Federal, para 

que se discutisse a questão do endividamento estadual. 

Disse, ainda, que o Senado Federal ..... quer ser o mediador . ... 

catalisador enrre as diversas reivindicações dos . .. Governadores. Prefeitos 

e a área do Governo Federal, que para muitos. conforme já foi aqui 

externado em vários seminários, permanece·· insensível aos apelos· dos 

diversos Governadores de Estado.". 
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VI.2- Período da manhã de 27de maio de 1997 

Os trabalhos da pauta do semmano tiveram início ·com a 

explanações dos Srs. Paulo de Tarso de Souza. Secretário da Fazenda do 

Estado do Piauí, Paulo Sérgio Gallbti Paraíso. Secretário da Fazenda do 

Estado de Santa Catarina, e Edgar Monteiro da Rocha Secretário da 

r.-azenda do Estado do Rio de Janeiro, cada um deles discorrendo a respeito 

da rolagem da dívida. 

a) Explanação do Sr. Paulo de Tarso de Souza 

O Sr. Paulo de Tarso. de Souza observou. de início. que foi 

desenvolvido imponante trabalho a respeito da rolagem da dívida. à época 

em que Itamar Franco ocupou a Presidência da República. do qual resultou a 

edição da Lei n° 8.727, de 1993, da qual ·· ... o conjunto. as linhas básicas. a 

estratégia, a concepção eram válidos e perfeitos. J.Jesmo com o limite mais 

amplo e a inconveniência de não permirir a inclusão de determinadas 

dívidas, como as das sociedades de economia mista. do INSS: das COHABs. 

a lei da rolagem tinha uma lógica. uma consistência. uma \·aiidade . ... Se. 

constatadas as deficiências com os projetas de resolução que os Senadç;res 

apresentaram, tivessem sido feitas as retificações no momento adequado. 

não teríamos chegado à situação a que chegamos .... 

O exposit~r referiu-se, em seguida, ao Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, instituído pelo Voto no 162. do 

Conselho Monetário Nacional, e autorizado pela Resolução n° 70. de 1995. 
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do Senado Federal, alterada pela Resolução n° 12. de 1997. também do 

Senado Federal, declarando, entre outras coisas, que: 

" O programa de ajuste fiscal concedeu as vantagens dos 

financiamentos. ainda com taxas de juros elevadas. . .. já existia 110 

programa ... um componeme mais moderno. que era o de exigir como 

contrapartida a necessidade de modificações. a necessidade do 

cumprimento de metas. 

Assim, o programa ... estabeleceu alguns critérios: redução 

das despesas com pessoal: Eram taxas grandes. Por exemplo. para o Piauí 

a redução foi de 20% (vinte por centoJ com os gastos com pessoal. Havia 

um incremento de receita ... acordado no programa de ajuste: a 

necessidade da obtenção de um Í·esultado primário positivo: a necessidade 

de fazermos avançar alguns programas qué começassem a fa::er o Estado 

sair da crise. Lamentavelmente. as taxas de juros. que nãoiàram acordadas 

nem propostas no Senado. são absolutamente extorsivas . .... elevadas. em 

função da captação do mercado . ... Com o passar do rempo \"iu-se a 

necessidade de correção. 

' ....................................................................................................................... 

O Ministério da Fazenda, solicitado pelos Governadores. e o 

Presidente da República. sabendo que o pedido do Governadores tinha o 

respaldo do Senado. houve por bem acolher uma sugestão ... no sentido de 

que o Governo Federal ... nomeasse um negociador da dívida . 

. . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .... . . .. .. . . . . . . . . . . ...... .. .. .. .... . . .... . . . .. ......... .. .. . .. ... .. . .. ... . . . .. -............... -.... . 
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... foi escolhido negociador da dívida o Secreuirio Execurim 

do A1inisrério da Fazenda. Dr. Pedro Parente . .... Reali::a um esforço 

hercúleo e coloca sob o seu comandQ todos os dados_qu(! esrm-gn_1 em 1·ários 

Ministérios e dá início a um esforço de negociação caso a caso. t'0/11 •uma 

equipe pequena . .... visitando Estado por Estado. O cerro é que hoje quase 

vinte Estados ... já estão realizando protocolos de acordo e acerros com o 

Secretário Executivo da Fazenda. Há áir:ca dedezjáapromdos .... 

A nossa proposra. ao concluir .... é no sentido <le darmos 

seqüência a esse trabalho hábil ... do Secretário E..Yecurivo Pedro Parente e 

... , após as análises mais profundas, .... com maior visão de jiauro e com 

maior visão nacional das coisas, ... fazermos os reajustamentos e as 

atualizações que os acordos venham a permitir. 

b) Explanàção do Sr. Paulo Sérgio Galotti 

Foi· concedida, a seguir, a palavra ao Sr. Paulo .Sérgio Galotti, 

que formulou os seguintes comentários: 

" ......................................................................... ~...... .. . .. . . . . . .. .... .. . . . . 

Entendo que ... vivemos uma realidade rotalmeme distinta 

daquela do advento do Plano Real. Hoje temos zmcquQâró de ~sio.bilidade 
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económica. no qual efetivamente tem-se que administrar as comas públicas. 

buscar alavancar o crescimento das· receitas e da arrecadação e a boa 

gestão ... dos recursos públicos. Não vivemos mais &.z ilusão daquele 

processo inflacionário. quando 30 (trinraj e 40% fquarenra por cento/ da 

inflação no mês seguinte cobriam o buraco do caiYa do mês anterior e. 

assim. a coisa era administrada de maneira ... artificial. 

No caso do meu Estado. Santa Catarina. de possui wna 

equação de dívida global hoje próxima de 3.5 (três e meio; bilhões de reais. 

quando mais ou menos 40% (quarenta por cento/ dessa divida hoje é 

flutuante, mobiliário e fundada. e temos o item relativo à dívida externa . 

... dívida externa. hoje, em Santa Catarina significa mais ou 

menos 10% (dez por cento) do endividamento global do nosso Estado. A 

dívida mobiliária está próxima de 40% rquarema por cenroJ da divida de 

nosso Estado e. os outros 50% (cinqüenta por cento) esrào distribuidos 

entre a dívia.:z flutuante - aquela de curto prazo . as operações de 

antecipação da receita orçamentária - e a dívida fundada .... 

... . No caso específico da Medida Provisória 11° 1560. que; 

neste momento, conduz o processo de rolagem de dívidas. Santa Catarina 

tem inclusas ... dívidas relativas ao próprio Voto n° 162. relativas à AR( 
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Antecipação da Receita Orçamentária e dívida mobi!iária . . \-o nosso Estado 

são os únicos ti'ês itens que; "neste·irrotnenfo.~ -iDifram -rro· pl"'óces.so-~âe

rolagem: Voto n° I 62. ARO e dívida mobiliária .... 

.. . o Banco do Estado não entrou no nosso proroco/o. assinado 

recentememe com o lvfinistério da Fazenda. na medida em que já tem uma 

gestão independente, embora ... seja decisãQ L"io Çovel]1_o_ Estadual . . . um 

processo de transferência de parte do controle do nosso hanco. onde só 

detemos hoje 68% (sessenta e oiro por cento; das ações . ... nossa idéia é 

que o banco deixe de ser estatal. .... onde o Estado ... possa rer aigo 

próximo de 15% (quinze por cento), 10% (vime por cemo1 do capital do 

banco, não mais que isso . 

... o nível das taxas de juros ... é definido pela autoridade 

monetária. por uma poli.tica económica ... do Governo da Cnião. Com !sso 

... a dívida mobiliária de Santa Catarina. a divida anterior . .... saiu de RS 

390 milhões e foi para próximo de R$ 710 miLhões. todo Inês o Es{ado 

desemboLsando juros. Só com o crescimento vegetativo por conta da 

variação da taxa SELIC, essa dívida quase dobrou. Na verdade. a política 

federal de juros altos para conter consumo ou por outras necessidades 

dentro de uma política rJJacro. faz com que os- Estados e_terh·amenre sejam 

penaLizados. 



---------------------------------------------------------------------- -

DEZEMBRO DE 1997 ANÃIS DO SENADO FEDERAL 563 
~~~~~--------~~~~~~~~~==================~~-----

rolar essas dividas por n·inro, anos. com inde.:'Cador 

preestabelecido e a juros compatíveis ... paralelameme ad programa de 

ajuste fiscal que fazemos em conjunto com a Secretaria do Tesouro 

Nacional. ... (responsável pelo) alongamento da divida para um longo 

prazo e com custos menores. w1rperinüir uma situação efeth·amenre de dias 

melhores para os Estados . 

................................................................................................. . 

c) Explanação do Sr. Edgar Monteiro da Rocha 

Assumiu a palavra. em seguida. o Sr. Edgar \ lonteiro da 

Rocha, que fez as seguintes considerações: 

., . Já estive no Senado em !995. discurindo o assunto 

relativo ao nosso endividamento. à rol agem da dívida ... . 

Nos pleitos ... que o Estado do Rio de Janeiro temapresemado 

no decorrer desse teinpo, no tocame à rolagem da divida. nosso 

relacionamento com o Senado tem sido muito positivo . ... sinto que há um 

esforço muito grande em nivel do Executivo e do Senado. no sentido de 

encontrar uma solução para esse problema do endividamento estadual. .... 

Entendemos que ... temos de discutir a questão do ajuste que 

se vai fazer. dentro de um quadro de Yiabilidade a curto. médio e longo 

prazos, para que não se tenha, daqui a dois. três ou quatro anos. que sentar 
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para negociar essa questão. E. para que os Estados não fiquem 

amarrados..... sem condição de adminisn·ar o seu dia a dia. ... a sua 

sobrevivência. 

No nosso Estado. ... àii"ado a um endividamemo ... cujo 

comprometimento é elevado para o nosso }luxo de caixa. remos um 
- -

programa sério. estrutural. que é o problema de despesa com pessoal. que 

consome mais de 85% (oitenta e cinco por cenroJ das nossas-1"eceiras. 

Vejo que, no equacionamento do problema do endividamento. 

no nosso caso especifico vamos resolver um lado da questão. Esse lado .. . 

nós temos discutido de maneira muito clara ... com o A1inistério da F a=enda ... . 

Temos demonstrado à equipe do A1inistério da Fccenda que .... 

no acordo que estamos fechando. remos de criar uma condição de 

viabilidade para o Estado . ... a nossa questão não é só ... pagar a dívida. 

mas é uma questão de fluxo de caixa : ... Vejo que se rama urgente que 

algumas medidas sejam .. tambénz_ }"_esojvigqs_ nQ c_on.te.-.:ro _ela Ct)J11_0·c:z_e_ c_io 

Senado, principalmente a questão da reforma administrativa" e da rejàrma 

tributária. 

A questão da reforma tributária, para nós. e vital porque. 

sendo um ~stado industrializado .... vimos aprovada a Lei Complementar 11° 

87196, da desoneração das exportações e do ativo fixo. cujo impacto na 
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receita, na arrecadação do IC'vfS no Estado do Rio rem sido muito forre. 

com tendência a se agravar, na medida em que é um Estado onde o parque 

industrial está em processo de expansão e de renovação. 

Nesses seis meses que já temos apurado o comporramemo da 

arrecadação. verificamos que estamos tendo uma perda considerável na 

nossa arrecadação, que está ... em- um patamat• con·espondeme -ao- que 

vinhamos gastando em termos de amorrização da dívida. Esse é um 

problema que. na reunião do CONF AZ ... colocamos na paura para ser 

apresentado junto aos membros do ,\finistério do Pfaneiamenro para ... 

estudarmos uma alternativa para sair desse impasse. Na medida em que o 

Estado assume um comprometimento - e-crEstado do Rio de Janeiro está 

decidido ... a resolver essa questão do endividamento - remos. rambém. que 

encontrar uma saída que resolva os problemas de caixa e os problemas 

estruturais.ji·utos, inclusive. de decisões equivocadas do passado. 

... temos um problema sério que é o Banco do Estado. sob 

intervenção. Hoje, os jornais anunciam a data do leilão da parte que foi 

separada do Banco. e que nos coloca em uma condição de endividamento 

de R$ 8. 7 bilhões, nossa dívzda fundada.---.:--:E:-com a assunção da dívida do 

BANERJ, que está na nossa negociação. praticameme dobramos e 

passamos para R$ 15 (quinze) bilhões . 

• • •• o .... o .................................................... o ................. o •••••• o .......... o. o. o ....... o ..... o o 
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Chamamos a atenção e pedimos a cooperação. em todos os 

níveis de governo, no senrido de que assumimos e partimos na fi·ente. fomos 

pioneiros no projero de reforma do Estado. Estamos tomando iniciati•·as 
• 

agressivas de enxugamento da máquina estatal, de en.:r:ugamemo de cusros 

do Estado, de liquidação e fechamento de empresas. autarquias e _fimdações 

que não têm razão de ser e que só geram custos. Já privatizamos empresas 

e estamos, agora. privatizando outras. Mas acreditamos que isso não 

resolve o desequilíbrio financeiro do Estado. principalmenre por coma do 

- '""•z:imento. muito elevado. com despesa de pessoal. Entendemos que 

.-_ - ê extremamente importante resolver o problema da reforma 

administrativa e da reforniafiscal, de maneira tal que enxerguemos . __ um 

caminho para o futuro .... de maneira que os Estados se encontrem numa 

situação equilibrada em sua receita e despesa. ··. 

VI.3- Período da tarde de 27 de maio de 1997 

1 a Parte: Explanações a respeito do tema ·'Implicações da CPI 

d-- ~:-.;;catórios", a cargo dos Senadores Esperidião Amin e Vilson 

Kleinübing. 

a) Explanação do Senador Esperidião Amin 

-
Assumindo a palavra. o Senador Esperidião Amin formulou os 

seguintes comentários: 
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... a CP! dos Precatórios vai apresentar as conclusões penais. 

com a parte de sugestão de punição, indicação àe crimes .e de 

irregularidades, inconstitucionalidades, além do rol de e1~ros que a CP! ... 

certamente apresentará e já está apresentando à sociedade brasileira: 

apenas vai sistematizar. Junto com isso. teremos uma série de providências 

a nível administrativo. sugestões de normas com vistas a se eliminarem 

novos riscos de ocorrência de problemas iguais ou semelhantes. e mesmo 

providências acauteladoras, no tocante ao endividamento propriamente 

dito. 

E ... pelo alcance que a CP! conseguiu abranger. no campo da 

sonegação de impostos e da evasão de divisas. já se vislumbra um conjumo 

de infringências no campo do Direito Fiscal. no campo da apmpriação e 

remessa de recursos de moeda brasileira para o exterior e do-exterior para 

o Brasil, e, também, no campo da corrupção. O que a CP! já conseguiu 

levantar é muito significativo . .... Não há dúvida de que a CP! ... está 

apresentando um conjunto de normas que não terão alcance direro sobre a 

compleição e a natureza do endividamento dos Estados e i\llunicípios. 

Vou aqui mencionar algumas que me parecem as mais 

controvertidas: 

1. Creio que a CP! ... vai facilitar a saída de Estados e 

Municípios do mercado de títulos mobiliários- tese defendida por alguns· 

Srs. Senadores e que, em função c/.a artificialidade com que os Estados se 

comportam no mercado de títulos mobiliários. não pude fazer. ainda. um 
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levantamento do que ocorre em outros Estados. O Estado de Santa 

Catarina ... tem mais de vinte anos de tradição na colocação de títulos. na 

comercialização de títulos da sua dívida mobi!iária. e o conjunto de 

amortizações desses títulos se limita à rolagem. .\'a prática. esses títulos 

vêm sendo rolados, e se é verdade que Santa Catarina conseguiu manter. 

até o incidente dos precatórios, uma boa reputação. rambém é verdade que 

não amortizou esses titulas em momento algum. exceto um cur.to período 

administrarivo que não vale a pena aqui frisar. 

Jfas neste dia ! 0 de junho. portanto daqui a quatro dias. 

estarão vencendo letras do Tesouro do Estado de Alagoas e outras CI!io 

não-resgate pelo Governo do Estado de Alagoas jâ representou uma 

querela jurídica, resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. emre o Banco 

Central e o Banco Interunion, d~ notórias repercussões. Pois neste dia I o de 

junho, letras do Tesouro do Estado de A.lagoas vencerão. O Estado está 

postulando a sua rolagem e. evidentemente. essa rofagem não poderá 

ocorrer tempestivamente, até porque o processo sequer foi remerido ao 

Senado Federal. 

A outra r{Zpercussão que a CP I . . . vai produzir no mercado 

financeiro tem a ver com as debêntures . ... a CP!. indireramente, ;a 
-

localizou casos de drible à Constituição Federal para a emissão de 

debêntures. As debêntures, conversíveis ou não em ações. foram inventadas. 
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no Brasil, : .. .para, na base da fé, o título fiducjáriq _alavancar recursos para 

o empreendimento, confiando na sua rentabilidade. 

As debêntures foram descaracterizadas. muito recememente. 

por Estados da Federação, a ponto de um Estado da Federação rer lançado 

R$ 140 milhões em debêntures. em- 1996, para financiar demissão de 

servidores de estatais. Como se demissão dtrservidores de esrarais pudesse 

dar lucro e se alguém pudesse. daqui a pouco. converter em ações as 

debêntures de uma empresa que administra as dívidas de um Esrado. 

Temos casos de debêntures que foram emitidas símp!esmeme 

para a execução de obras públicas por empresas criadasfanrasiosamenre ... 

por Estados brasileiros. para driblar. e burlar o exercício u'o orr. 5] da 

Constituição Federal .... no ·disposirivo que conjére ao Senado o 

responsabilidade de regular limites e condições de operações de crédito de 

natureza interna ou externa . 

... não tenho dúvida de que o próprio real se beneficia com a 

CP! dos Precatórios .. Vum País com moeda estável não pode haver a 

licenciosidade de outros tempos. Considero até que. con~ i1~flàção. o 

administrador tinha um grande imposw para cobrar e para acertar as suas 

dívidas. Com moeda estável. não existe mais isso: qualquer acréscimo no 

éndividamento de um Estado ou de um :\1unicípio se converTe num peso que 

transcende a um mandato. ao contrário dos períodos inflacionários. 

~ ................................................................................................................................................. . 
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Para concluir ... , eu. gostaria de dei:r:ar consignado que o 

Senado Federal por pouco não abriu mão da sua responsabilidade .... com 

a aprovação da Resolução no 70, de 1995 . .... 

Naquele ano ... , a Resolução n° 70 aworizava os Estados a 

contratar. com o Governo Federal, as '·· operações de crédito para o 

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

11aquilo que o Governo havia normatizado e nas alterações dessas normas. 

Ou seja, era uma autorização nos moldes ... de um carrão de crédito em 

branco. Através da Resolução n° 12, de 1997. aquela primeira Resolução 

passou a contar com o seguinte texto: 

"§ 2°.0s contratos autorizados nos termos deste arrigo. bem 

como os termos do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 

dos Estados, serão submetidos à Comissão de Assuntos Económicos para 

apreciação no prazo de 15 (quinzej dias. cujo parecer será objero de 

deliberação pelo Plenário do Senado. Em nenhuma hipótese será 

examinado, pelo Senado Federal. pedido de autorização para contratação 

de operação de crédito nas condições desta Resolução. sem que o mesmo 

contenha as seguintes informações: receira líquida mensal do Estado e 

montante das dívidas que se pretende negociar.·· 

Só para dar um e.x:emplo. não fosse esta Resoiução 11° !2_. de 

1997, o acordo do Estado de São Paulo, que monta a R$ 50.4 bilhões .... o 

maior acordo financeiro da história da dívida interna do Brasil ..... não 

precisaria passar pelo Senado Federal; produziria efeitos plenos sem que o 

Senado Federal sobre ele se manifestasse. 
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Em resumo, a CP! vai ter reflexos. e o processo de saneamento 

dos Estados passa ... por um amplo e criterioso exame federarim. próprio 

da responsabilidade constitucional do Senado Federal. 

b) Explanação do Senador Vilson Kleinübing 

Tomando a palavra, o Senador Vilson Kleinübing teceu 

considerações sobre o tema e formulou proposições de açào. tendo por base 

os resultados da CPI dos Precatórios, nos seguintes termos: 

·' ......................................................... .:. .. .. . .. . .. . . . . . .... . . . .. .. . . ... . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Em primeiro lugar. quero dizer ... que não partilho ... da idéia 

de que a conta do Prefeito tenha. de ser paga pelo Governador e que a 

coma do Governador tenha de ser paga pelo Presidente da República ... . 

Aqui, no Brasil, ainda temos o conceito de que o Prefeito vai gastando. 

enche-se de dívidas, não tem como financiá-las e vai ao Governador. para 

que ... o Município tenha de receber recursos a fundo perdido do 

Governador. O Governador vai gastando e ... tem de ir ao Presidente da . 
. . 

República. E o Presidente da República vai a quem? Ele .. então. emite 

títulos, moeda~ e entramos nessa ciranda de incomperência ou de má gestão 

da despesa ..... 

........ .... . . ... . ........ ....... ....... ...... ................ ... .. .. . . . . .. ......... .. .. .. . . . .. .. . .... . . .. .. ..... . . 

A média do administradoi· público brasileiro .... a grande 

maioria. não quer se incomodar com a despesa. não quer administrá-la . ... 
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nem podem, em determinados casos. administrar a despesa porque as leis. a 

Constituição e certos direitos adquiridos impedem que ele o faça. Ou não 

pode ou não quer. Então. não mexe na despesa e procura mexer sempre na 

receita. 

O Brasil passou por um período em que foi fácil mexer na 

receita, aumentando a alíquota de imposto. até que isso também se esgotou. 

As aliquoras de impostos_ chegaram a tais níveis que não há mais como 

-:nciar o déficit público com o aumento de receita fiscal. aré porque. 

quanto mais se aumenta a alíquota menos se arrecada. mais vale a pena 

sonegar a receita. Portanto. esse tipo de expediente acabou. · 

O outro expediente f fazer endividamento. O serviço público 

tem um sistema de financiamento normal. natural. que é o .financiamento 

efetivo ... do Banco J{undial. do BNDES. da Caixa Económica. do 

EXIMBANK ... , do Banco Alemão, financiamentos de longo prazo. com 

juros civilizados, carência etc . .... 

O serviço público estadual e municipal inventou ultimamf!nte 

a ARO, antecipação de receita. em que se chega a pagar· 6% r seis por 

centoj, 8% (oiro por cento) ao mês de juros. Aliás. aqui 110 .Senado estamos 

tomando algumas medid.as ... para estabelecer um controle nessa questão 

da taxa de juros das antecipações da receita. porque é um \·erdadeiro 

escândalo ... 

• ........... o ........... o ............... o o ................................... • .................. o ....... o o ..... o o ............. o ..... o .... .. 
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Vejam como não é problema de receira a questão dos Estados 

e Municípios: o Estado de São Paulo, em 1992, arrecado'"u de !CMS R$ 17 

bilhões; em 1993, R$ 16 bilhões; em 1994, R$ 17 bilhões: em 1995. R$ 20.8 

bilhões; em 1996. R$ 22 bilhões. O crescimento real ... foi de 10% (dez por 

cento) de 1995 para 1996 . 

. Vo meu Estado. Santa Catarina. a receira idi de R$ 1.5 

bilhões. em 1992; R$ 1,4 bilhões, em 1993; R$ 1.7 bilhões. t!m !994: 

R$ 1,922 bilhões. em 1995: e R$ 1,977 bilhões em 1996- praticamente R$ 2 

bilhões. Fui Governador em 1993, e a receita ... Joi de RS 1.-1 bilhões . .Vo 

ano passado. a receita chegou a R$ 2 bilhões. São pralicameme L'S$ 550 

milhões a mais de receita para o Estado. Onde foi parar esse dinheiro? Em 

compensação. ne.sse período foram feitas RS I 60 milhões de amecipaçâo 
' 

de receita: RS 100 milhões de lançamento de debênmres. queforam para o 

Tesouro; R$ 605 milhões de precatórios e mais R$ 500 miíhões de aumemo 

da receita. 

.. . . Eu já disse nesta CP! que o financiamemo dos precarórios 

foi a burla da lei que criou a CP!. Alagoas. Paraná. Pernambuco. Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São Paulo. Campinas. 

Guarulhos e Osasco foram os Estados que fizeram emissão para 

precatórios. Apenas essas unidades da Fede;.ação emitiram. com juros e 

correção monetária, R$ 1 O bilhões para precatórios no período. Alagoas 
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está devendo R$ 418 mi~hões; Paraná, R$ 38 milhões: Pernambuco, R$ 589 

milhões; Rio Grande do Sul. R$ 61 milhões: Santa Catarina. R$ 651 

milhões; Rio de Janeiro, R$ 30 milhões: Campinas. R$ 101 milhões- muüo 

mais que o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul: Guarulhos. R$ 25 

milhões; e Osasco, R$ 94 milhões. 

São emissões feitas. na verdade. não para pagar p.recatórios. 

mas para financiar dívidas. burlando a Constituição e. por isso. dando 

origem à CP!. 

Há. ainda. as transferências para os Esrados e :\Izmicípios e·o 

Fundo de Participação. Em São Paulo. por <1xemplo. <1171 !992. u 

transferência foi de R$ 1.333 milhões: em !996. jàí de RS I. 7::33 milhões: 

em '/997, inclusive. está crescendo. Já no Rio Grande do Sul. cujo 

Secretário está presente. a transferência foi de RS 898 milhões. em 1992: 

R$ 1.098 milhões, em 1993; R$ 1.160 milhões. em !995 e R$ 1.176 milhões. 

em 1996. Ou seja, a receita está sempre crescendo. num periodo de dois 

anos praticamente sem um aumento salarial. Na medida em que a Cnião 

não aumentou os salários, os Estados também não o .fizeram. 

A dívida mobiliária (da Cnião) em janeiro de 1995. era de 

R$ 80 bilhões e, agora,~ está em R$ rsniilhões. Es-tá -qúase Triplicando! 

Desses R$ 187 bilhões, existem R$ 36 bilhões que foram emitidos para 

trocar títulos de Estados e Municípios. 
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É bem verd_ade que a União. COl'J'Z em~ssão de títulos, financit?u 

o déficit do Banco do Brasil, a securitização da dívida da· agricultura e 

colaborou, também, em parte, para o PROER. Isso fez com que o 

crescimento na emissão de títulos federais fosse maior que o das dívidas 

mobiliárias estaduais e municipais. Em 1995. a dívida mobiliária estadual e 

municipal chegava a R$ 32 bilhões, em janeiro: agora são R$ 54 bilhões o 

total dos títulos públicos emitidos pelos Estados e Municípios. incluídos os 

R$ 10 bilhões dos precatórios. São Paulo passou de R$ 12 bilhões para 

R$ 19 bilhões. praticamente R$ 20 bilhões: o Rio Grande do Sul passou de 

R$ 4,3 bilhões para R$ 6,8 bilhões; Santa Catarina passou de R$ 555 

milhões para RS 1.5 bilhões. O maior aumento foi o de Santa Catarina. em 

todos os aspecros. devido a essa emissão de títulos de precatórios. 

·Coloquei essas observações preliminares para reforçar a 

minha tese de que precisamos dar ao administrador público o instrumento 

para que ele possa mexer na despesa - e quem tem de dar isso é o 

Congresso Nacional. Temos, também, que exigir a contrapartida de quem 

se financia por intermédio da União. Vamos para a quarta renegociação da 

dívida feita nos últimos dez. doze anos. Nenhuma das ameriores foi 

cumprida, na sua essência. pelos Estados e pelas A1unicípi~~- Xunca foram 

cumpridas. Deve haver. pois. efetiva participação. 

Sou partidário de uma outra tese. Cheguei a fazer uma 

proposta, logo que cheguei ao Senado, de se criar uma solução para o 
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endividamento por intermédio da _questão fiscal. Fiz a proposta de criar o 

imposto único, não para_ a saúde, mas para o pagamento dà divida. e o que 

abateríamos de juros poderia ir para a saúde. 

O que a CP! provocou nesse affair rodo? Se não tivesse 

havido ·a CP!: não teríamos apenas esses R$ 10 bilhões emiridos em titulas 

"Júblicos nessas Unidades da Federação,-porque havia uma _fila com mais 

dez para emrar. rodas burlando ao art. 33 da Consriwição Fedaa!. Seriam 

emitidos, prO\·ave!mente, mais R$ 10 bilhões em títulos públicos ..... 

. . . . .. . ....... .... .... .. ·····. ········ .... ········-~--- ... ·-·· --- ...... _.., ... --.- ... -. -· .. ·-· --- . 

Temos de arranjar outra jàrma de financiar o serviço público. 

Pelo menos no curto prazo. pois 110 longo existe. são aqueles mecanismos 

dos quais falei. Mas especialmeiue no curto prazo. e cujo jlnanCiador vai 

acabar sendo a União, pelos acordos que estão sendo propostos .... 

Essas eram as observações que tinha a fazer ... . Não vai haver 

mecanismo que resolva o problema se simplesmente permüirmos que todo 

administrador público gaste o . quanto queira e vá se queixar para o 

imediatamente superior . .... 

O Brasil vai pagar. o Governo Federal vai comabilizar este 

ano R$ 29 bilhões de juros. Não terá receita para isso. Desra forma. os 
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banqueiros vão continuar com seus gerentes no quinto andar do prédio. No 

final do dia, vê-se quanto é que sobrou, telefona-se para o substituto do Sr. 

Murilo Portugal e empresta-se para o Governo. Por que colocar o gerente 

na porta do banco? O dia em que o Governo deixar de tomar tanto dinheiro 

vocês vão encontrar o gerente na porta do-banco chamando cliente e 

fazendo propostas para que esse cliente tome o seu recurso para rinanciar 

empregos e novas empresas. 

r Parte: Explanações relativas à dívida mobiliária. a cargo dos 

Srs. Cézar Augusto Busatto, Secretário da Fazenda do Estado do Rio 

Grande do SuL e Yoshiaki Nakano. Secretário da Fazenda do Estado de São 

Paulo. 

a) Explanação do Sr. Cézar Augusto Busatto 

Tomando a palavra. o Sr. Cézar Augusto Busatto propôs-se a 

fazer um breve diagnóstico da situação da dívida mobiliária dos Estados. e 

discorrer sobre a situação da dívida do Rio Grande do Sul e sobre os termos 

básicos da n'egociação da dívida mobiliária do Estado, que está sendo 

concluída com o Governo Federal. 

O orador fez a seguinte exposição: 
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O Rio Grande do Sul é o terceiro Estado brasileiro . em 

endividamento mobiliário, embora seja o quarto Estado brasileiro em 

produto, o que revela que ele tem uma posição de endividamento bastante 

mais desfavorável do que a de outros Estados brasileiros do mesmo 

tamanho. 

Essa situação pode ser melhor examinada numa relação entre 

a dívida pública e o número de habitantes por Estado. Pelas inforf"'!ações de 

·"Le dispomos. o Estac/o do 1Vfato Grosso do Sul é o que detém a maior 

dívida por habitante, R$ 821,00, seguido do Acre. e o rerceiro E$cado 

brasileiro em dívida por habitante. é o Rio Grande do Sul. acima de São 

Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, que são. junto com o nosso. os Estados 

que detêm maior volume de dívida mobiliária . 

.................................................... .. ··································~·-..... -·~· ~ -

vamos e.:r:aminar .. a situação e_spec[fzca do Rio Grande do 

Sul, que apresenta aspectos que ... dizem ;-e.speiro a rodos os Estados 

brasileiros. Escolhi a relação entre a evoluÇão da receira líquida real e a 

evolução da dívida, tomando o caso do Rio Grande do Sul . 

... o valor ... da receita liquida real dos úlrimos dez anos ... 

evolui de R$ 3,5 bilhões/ano para R~ 4. 71 bilhõesJ.anp. c.:omo estimativa 

para 1997 . .... 
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A dívida mobiliária do Rio Grande do Sul totalizava R$ 771 

milhões, em 1987, e deve fechar 1997 com R$ 6, 768 bilhões . 

... as taxas de crescimento da divida mobiliária são mu_ito 

superiores às taxas de crescimento da receita .... 

Dez anos atrás a dívida mobiliária do Rio G1··ande do Sul 

representava tão-somente 22% (vinte e dois por cenroJ da receita liquida 

real do Estado. Hoje essa divida represema 144% (cento e quarenta e 

quatro por cento} da receita liquida real .... 

... as perguntas que cabem aqw são ... : O Estado foi um 

perdulário? O .Estado se endividou demasiadamente? O Estado tem tido 

administrações absolutamente inconseqüemes? 

Aliás. é uma linguagem que temos ouvido muito ultimamente. 

Na verdade. entretanto. posso dizer-lhes que. nesse período. a Estado do 

Rio Grande do-Sul não emitiu um único centavo de dívida nova. Toda 

emissão foi utilizada única e exclusivameme para o rejinanciamemo da 

dívida já contraída atél987. 

Esse crescimento ... se deve. única e exclusz\·amente. ao 

crescimento das taxas de juros reais. muitíssimo acima do crescimento da 

taxa real da receita do Estado. O que traz à tona a questão de .fzmdo. a 

questão central da discussão da divida pública. que se refere ao modelo. à 

forma de financiamento "da divida pública dos Estados. 

579_ 



-----~-~-~-~--~-~-~--~-~-~--~------------------------------------------------------------------------

580 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

A dívida pública dos Estados, ao longo desse período, foi 

financiada com taxas de juros de mercado, enquanto a receita dos Estados 

nem de longe consegui~ acompanhar essas taxas. ou seja, o modelo de 

financiamento da dívida pública dos Estados é absolutamente perverso. E 

foi exatamente esse modelo ... que lev_ou os Estados a uma situação de 

insolvência da sua dívida pública. 

Esta é a história verdadeira da dívida pública dos Estados: 

um crescimento explosivo decorrente de um modelo perverso de 

financiamemo. incompatível com o crescimento das suas receitas. 

Dianre dessa situação. o que aconteceu? Os Estados 

brasileiros ... progressivamente perderam a capacidade de pagar a dívida a 

sua dívida mobiliária. E aí ... progressivamente os Estados pressionaram o 

Governo Federal. o Senado .... para aumentaJ:o limite de refinanciamento 

dos seus títulos vencidos. 

O que aconteceu. portanto. foi que esse endividameiuo foi 

saindo do controle dos Estados. crescendo em volume. Refinanciamentos 

anuais crescentes também aumentavam essa. verdadeira ·bola de neve. 

transformando essa dívida em •·a/ores totalmenre incomparíYeis com a 



DEZEMBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

receita dos· próprios Est{1dos e levando à necessidade dessa renegociação 

global que hoje estamos procedendo. 

O fato é que, na origem dessa dívida, . .. os valores 

inicialmente contratados são valores extremamente reduzidos Ji'ente ao 

valor global que alcançou a dívida, produto desse crescimento das taxas de 

juros reais que se verificou nesta última década .... 

Quq.is foram as condições básicas para a nossa renegociação? 

Creio que são condições que foram, também. impostas ou negociadas com 

os demais Estados. Correção monetária pelo !GP-DI da Fundação Getúlio 

Vargas. taxa de juros de 6% (seis por cento) ao ano. prazo de amortização 

de 30 (trinta) anos. pagamento em ativos - no caso do Rio Grande do Sul. 

do montante da dívida mobiliária deverão ser abatidos R$ 8 I O milhões em 

ativos do Estado- e pagamento de dívidas com o Governo Federal- R$ 340 

milhões de dívidas, que deverão ser pagos ... ao Governo Federal. 

totalizando R$ 1,150 bilhões. que correspondem. aproximadamente. a 20% 

(vinte por cento) da dívida renegociada. 

Quanto ao comprometimemo da receita liquida real com o 

pagamento da dívida, foi estabelecido que seria 11.5% (onze e meio por 

cento) em 1997; 12% (doze por cento), em 1998; 11.5% rdoze e meio por 

cento) em 1999: e 13% (treze por cento) a partir do ano 2000. até liquidar 
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o resíduo entre o pagamento feito e o saldo que deveria ser pago naquele 

ano, e atingir a igualdade entre o estoque da dívida e a receita líquida real. 

Essa igualdade ... deverã ser atingida por volta do ano 2006. 

Quais foram os resultados dessa renegociação para o governo 

do Estado do Rio Grande do Sul? O· que levou o Estado a assinar os 

protocolos e, agora, estar iniciando a negociação dos contratos? As nossas 

dívidas com à Caixa Económica Federal, no valor de R$ 369 milhões. 

custaram o !GP-DI mais 18,2% (dezoito inteiros e dois décimos por cemo; 

ao ano. Estamos refinanciando ... (pelo) !GP-DI mais 6% (seis por cento). 

As nossas operações de antecipação da receita orçamemária. da ordem de 

R$ 141 milhões, custaram o !GP-DI mais 36% (trima e seis por cento; ao 

ano. Estamos financiando às taxas já mencionadas. E a dívida mobiliária 

era financiada pelo !GP-DI mais 13% (treze por cento) ao ano. Estamos 

renegociando às taxas já mencionadas. 

Isso, evidentemente, faz com que o custo médio da 11ossa 

dívida ... possa ser reduzido ... com uma economia anual da ordem de 

R$ 560 milhões ... . 

•• .. .. ••• .. .. • • ... • o ......... o ................................................................ -·.......................................... • 

... Passamos a ter condições. a partir da renegociação dessa 

dívida ... , definida num perfil de 30 (trinta) anos. com taxas de juros fixas. 

de passar a buscar financiamentos internacionais para investimentos. com 

perfil de lQngo prazo e taxa de juros de nível internacional ... . O Estado 

não vai mais recorrer a antecipações de receita orçamer::/: ... ia - está vedado 
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pelos acordos. O Estado. portanto, vai sair dv endividamento de curtíssimo 

e curto prazo e vai começar a se financiar ... em dívida de longo prazo . 

. . ... ... . ...... .... .. . ... .. . . ........ ......... ... ..... ...... . . .. .. . . . ..... .... ... ·-·. ... . .... .. .. . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .... .. .. .. .. . 

Outro impacto importante é sobre o nosso sistema financeiro 

estadual, uma vez que ~ívida mobiliário era administrada pelo BANRISUL. 

o bancc: oficial do Estado, e, com a possibilidade de, agora. retirar essa 

dívida do banco, este recupera suas margens de operação. de 

financiamento, e passa a ter uma possibilidade de abrir créditos adicionais 

da ordem de R$ 3 bilhões, o que é extremamente saudável. porque o banco 

vai passar a ter capacidade de financiar a iniciativa privada que . .. é a 

razão da sua própria e.:'Cistência. 

Vou concluir agora, mostrando o quadro de receitas e dívida 

com renegociação e sem renegociação. 

Fiz uma projeção até o ano de 2026 .... 

... projetamos a receita líquida real do Estado a uma taxa de 

3% (t!ês por cento) ao ano de aumento real. que é a taxa- histói·ica do 

crescimemo da receita do Estado do Rio Grande do Sul. "Essp receira vai 

chegar a cerca de R$ 10 bilhões no ano de2026. à essa ta.y_a de crescimento 

i 

A dívida sem renegociação:... evoluindo ... às ra.-cas de 

mercado, da forma como vtnha sendo ... refinanciada. no ano ]026 . ... sem 
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nenhum novo endividamento, ... estaria valendo RS 87 bilhões. oito vezes a 

receita ... . Com a renegociação vamos ter uma dívida crescendo 6% fseis 

por cento) ao ano mais IGP-DJ. mais uma amorri=ação de 1 1.5%. 12%, 
. . 

!2,5% e 13% (onze e meio, doze, doze e meio e treze por cento) ... da 

receita líquida real. 

Teremos, então, no ano de 2006, ... um ponto de equilibrio, 

quando a receita líquida real deverá ser do tamanho da dívida total. uma 

relação de um para um. 

A partir desse ponto. pelas negociações que fi=emos com o 

Governo Federal. o Governo do Estado se compromete 'a não mais 

aumentar essa relação ao longo da sua história. e ele poderá abrir espaço 

para novo endividamento na medida em que ... amorrizar além deste limite. 

ou seja, ... reduztr o tam71-nh-a~ia- sua divida com relação a sua receita 

líquida real. 

... o Estado do Rio Grande do Sul não poderá comrair· novo 

endividamemo aré o ano 2006. ou. se a evolução de sua receiTa líquida real 

for maior do que a estimada, 3% (três por cenro; ao ano. ele poderá atingir 

essa meta antes: ou poderá atingi-la depois. se a receita não n\·er esse 

crescimenro. 

Nessa negociação foram e.x.cetuadas ... negociações que o 

Governo do Estado já vinha fazendo com Banco Mundial e o Banco - . . 

Interamericano de Desenvolvimento para algu:;~as conrratações de 
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financiamento de longo prazo. que já foram consideradas _denrro dos 

compromissos de- pagamento de. dívida que o · Estado vai fazer. 

regularmente. ao longo do período de vigência desses contraros. 

b) Explanação do Sr. Yoshiaki Nakano 

Assumindo a palavra, o Sr. Yoshiaki Nakano expôs o seguinte: 

Como o Estado do Rio Grande do Sul. tivemos um longo 

processo de negociação de dívida junto ao Governo Federal. 

Em relação à dívida mobiliária. o mesmo esquema adorado 

para aquele Estado foi adotado para o deSfív Paulo. Na semana passada. o 

Governador de meu Estado assinou. toci_o~cQ§_ __ f.Q_l1trat_g_:;~1-e renesociação da 

dívida. em que se envolvia uma dívida global de mais de RS 50 bilhões. 

inclusive contraros de transferência de ativos da ordem de RS 6 bilhões. 

valores esses niferentes a 31 de março de 1996. 

... grande parte do crescimento e.:-:plosivo da dívida nesses 

últimos anos foi quase que exclusivamente em jimção das altas ra.:r:as de 

juros . ... esse crescimenro se deu ... em função de três fatores jzmdamentais: 

em primeiro lugar ... precisaremos abordar um aspecto histórico. 

Há vinte anos, tínhamos. neste País. um sistema de 

financiamento de projeros públicos de infra~estnttura ... com taxas de juros 
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de longo prazo. com recursos para a área de saneamento._ para o sistema 

BNH e para outros geridos pela Caixa Económica Federal. Esse sistema 

entrou em colapso no final da década de 70. início da ... de 80 .. .J. partir daí. 

a dívida pública dos Estados se tornou cada vez mais mai-estruwrada.' no 

sentido que grande parcela passou a pagar juros de mercado. 

Em São Paulo, a ... dívida financeira atinge mais. de R$ 60 

bilhões e dois terços vinham sendo financiados à ta;r:a de juros de mercado. 

· . 1 dívida passou a crescer explosivamente e a capacidade de pagamento 

dos Estados estava muito aquém das possibilidades de. até mesmo. pagar os 

próprios juros . ... estes passaram a ser capitali=ados. advindo ... (o') 

crescimento estrondoso da dívida. 

O segundo ponto ... é ... a rigidez _riscai. O meu Estado. 

diferente do nível municipal e da União. sofre dupla rigidez. ramo do lado 

da receita como do ... dá despesa. O JC\1S e.x:empl~fica a receira de que um 

Estado como São Paulo depende fimdamentalmeme. Os recursos oriundos 

de transferências do Governo Federal. salário-educação. SUS <!Fundo de 

Participação dos Estados, são, praticamente. insignificantes. represe •tando 

5% (cinco por cento) ou, no máximo. 7% (sete por centoJ da reéeita. 

conforme o ano. Todo o restante advém de recursos Tributários. rendo como. 

base o ICMS. ... este é um imposto ... (sobre o) valor. adicionado. 

funcionando bem quando não há problemas de fronteiras e as alíquotas são 
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nacionais. De outra forma gera-se - como assistimos nesses últimos anos -

a guerra fiscal, com efeitos ·extremamente danosos para as finanças 

públicas de todos os Estados. São, ainda. mais danosos para a alocação ... 

eficiente de recursos dentro do País. 

Na medida em que a única receita do Estado é um impos{o ... 

(sobre o) valor adicionado ... , não será possível fazer política ... (do) lado 

da receita, mas apenas ... (do) lado da despesa. Infelizmente. quando se 

abre a despesa; o que se verifica é que todos os Estados .. . comprometem 

uma parcela significativa da sua receita com despesa de pessoal. em 

função de normas constitucionais, ... que é uma despesa ... incomprimível. 

Pouquíssimos são os Estados dentro do limite constitucional de 60% 

(sessenta por cento), estabelecido pela Lei Rita Camara . .... 

... no Estado de São Paulo. a despesa de pessoal. no primeiro 

ano deste Governo, cresceu .30% (trinta por cenro; e. no segundo ano. 

conseguimos contê-la a 3% (três por cento!. O crescimemo do primeiro ano 

foi em fimção dos aumentos concedidos na penúltima semana do Governo 

anterior ... . O governo Covas quase não concedeu nenhum aumento e 

conseguimos reduzir o número defimcionários em 105 rcenro e cinco; mil. 

Ainda assim, no ano passado, a folha de pessoal cresceu 3% (três por 

cento) .... ainda que tenhamos feito um eslorço enorme para demissões e 

proibição total de contratação de qualquer fzmcionário. Nossa política 

salarial concedeu aumentos somente para duqs categorias nesse dois anos: 

professores e polícias civil e militar. 
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... temos outras ( desi?esas) que são incomprimíveis. como ... os 

precatórios, ... . O máximo que conseguimos é acordo com credores. 

detentores de precatórios. e, em alguns casos. pagar parceladamenre. 

Uma outra despesa · .. : é a de juros. uma herança que 

recebemos. Não fizemos nenhum centavo dessa dívida .... de mais de R$ 50 
~ 

bilhões ... . Somos obrigados a cumprir os contratos existemes. que 

implicam em comprometimenro significativo. e. com o acordo. 

comprometeremos cerca de 13% (treze por cento) da receita liquida para o 

pagamento da dívida. 

Para agravar a situação, temos algumas vinculações legais . ... 

: 9,57% (nove inreiros e cinqüenta e sete centésimos por cemo; da receita 

para as universidades e I% (um por cento) para a Fundação de Pesquisa 

do Estado de São Paulo. Isso significa que mais de 10% (dez por cento) da 

receita de ICMS. a receita básica do Estado. automaticamente é canalizada 

para essas entidades e, em nome da autonomia universitária. o Executivo 

estadual não tem poder de interferência na gestão dessas unidades . .... 

... estamos enfrentando ... uma total rigidez no lado da receita. 

porque não temos novas bases para tributar .... 

Assim. a situação de gestão das finanças públicas do Estado é 

algo extremamente difícil. a não ser que haja medidas maiores. legais e 

constituci.onais. para dar maior flexibilidade tanto do lado da receita como 

do lado da despesa. 
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Tenho proposto, em diversos fóruns. que os Estados também 

deveriam ter poderes de tributar as demais bases clássicas·.:. como renda e 

propriedade. Cada Estado. com sua Assembléia Legislativa. poderia tomar 

decisões no sentido de.aumentar ou diminuir a carga. de acordo com sua 

despesa. 

Do lado da despesa ... o Governo Federal e o próprio Senado 

:leriam qjudar os Est~os não somente estabelecendo normas. como a Lei 

,-<..ita Camata, mas também proibindo, de uma forma muito mais clara, as 

vinculações de receitas. como aquela que temos no Estado de São Paulo . .... 

························-·····························~·-··············· ......................... . 

Finalmente ... , no caso do Estado de São Paulo. temos de 

reconhecer que houve uma irresponsabilidade de natureza 

administrativa. Os déficits orçamentários. nos últimos oiro anos. foram 

absurdos .... incluindo-se na receita operações de crédito e 1'enda de ativos 

do Estado. 

Conseguimos .... nos últimos dois anos. reduzir o déficit para 

zero ..... 

... . Além do endividamento - é uma herança de dívida 

mobiliária, dívida contratual, dívida junto a empreiteiras - esses déficits. 

acumulados significam. também, dívidas. contas atrasadas e assim por 

diante. 
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... tenho a impressão de que são necessárias medidas de 

natureza institucional, que evitem administrações como essa que tivemos no 

Estado de São Paulo durante oito anos. Isso tem que ser evitado por algum 

mecanismo mais rígido de controle . 

• • o •••• o. o o o. o. o o •••••••• - •••••••••• o. o. o •• o •• o •••••••••••• o o ••••••••••••••••••••••••••••• o •••• 

No ano de 1994, o déficit primário do Estado de São Paulo foi 

'c "zais de R$ 4 bilhões ... ·. Revertemos isso no primeiro ano . ... e este ano 

.A..:.vemos chegar a um superávit primário de cerca de R$ 1.6 bilhões. Para o 

próximo ano. teremos que aumentar ... mais R$ I bilhão no superávit 

primário. 

Esse foi o acordo. o programa de ajuste fiscal que assinamos 

... com o Governo Federal. ... além da meta de reduçào sistemática da 

relação dívida/receita líquida ao longo. dos anos. r.:remos de aumenrar o 

superávit primário nos próximos três anos. para que possamos cumprir ... 

os compromissos assumidos na renegociação. 

Além da geração de superávit primário. implememamos um 

programa estadual de desestatização. É_ _evid_ente que. com uma divida da 

magnitude da que herdamos, mesmo com a ta.:r:a de juros de 6% (seis por 

cento), não é possível, dentro dos limires do orçamento do Estado de São 

Paulo, quitar essa divida. Sendo assim. implementamos um programa 

estadual de privatização que está . ·ímdani'entaimenre \'cJltado para o 

pagamemo de dividas. 
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Nessa negociação, estamos quitando 20% (vinte por cemo) da 

dívida em ativos . ... há um mecanismo de subsídio .:. em que a dívida de 

hoje retroage a 31 de março, já que a rigor a negociação foi iniciada em 

junho de 1995. Naquel~ momento, pelo menos. a data de corte era muito 

próxima. mas com o tempo, o subsídio acabou aumentando e vamos 

transferir ativos da ordem de R$ 7,5 bilhões. 

Temos um abatimento porque fizemos uma outra 

renegociação de todas as dívidas do setor elétrico paulisra para com o 

Governo Federal. para com o com a sistema ELETROBR..f.S. de mais de 

R$ 2,3 bilhões. Nessa negociação, não só já pagamos uma parcela 

significariva. como estamos transferindo 49% rquarenra e nore por cenroJ 

da empresa de r!·ansmissão de ener_gia que está sendo criada no programa 

de desesratização do Estado. 

Além do programa de desesratização .... da viabilização do 

pagamento, em ativos. de 20% (vinte por cento) das dívidas renegociadas 

com o Governo Federal. também pagaremos dívidas com o programa de 

desestatização, dívidas junto a empreiteiras e os precatórios .... . vias esses 

números, cada vez que· se faz auditoria nas contas. acabam se reduzindo. 

ou, cada vez que se e.:r:amina o precatório. abrem-se brechas para se 

recorrer ao Supremo ... e os valores acabam caindo. 

Quando se' começa a fazer auditoria para consolidar a dívida 

(com as empreite iras) e se pagar com o resultado da przvaHzação. encontramos 
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critérios incorretos nas conversões dos diversos planos de esrabilização. Com 

isso, também, a dívida vem caindo significativamente . .... 

. .. ........... .... .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . ... ... .. . . . .... .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . ... . . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .. . .. .. 

O restante da divida é formado por dividas já renegociadas ou 

dívidas de empresas independentes financeiramente do Tesouro. as quais já 

estão plenamente recuperadas e fazendo já grandes invesrimemos. São 
. . 

empresas que, no último ano da gestão do Governo amerior. ap1:esentavam 

u"! prejuízo de R$.800 milhões e que. depois de dois anos. apresentam 

como resultado R$ 300 milhões ou R$ 400 milhões de_l11cro~ Coli1 isso.- não 

só se recompôs a capacidade de investimemo dessas empresas como. 

rambém, de pagamento da dívida. 
r>"(\",..· ··············································.-······················-······· ······O·;;~J"\:., .i~ 

VI.4 - Período da manhã de 28 de maio de 1997 

. O período contou com duas explanações. a primeira a cargo do 

Sr. José Soares Nuto, Secretário da Fazenda do. Estado da Paraíba. c a 

segunda, de responsabilidade do Sr. Nivaldo Alves de Oliveira. 

Superintendente do Tesouro do Estado do Maranhão. 

a) Explanação do Sr. José Soares Nuto 

Ocupando .a palavra, o Sr. José Soares Nu to discorreu sot).re o 

tema "Amortização de Juros", nos seguintes termos: 

" 
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Inicialmente gostaria ... de dizer que o título da nossa 

exposição ... "Amortização de Juros", está um tanto incompleto porque. de 

acordo com os parâmetros da 8. 727, a amortização seria da divida. do 

principal. dos juros e de outros acessórios. Aquela legislação (Lei n° 8.727, 

de 1993) estipulou o prazo de vinte anos para o pagamento das dividas de 

todos os Estados. Estabeleceu. também. que cada Estado comprometeria. 

com a divida admitida naquela legislação, no primeiro ano. 9% (nove por 

cento}, e a partir do segundo ano. 1995, ... 11% (onze por cenroJ da sua 

receita liquida real. 

.... aqueles Estados que não conseguirem. durame esses \'il7te 

anos. pagar o principal, juros e outros acessórios. reriam direiro a uma 

prorrogação de .. . dez anos para . . . o pagamento de rodo o seu 

endividamento. " 

... qual é o-problema da Paraíba? Diria que há um problema 

muito sério: o comprometimento das nossas receitas com o pagamento da 

divida. muito embora desde 1991 a Paraíba não renha conseguido nem um 

financiamemo novo, até porque as margens de compromerimemo definidas 

pelo Senado não permitiam. De 1991 para cá a Paraíba só rem pago 

dividas em níveis .. : abs;lutamente insuportáveis ..... 

. ~-·· .. ..... .... ... .... .. ... .. .. .. . .... ......... ..... .. ...... ..... ... . . .. .. ... . . .. .. .. .. . . .. . . . . .. ... . .. . ... . . 
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... ao iniciar o ano de 1993, o Governo Federal realizou várias 

reuniões com os representantes dos Estados e com os priÚcipais credores 

da área estatal. principalmente porque a União. por imermédio dos seus 

órgãos vinculados. é o maior credordessac:lívlda do Esrado. 

Dessas discussões resultou, no dia 05 de novembro de 1993. a 

aprovação da Lei 17° 8. 727, que não contemplou ... todos os débitos. mas 

que foi um grande avanço porque estabeleceu condições para que os 

Estados se desafogassem um pouco no· momento da realização dos seus 

contratos. 

Tivemos problemas, e muitas sugestões e proposições dos 

Estados não chegaram a ser contempladas nessa lei. Por exemplo. lembro-

~.,. l-,em que o Estado do Rio Grande do Sul realizou um trabalho muito 

--·-··'aao sobre o assunto. constatando que. historicamenre. os Estados 

vinham comprometendo. em média. 7% (sete por cento! da recr;ira líquida 

real com o pagamento da sua dívida. Temamos ... que. se não .ficasse em 

sete, ficasse em ·oito ou nove. mas isso não prevaleceu. 

No primeiro ano, 1994. comprometer-se-iam 9% (nove por 

cento) da ... receita liquida real ... e, a partir de janeiro de I 995. isso já iria 

para II% (onze por cento; . .... 

Com as operaçõe_s ARO ... não houve conrempfaçào. Pqra o 

INSS, FGTS, Imposto de Re"Íida e COFINS das estatais foi exigida a 

garantia do Estado. 
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O caso da Paraíba é o de todos os Estados brasileiros: é o 

garantidor, estamos pagando todo mês esse débito. que não é p?queno 

proporcionalmente à nossa receita ... : mas, até hoje não se admitiu que 

essas dívidas ... entrem no limite dos 11% (onze por cento!. mesmo se você 

::mprovar que o Estado está, efetivamente pagando essas dívidas . .... 

... também não admitiram ... as prestações vencidas a partir de 

O! de julho de 1993. Ora, vínhamos com todas essas operações em atraso. e 

a Lei 11° 8.727 só foi aprovada no dia 05 de 11ovembro de !993: a 

regufamemação do Senado ... só ocorreu no dia 31 de janeiro de 1994. 

(com a edição da Resolução n° ll)J Ora. os débiros de OI dejulho de 1993 

até à data da assinatura dos contratos tinham que ser assumidos pelo 

Estado. 

Era para se pagar à vista ... mas ninguém tinha condições. e o 

amontoado de amorrizações que venceram nesse período levou-nos a fazer 

uma negociação ... de curto prazo, seis meses apenas. O prazo foi estendido 

para novema meses. por ser, o anterior. insuportá1·ef para os Estados ... . 
' . 

. . . . . . . .... .. .. .. .. . . .... .. . .. .. .. .. . . ... .. ... . ... . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. ... . .... .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . .. . .. . 

... comprometemos. a partir de janeiro de !995. I I% (onze"por 

cento), mais o que tinha ficado defm·a: pagamenro de débitos de estatais. 

pagamento de ARO ... ; nossa amortização, .. 110 ano de 1995. chegou a 

19, 7% ( dezenove inteiros e sete décimos por cento J. 
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Naquele ano de 1995, comprometemos dois meses e meio da 

nossa receita global .... Então, tivemo_s_ que g_njj-g_JI[qr as_n_o_ss_as d.r?-sp_esas 

globais, inclusive de pessoal, com no_ve_mes.es_ e. meio__de_rec_eiLa_~-~--E!'a 

insustentável essa situação. ·oo o Governador realizou uma série de 

audiências com o Presidente da República. com o A1inistro da Fazenda: . 
depois nos agregamos a algumas reuniões. dg (iovemggOJ:e!J~ .,. _ej'l{T'amo_s 

em entendimemo com o Senado. apresentamos propostas. por meio do 

Senador Humberro Luçena: é uma das proposições em paura 000 pendente de 

julgamento. oo, diame desse clamor_dos.Estados oo· o _GQ\·erno_E~deral ... 

baixou a A1edida Pro\·isór.ia n° 1560 .oo •• 

000 a Paraíba não conseguiu as mesmas condições rào 

favoráveis de São Paulo e do Rio Grande do Sul 00. • Mas São Paulo 

concluiu, estamos concluindo desta semana para a outra. 000 todos os 

Estados estão mobilizados no sentido de atender às exigências da Medida 

Provisória 000 que ... representa um grande avanÇo ein relação ao 

comprometimento dos Estados. 

No nosso caso. por exemplo. remos RS 1.-1 bilhões dentro da 

Lei n° 8. 727, mas temos R$ 400 milhões que ficaram fora. 000 esse ·:ficar 

fora", são taxas altíssimas, prazos de um a quatro anos: temos dez iten~ de 

operações enquadráveis na Medida Provisória 11° 1.560. mas. de qualquer 

maneira, já temos consciência de que pelo menos dois terços dessa dfvida 

de R$ 400 milhões,. ou seja, R$ 300 inilhões. são passíveis de 

enquadramento na 1.560. oo•. 
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.... E a maior parte dos RS 100 milhões (restantes). pelo 

menos R$ 80 milhões, são referentes a débito de esrata:is .... nós estamos 

pagando . . . . Essas empresas não têm a menor condição de ~fé tu ar o 

p~gamento: ... por que não liquidam essas empresas? ... . 

Já tivemos algumas empresas liquidadas. mesmo assim o 

débiro do passado, na condição de empresa estatal. •·ai prevalecer e o 

Estado vai ter que pagar . .... 

... temos consciência de que. mesmo assincntdo um conrrato 

dentro da 1.560. a Paraíba ainda rai cominuar pagando. porque as 

condições da 1.560 não são uniformes para todos os- Estados. não sei 

porque, mas ainda vamos continuar comprometendo 15.5% fquinze e meio 

por centoj da receita líquida real. É certo que estávamos com ;O% (vinte 

por cento) da nossa receita. vamos diminuir 4.5% tquatro ~ meio por 

cento), o que é muito importante para o Estado porque estávamos numa 

posição de total estrangulamento .... 

.................................................................................................................... . 

Deixo a mensagem de que muitos Estados deverão voltar ... 

porque o problema é sério e nós não estamos resolvendo. Não o resolvemos 

com a 8. 727, nem vamos resolver com a Medida Provisória 11° 1.560. É 

muito dificil comprometer 15,5% (quinze e meio _por centO} da receita 

líquida real de· um Estado que tem feito um esforço enorme para fazer 

crescer as suas receitas e ajustar as suas despesas. 
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Temos que voltar. talvl:!z. à discussão do problema. porque 

essa dívida acumulada, facilitada e estimulada pela Cnião aré os anos 90. 

está aí e não nos cabe discuti-la. mas sim pagá-la. que é o -que estamos 

fazendo. Estamos pagando com o saátficio de todo o nosso investimento. 

especialmente nas áreas sociais, como educação. saúde-e seguranr;a. 

b) Explanação do Sr. Nivaido Alves de Oliveira 

A Explanação do Sr. Nivaldo Alves de Oliveira foi formulada 

nos seguintes termos: 

" ... o Maranhão tem conseguido manter o equilíbrio das contas 

públicas ... com o moniroramenro do orçamento ... dando êrzjàse ao controle 

da despesa e gerenciando de maneira bastante eficiente o Tesouro do 

Estado. Isso tem permitido uma liquidez normal. ponto /undamenral da 

administração financeira. . . . . O Maranhão tem.... inclusive. . .. pago as 

contas de restos a pagar de exercícios anteriores com um critério de 

entrada ... na Secretaria da Fazenda, e isso determinou uma credibilidade 

do Governo junto aos fornecedores ... ; ninguém está sendo beneficiada em 

detrimento de outros e o Estado do .~.'vfaranhão tem conseguido pagai· 

normalmente a folha do~ funcionários, inclusi-.,hi, na dia 1 o de julho. pagará 

50% (cinqüenta por cento) do décimo terceiro salário. 
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O Maranhão também está realizando investimemos sociais 

relevantes, como é o caso do recente Programa A1inha Casa. que está 

permitindo aos funcionários públicos um nível decente de habitação. 

melhoria nas condições de moradia, permitindo a reforma e aquisição de 

casas, e, no caso de o funcionário público ser possuidor de um rerreno . ... a 

construção de sua casa. ... . A Secretaria de Adminisrraçâo rem um 

programa social especifico para beneficiar os aposemadQ_s. 

O Nfaranhão está. também. realizando investimemos em i;~ri'a

estrutura. A malha rodoviária do EstadcJ está totalmeme licitada. <::sperando 

apenas a minimização das chuvas para que se inicie o seu processo de 

ampliação e modernização. 

Infelizmente, com relação ao banco do Estado. eíe está 

apresentando sérias dificuldades. mas o Estado já conseguiu apresentar ao 

Banco Central ... um . estudo que. entretanto. comraria ... a medida 

provisória da nova modalidade de banco. A medida provisória está 

criando um banco semelhante aos bancos de desenvolvimenTO. uma 

modalidade ... superadd: O Maranhão conseguiu apresemar um esrudo tujo 

modelo é muito diferente do da medida provisória. mas vai se adequar à 

realidade do Estado, permitindo que esse banco continue prestando. -como 

o faz, relevantes serviços ao Estado. . .. gostaria de pedir aos Senadores · 

presentes que dêem apoio a esse estudo da nova modalidade de banco para 

o Estado do Maranhão. 
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Na. verdade, apesar_ desse equilíbrio. também esramos com 

algumas dificuldades. No mês_ de abrjl._]i_ve111QLWnp,_ queda na_r_~_e_iia _do 

ICMS. Mas ... a Secretaria da Fazenda já está coin um processo de 

modernização de toda a estrutura da receita. Essa modernização será 

implantada no segundo semestre. iliclusive com a implanração. paralela ao 

sistema atual. do SIAFI, para que. em 1998. o J.faranhão iâ o esteja 

utilizando na Secretaria da Fazenda. 

O }.;/aranhão também cónseguiu avançar ;w ,wea de 

privatização e de conflitos rurais. J\1as. para que ... .:ssa c·ondição de 

equilíbrio seja mantida. é necessário que a reforma administrariva seja 

aprovada. a fim. de que se mznzmzzem os custos orhmdos do aumenro 

vegetativo da folha de pagamento . .. . Precisamos da reforma da 

previdência para minimizar os custos previdenciários. porque hoje as 

pessoas estão se aposentando côiri salários bem maiores do que os da ativa. 

por uma série de beneficias irregulares. Por isso. é importantfj! que essa 

reforma seja aprovada ... . Embora, ontem. o Senador Esperidião Amin 

tenha jogado uma ducha fi·ia ao afirmar que o Governo acha dificil a 

aprovação da reforma fiscal. o 1\1aranhão a aguarda com esperança. 

Com relação à amortização da dívida. estamos com os 

mesmos problemas da Paraíba. Embora estejamos. de certa forma. 

equilibrados, os resíduos da nossa dívida não estão sendo pagos. j~ que 

estamos limitados ao pagamento de II% (onze por cento). No final do 

contrato, -teremos mais de dez anos para pagar, o que inviabilizará 

totalmente a economia do Estado. 
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Por isso, precisamos que essa rolagem da dívida seja. agora. 

de maneira definitiva para os Estados, e, não, paliativa. como ... está sendo 

....... o Maranhão espera que, desta vez. a medida ... venha atender às 

aspirações de wdos os Estados. de maneira que eles mantenham seu 

equilíbrio financeiro e consigam ser administrados sem problemas . .... ". 

V1.5- Período da tarde de 28 de maio de 1997 

O período contou com duas explanações. a primeira. de 

responsabilidade do Sr. Miguel Salomão, Secretário da Fazenda do Estado 

do Paraná, a respeito da reforma tributária. e a segunda. a cargo do Sr. Livio 

Carvalho. Secretário do Planejamento do Estado do Tocantins. que analisou. 

também, a reforma tributária, e ofereceu um breve relato sobre a situacão 

das finanças do Estado do T ocantin~. 

a) Explanação do Sr. Miguel Salomão 

Foram os seguintes os termos da Explanação do Sr. Miguel 

Salomão: 

·· ... o Senado, ao realizar este seminário. assume uma posição 

muito clara de parceria construtiva com os Estados. na busca de uma 

solução que permita que o ajuste fiscal no Brasil não seja apenas um ajuste 

de Tesouro Nacional. 

Pelo contrário. há muito tempo os-organismos imernacionais

FMI, Banco Mundial - não olham o equilíbrio fiscal no Brasil-apenas pelas 
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contas do Governo Federal. mas pelo conjunto de comas: Goremo Federal. 

Estados e Municípios. graças ao fenômeno que. ontem. o Senador 

Kleinübing mencionou. É da tradição brasileira o Prefeiro pedir ao 
• 

Governador que pague suas contas. e os Governadores solicitarem ao 

Governo Federal o mesmo. o que vai: acabar mais cedo ou mais tarde .. \las.

antes que acabe é preciso fazer um balanço nessas comas. encomrando 

uma forma imeligenre de resolvê-las. 

EvidenTe1Í1eme. quando se jàla em equilíbrio riscai. e até 

::.gora discurimos longamenre a vertenre ela despe:m~rrira~~epodeesquecer a 

vertente da receita. O qúe ocorre. hoje, ·com os· Estados. ·em termos de 

receita tributária? Será que o tipo de receita que arrecadamos já esgotou a 

criatividade? Exatamenre o IClvJS, da forma como está construído para os 

Estados do Sul e do Sudeste. a principal forma drn·eceira'!-E del·e continuar 

sendo para os Estados do Nordeste e outras regiões, ª-Piincipalfonre de 

receita as transferências federais, aoimrésdo IC\4S? 

Penso que cabe uma enorme indagação a respeito da natureza 

das receitas com .que os Estados devem contar para assegurar. a longo 

prazo, o seu equilíbrio. Em relação a este aspecro. uma pergunta tem que 

ser feita: a quantas anda a reforma tributária? Para onde está caminhando 

o projeto de reforma tributária, de emenda constitucional. que o Governo 

Federal encaminhou ao Congresso? 
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A primeira idéia que coloquei em debate refere-se à reforma 

tributária. Será que o atual nível dos debates e o 1;elat6rio do Deputado 

Mussa Demes, que tem sido um batalhador dessa causa. atingiu um afro 

nív_el de reflexão .... vai responder a uma crucial dúvida da sociedade 

brasileira? Essa dúvida diz respeito a um princípio filosófico inevitável. de 

que toda vez que um cidadão desembolsa de sua renda um imposto e o 

entrega ao poder público. esse dinheiro deve ser-lhedg_volvido soba _tàrma 

de escola, segurança, saude e estradas. serviços que o contribuinte precisa 

receber do Estado. É o princípio do destino do dinheiro. 

Será que a discussão da rejorma tributária conseguiu. pelo 

menos minimamente. formar um consenso sobre esse dogma do bom senso 

tributário. que é o fato de o imposto pago por um cidadão permanecer no 

Estado onde esse cidadão reside.' onde está a sua jbmília e onde os serviços 

públicos devem ser custeados com o seu dinheiro? Se fizermos essa 

pergunta hoje, no Brasil, em termos de !CMS. a l'f!Sposw é não. É_ muito 

provável que um trabalhador do Piauí. ao adquirir um bem mam{fàturado. 

industrializado -em outro Estado. esteja pagando ímposro para um outro .. 
Estado da Federação. que não vai lhe devolver. sob a .forma de escola. 

saúde e estradas. o imposto que recolheu. 

Ai buscam-se, dentro do jeitinho brasileiro. compensações. 

Busca-se fazer remendos quando o essencial não é remendar. O essencial é 

fazer aquilo que o mundo inteiro faz, a União Européia faz. os Estados 

Unidos fazem. O cidadão paga o .imposto para o poder que tem obrigação 

de lhe prestar serviços. 
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É claro que o Governo Federal assegura a todos justiça. 

defesa nacional .... É óbvio que a União tem que ter uma parte da receita 

e.:Y:traída dos cidadãos. A1as não faz sentido que o !CiviS. imposw 

genuinamente estadual. migre para os coji·es de zpn EstÇido onclt; não mora 

o contribuinte. Essa é a primeira rejle.Y:ão ... e a primeira perguma que tem 

de ser feita sobre reforma tributária. 

Por isso. o nosso modelo de ICMS não é jusw .... Foi isso que 

deu origem à guerra tributária. 

A guerra tributária não é de hoje. Ela começou quando a 

ICMS recebeu um critério de repartição regido pelo princípio da origem e 

do bem, e. não, pelo princípio do destino. E mais grave. q guerra tributária 

tornou-se violenta quando o mesmo princípio da origem nâo _roi respeitado 

em dois casos: geração de energia elétrica e petróleo e seus derivados. 

Os Estados brasileiros produtores de petróleo e derivados de 

petróleo, os produtores de energia elétrica produzem esses bens. e o ICA1S. 

neste caso - é a exceção que existe - não pertence ao Estado onde o bem é 

produzido. mas ao Estado onde o bem é consumido. Pois bem.· o que advogo 

é que a exceção vire. regra. que se aplique. a rodos os demais bens 

produzidos no País, o mesmo critério que se aplica à energia e/étricà e ao 

petróleo, porque o consumidor de petróleo e de energiaelétrica. que mora 

num outro Estado que não é o produtor, está ·desembolsando renda sua, 

pessoal, e tem que receber de volta sob a forma de serviços. 
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... curiosamente. a Constituição-de 88 erigiu em exceção o que 

devia ser regra - é o art. 155 - .... A Constituição de 88. ao erigir em 

exceção ... o que devia ser a regra, criou no País a guerra fiscal. porque se 

o imposto pertence. como regra geral. ao Estado onde está o _tàbricante e se 

posso negociar dizendo-lhe que venha ao meu Esrado. já que o imposto que 

vai gerar aqui é meu. não abro mão dele. 

Começou a disputa entre irmãos . ... quem perde é a casa~mãe. 

Quando a guerra fiscal se alastra entre os Estados brasileiros. quem perde 

é o País. E quando o País perde, perde o povo brasileiro .. .J. gue1:ra boa. a 

dispura sã ... el1tre os Estados é a dispura pela qualidade d..: \'ida que se 

oferece . ... pela qual~ficação da mão-de-obra. pela iT?ka-esrrzmrra e ... a 

disputa até pelo salário competitivo. 

Sob esse aspecto. se não houvesse o princípio úa orfgein. se só 

houvesse o princípio do destino. o que prevaleceria na decisão das 

empresas industriais seria saber quanto custaria a mão-de-obra. quanto 

custaria a terra que vão adquirir. 

Veja o Ceará. que está dando um belo exemplo ele arração de 

indústrias do Sul. As indústrias que estão migrando do Rio Grande do Sul 

para aquele Estado esiào indo porque lá conseguem fa::er uma distribz;ição 

da renda. porque pessoas que estavam acostumadas a um salário menor 

vão ganhar mais, mas. mesmo ganhando mais. o salário não é tão alto 

quanto o dos Estados do Sul. Essa competitividade nÚzguém tira dos 
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Estados do Nordeste e de outras regiões. É assim que se faz a distribuição 

da renda no País. Ora, quando vem o princípio da origem - e a guerra 

fiscal é feita com ele - remos então a situação rrágica de um Estado que já 

tem pouco ICMS. por ser pobre e monos desenvolvido. rer que abrir mão 

desse pouco ... para poder entrar nà guerra fiscal tribwária. 

destino 

Tenho a nítida consciência de que a adoçào do princípio do 

permitiria o desenvolvimento harmônico do País. a 

:::ão industrial. a distribuição de renda. simplesmente pelo 

exerczcio das vantagens comparativas em termos de salários . ... de custo da 

rerra e ... do espaço disponível ... da menor concenrração humana e física 

que hoje rorna. por exemplo. o cinturão indusrrial de Sào Paulo caórico em 

certos momentos do dia ou quando o clima nàorà\·orece . 

... . Proponho. aqui. uma profunda rejleYão sobre esse pomo. 

Aí vem a pergunta: onde está a reforma tributária? Sempre _tàço uma 

analogia com alguém que vai atravessar um rio .... Pois bem. penso que a 

reforma tributária, com a Lei Kandir. equivale a alguém que ... resolveu 

atravessar o rio, pegou um barco chamado reforma tributária e começou a 

atravessar. 

A Lei Kandir foi algumas remadas importantes. Depois veio a 

medida muito salutar do ITR - Imposto Territorial Rural. transrormado num 

instrumento de reforrn.a agrária, o que deveria ter sido feito há muito 

tempo. A terra não pode ser usada senão para produzir. A terra como 

riqueza p_ara a especulação financeira tem qüe ser combatida. E o maior 

instrumento de combate não é a violência ou a força, mas a tributação. 
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Se alguém tem terras ociosas - para fazer as vezes do capital 

aplicado de maneira segura -, não as e..'Cplora e está especulando com elas. 

é só aplicc.:r-lhe um ITR mais pesado. E promo. Afas o ourro. que rem a 

terra e planta, não deve ser incomodado com imposto nenhum. Quem 

produz não deve ter tributação. 

Por isso defendo o principio do destino: o imposro é sobre o 

consumo e não sobre a produção. Toda vez· que tributo a produção não 

estimulo a criação de empregos. não favoreço a ampliação da econoinia . . ..J 

mesma coisa ocorre com a terra. Portanto. o ITR foi a segunda remada do 

barquinho. Vamos ver se o Governo Federal tem compeuincia para fazer 

cumprir a lei, pois até hoje o ITR ... é o imposto menos arrecadado que 

existe. Quer dizer, chega a ser ridícula a fatia de recursos do ITR que 

efetivameme ingressam no tesouro nacional. 

A terceira remada do barquinho ... foi o Simples ... porque ele 

representa o princípio do destino. é o primeiro passo corajoso para que se 

adote o principio do destino .. \!as o barco agora estci parado ... . O 

Deputado Mussa Demes ... fez um· brilhame trabalho ... És tá com seu 
' - ' 

relatório pronto há meses. mas este ainda não fài discutido . .... 

O que acontece neste 1~omento? A Lei Kandir inseriu o Pais 

na modernidade apenas no que tange à exportação. ao comércio ·com 

outros países, mas não colocou na modernidade o comércio interestadual ... 
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- o imposto tributa a produção, o produto sai já do Estado produtor com 

imposto, e o Estado consumidor tem que reconhecer um crédito em favor do 

Estado produtor. A Lei Kandir fez pela metade a moderni=ação da política 

tributária . .... Não estou criticando o lvfinisrro Kandir .... Lurei muito 

contra a fórmula que Sua Excelência tinha para nos dar compensação. Foi 

acolhida parte da nossa preocupação e Sua Excelência aceirou mudar a 

fórmula. Não locou no problema do IC'vfS interesradual. deLmndo para a 

reforma tributária, que está parada no Congresso. 

Hoje ... sugiro ao meu Governador que compremos rudo o que 

pudermos na Argenrina,. não em São Paz.do. Se .v.ier de Sci.o P.mio. já rem 

com o !Clv!S. um crédito que tenho que reconhecer: se ril:?r .i.; .irgemina. 

ver"' <:em qualquer ICMS. e vou tributar plenamente aqui. no Paraná. e a 

,.,.da arrecadação vai subir . 

... se a reforma tributária não implantar o principio do destino 

entre os Estados, vamos ter todos os Estados brasileiros que têm ji·onteira 

com o exterior, privilegiando a importação do pais vizinho. porque ela vem 

sem imposto. E aí, o Estado que tributa plenamente ar-recada. Prefiro 

comprar, no Paraná, um automóvel produzido na Suécia. um Volvo 

importado por Paranaguá. a comprar um automóvel produzido em São 

Paulo, já que os 12% (doze por cento) de ICMS que eu teria de pagar ao 

Estado de São Paulo, vão para o cofre do Nakano, mas os 12% (doze por 

cento) do Volvo que eu importar por Paranaguá, vão para o meu cofre. Isso 
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não é bom para a ~alança comercial do País. Não estamos, agora. 

querendo reverter o déficit da balança comercial? Então.'O primeiro passo 

é eliminar essa ... desigualdade que existe na tributação na origem. quando 

da operação interestadual. e na ... desoneração, quando vem do exterior . 

. .. . .. . . . .... .. . . ... . . .. .. .. . . ... . . . . . ..... . . . .. . .. . .... . . ... .......... ..... ................ .... .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . .. . 

Nós não podemos ter uma globalização que fique marcada 

pela conveniência tributária dos Estados brasileiros. de transacionar com o 

exterior e não entre eles. 

Tenho um exemplo mais marcante ainda .... Este ano tive uma 

surpresa com a safra de soja no Paraná. Nós temos grandes moinhos de 

soja no Paraná. temos esmagadores de sojá que exportavam. ames. o óleo. 

o farelo e a torta. E eles descobriram o seguinte: se ... trouxerem a soja do 

Mato Grosso, com ICA1S, e a transfàrmarem em óleo. farelo. e a 

exportarem com isenção de imposto, eles acumulam créditos rributários -

eles pagaram o ICMS a Afato· Grosso. mas não puderam descontá-lo no 

Paraná, pois lá. a saída foi isenta -. que são obrigados a negociar com 
.. 

outros contribuintes com deságios que estão chegando a 40% r quarenta por 

cento). Eles fizeram a conta e viram que os 40% (quarema por centoJ que 

estão perdendo. representam mais do que o frete para os Estados Unidos. 

Eles estão ... exportando a soja em grão - eles a compram internamente. no 

Paraná, fazem o diferimento do produtor, mandam para o e.:-cterior. e não 
1 

ficam com nenhum créc#to tributário -, para. agora. importar a soja dos 

Estados Unidos, que vem sem ICMS, para esmagá-la no Paraná e depois 

vender o produto. 
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Chegamos à situação absurda em que asojayai passear. porque 

o regime tributáriÔ brasileiro está esJtmJ,_l/gnc/.oap_CJ§SeioAaspja . .... 

Se viesse o princípio do destino ... nada disso aconteceria. não 

haveria crédito tributário nenhum. A soja chegaria para o esmagamemo 

sem nenhum imposro. ,\.fas como é qu~ _fica 1'vfato Grosso? Em wdo o que 

Mato Grosso importar de São Paulo, do Rio. como aútomóvel. p_or exemplo. 

o !C1'vfS vai ser de Mato Grosso, não vai ser de São Paulo. 

E aí vem a questão crucial .... O princípio do destino mexe na 

repartição do ICMS em todos os Estados brasileiros. e. por _tàzer isso. os 
i 

nossos congressistas estãc:rsenâo. de algtima maneira. desesrimulados a 

resolver um problema que tem alta voltagem política . .... 

A repartição é um dogma. i'vfe..y;er nela signtfica que um Estado 

vai perder e outro vai ganhar. Só que esse problema já foi resolvido ... pela 

Lei Kandir . .... Quando ela desonerou do IC1'vfS a exporração de primários 

e semi-elaborados, ela ajerou profundamenre as receiras· do Estado do 

Pará. que é um grande exportador de primários: aferou projimdamente as 

receitas do Paraná e de outros Estados. 1'vfas ela deu uma compensacão 

financeira. Ela propôs garantir o IC1'vfS histórico do Estado durante um 

tempo até ele gerar, na sua economia, um valor agregado que substitua a 

tributação da exportação. A Lei Kandir já nos deu ... "régua e compasso". 

É só usar o mesmo modelo, agora, para a implantação do princípio do 

destino, e com uma particularidade ... : se vier ·a princípio do destino. talvez 

o Paraná nem precise mais da compensação pela desoneração da 
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exportação, Pelos meus cálculos, o que 9 Pt;zraná vai ganhar com o 

princípio do destino cobre o que ele está perdendo com a desoneração da 

exportação de primários e semi-elaborados. 

Ora, por que não fazer isso, então? A Lei Kandirjá reservou o 

equivalente. em reais, a US$ 3,3 bilhões. podendo chegar a US$ 4. 4 

bilhões, para cobrir as perdas da sua implantação. 

O mesmo mecanismo pode ser adorado para implantar o 

princípio do destino. Parece que quem perde J só o Estado mais 

industrializado . .. : São Paulo. .\[as pode-se dar u São Paulo a 

compensação quefàr necessária. caso ele realmente perca. Há quem ache. 

até. que ninguém perde. que quem rai perder é a sonegação. porque a 
' 

implamação do princípio do destino. se for adorado o modelo que a Lí1ião 

Européia está adorando para as operações entre os Estados-membros. 

permite controlar pelfeitamente a sonegação. O modelo da União Européia 

é, basicamente, o seguinte: Portugal manda uma mercadoria para a 

França. o ICMS é da França; mas a empresa de Portugal ~ obrigada a 

registrar no sistema informático comum da União Européia a operação. A 

empresa da França é obrigada a registrar. também. o operação. Se o 

computador .... não liquidar a operação. automaticamente a fiscalização vai 

a campo verificar. Quer dizer, pode-se controlar. tranqüilamente. a evasão 

fiscal e adotar o princípio do destino . 

............................................................................................................. o 
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Imagino que a Comissão Especial do Senado que cuida do 

endividamento dos Estados e lvfunicípios. que. em princ!pio. ·parece que iria 

só se preocupar com divida e ... despesa. venha. neste momento. '·· a ter 

outra preocupação: a preocupação da receita dos Estados e a preocupação 

com a reforma tributária. Porque, por alguma inversão que não entendo. 

deixou-se por último a reforma que ... deveria ter sido a primeira. Não 

zho nenhuma dúvida de que a reforma tribwária deveria preceder a 

reforma administrarim e a reforma previdenciária. Por quê? Porque ela 

vai definir a fome . ... o tamanho dos recursos com que o Estado ... vai 

contar. O que ele tem para gastar. E ele vai decidir. c·om a reforma 

administrativa e a previdenciária. qua1;to ele vai gastar e no quê . 

... estamos tentando fazer uma reforma da despesa. a reforma 

administrativa e a ... previdenciária. imaginando que. qualquer que seja o 

tamanho da despesa que resultar. nós seremos capazes de gerar uma 

receita ... para financiá-la. :Vfas há um limite para impor à população o ... 

imposto. Acima de um certo exagero. a população se defende - e essa defesa 

é legítima -procurando fugir da tributação . ... 

Tendo concluído sua exposição, e atendendo a pedi~o da 

presidência dos trabalhos, o Sr. Miguel Salomão passou a discorrer sobre o 

endividamento do Estado do Paraná, nos seguintes termos: 

''O Paraná tem hoje uma dívida total. considerada a 

administração direta e indireta, que representa sete meses da nossa 
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arrecadação. Portanto, pelos parâmerros que o iV!inistério da Fazenda vem 

adotando para renegociar a dívida dos Estados - ... de um ano. ou seja. o 

compromisso que os Estados estão assumindo ao assinar o protocolo é de 

reduzir suas dívidas para que o estoque chegue ao equivaleme a um ano de 

arrecadação - ... , estamos com ... endividamentos pequenos. moderados. 

O nosso endividamento. qualitativamente. é muiro bom. são. 

basicamente, contratos com o Banco _\.fundia!. com o BID. com organismos 

internacionais. com condições de longo prazo. ta."l:a de juros baixa e. claro. 

correçào cambial. 

Temos uma dívida mobiliário ... que represemo hoie US$ 3 70 

milhões. ou seja, representa um mês de receitas correntes líquidas do 

Estado .... 

O. nosso banco de desenvolvimento foi liquidado ainda no 

Governo Álvaro Dias ou Requião. .-J.té hoje está em liquidação. e nós 

queremos aproveitar o Programa de Reestruwraçào dos Sistemas 

Financeiros Estaduais para criar uma agência de desenvolvimemo . 

... a Assembléia Legislativa do Paraná. na manhã de hoje. 

aprovou o projeto de lei que cria a Agência de Desenvolvimento do Paraná. 

cujo objetivo é reunir todo~ os órgãos que ãtuam no fomento dentro do 

Estado, que são a Carteira de Desenvolvimento do Banco do Estado do 
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Paraná. a massa liquidante do BANDEP e. dependendo do acordo dos 

Governadores. a nossa participação no BRDE 

... queremos usar todo o incentivo que o Governo Federal nos 

dá, mas queremos. também. no âmbito do protocolo de ajuste _fiscal. rolar a. 

nossa divida mobiliâria, porque ela vence em 1999. em 1000. em 1002. e 

nós sabemos que a rolagem, pela Constituição. é automática até 1999 . ... 

cnmo todos os demais Estados estão rolando as suas letras fi11a11ceiras. nós 

··'Jfar as nossas, até por uma questão de isonomia . 

. . . . . . . . . . . . . -- ... --- .... ----- ........ ---·--.- ... -.. ---- -...... ~ . .;. ..... -.. ----- ........... •.•• --._,- ... ·-·. . 

O segundo ponto é que existem dividas .. . . Os prorocofos ... 

estão sendo muiro bem assinados. O Paraná ... vai procurar. mé o dia 30 de 

junho. fazer o seu .... 

Há, no entanto, um problema de mais longo pra:::o. Temos de 

evitar que fique. sem solução o problema que a reforma admillistrativa vai 

trazer à tona, quando ... (ela) deixar bem claro que o cálculo awarial para 

pagamento dos inativos no Estado vaiprenunciar em três 07! quatro anos a 

falência dos Estados ... . Recememente, o Estadão fez um.:: arrigo sobre o 

aumento de despesas com pessoal e ficou nítido que o próprio Governo 

Federal está com esses . .virus marrai nas suas contas 

(O ef~to .ocorrerá) Se o Governo Federal não criar um fundo 

de pensões para absorver o custo da aposentadoria e colocar nesse fundo 
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todos os ativos que ... tr~nha ... , para que esse fundo faça o cálculo atuarial 

e defina ... a contribuição que os servidores têm que pagàr para garantir a 

sua aposentadoria. e tirar da folha do Tesouro essa incerre=a que hoje 

exi_ste. 

É óbvio que também a reforma previdenciária rem de vir. ;Vão 

é mais possível ... que tenhamos pessoas se aposentando com ·4:; (quarema 

e dois) anos de idade porque cumpriram aquilo que a lei t3Xige. ... a 

expectativa de vida hoje ... é bem maior e fico imaginando como é que esse 

Estado, generoso e pródigo, vai manter em dia o pagamento da sua folha se 

o crescimento dessa folha. devido à forma como o cusro com os inarivos 

cresce, certamente absorverá a capacidade financeira doEstado . 

• • o o ........... o o .... o ..... o o o ... o ........ o •••••• o ... o o •••••••• o .... o ....... o ••• o. o ••••••••••• o-.·-..... • 

O mesmo raciocínio eu estenderia hoje para as dívidas que 

não estão contabilizadas. mas que estão na Justiça: os precarórios. Todos 

sabem ... que os oito anuênios foram pagos por um valor residual. Como 

houve uma hiperirzflação de 5.000% (cinco mil por cento) ao ano. que não 

foi contabilizada nos anuênios. foi muito fácil pagar .... 

... . Pagamos tudo em dinheiro. R$ 8 milbões. so que esse 

valor ficou 18 (dezoito) meses sem correçào . ... O que são dezoiro meses 

quando a hiperinjlação e de 5. 000 % (cinco mi/ por cento I ... :' 

... há uma díviâa de precatói-los, hoje potenciol/10 Justiça: que 

vai recair sobre os Tesouros Estaduais . .... 
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É um~ idéia boa fazer uma grande bolsa de precatórios no 

País, primeiro para submetê-los cz uma i·eviSão àháiosei -evitiilido casos 

como aquele ... de São Paulo. que tem um precatório de RS I bilhão e o 

valor atual do imóvel é de R$ 30 milhões . ... há uma discussão sobre juros. 

ou coisa desse tipo, que cabe tentar reverter. 

Mas a idéia era .. . negociar um bom descamo com os 

credores. que muitas vezes reconhecem ser o valor aré muiTo maior do que 

"~erado. o Tesouro Nacional pagar-lhes direrameme com tiiulos 

jeaerais. e debitar-se o Estado respectivo. para que pague em 30 {trinraJ 

anos. sem juros . 

• • • o •••• o. o o •••••••••••• o •• o ••• o o •• o •••••• o ............ o o •••••••••••• o •• ··~ ••••• o •••••••••• o..... • 

na divida formal do Paraná. hoje. de letras. não remos 

nenhuma ARO ... e ... nenhum tipo de divida. na Caixa Económica. de 

rolagem de· ARO. Temos aquelas dívidas que foram roladas - duas leis ... a 

8.727 e a 7.976- e que estamos pagando. mas isso só compromete 5.5% 

(cinco e meio por cento) da nossa capacidade de pagamento . . Vo entanto. 

também queremos ... isonomia . 

. . . • . . . •• o .••.••.•••..• o ••.••. o o .••••.••.. o o. o .•••.. o •.•••••••••.• o ..•••...... o o........... • 

b) Explanação do Sr. Lívio Carvalho 

O Sr. Lívio Carvalho fez a seguinte exposiçzo: 

••• o o. o. o ........... o ....... o o ....................................... ••••• .................................. • 



Vou ... me cingir a dois pontos. Farei alguns comentários 

breves sobre a reforma tributária e, depois. sobre a situação .do Tocantins .. 

que é bastante diferenciada da situação da grande maioria dos Estados 

brasileiros . .... 

... se olharmos historicamente. a estrztrura tributária do País 

vem caminhando em uma direção ... correta. Com o passar do tempo . ... 

deix:amos o imposro em cascata e caminhamos na direção do imposto sobre 

o valor adicionado. que é ... o mais correra. Da mesma JÓrma .... com a 

reforma tributária, está-se pretendendo migrar de uma estrurura que pune a 

produção para tributar o consumo. 

Apesar do avanço, .. ·. não caminhamos muito em direção a ... 
' 

uma simplificação da estrutura. tanto diminuindo o número de tributos 

como caminhando na direção do que os sistemas tributários ... dos paises 

que têm muito maior e.:tperiência do que a nossa adotam. que é ... eleger 
. . 

três bases tributárias . ... o consumo. ... a renda e a propriedade. Quase 

sempre. nesses sistemas. há uma repartição basrante clara entre os 

diferentes níveis de governo . ... cada um deles fica com uma dessas bases. e 

não existem. praticamerzte. mais impostos. a não ser os que as ·tributam: 

Estamos caminhando nessa direção. mas a reforma tributária 

que está aí proposta, embora seja um avanço, ... não chega a ir além. de 

uma mudança na base l(ibutária, a da produçÇio . ... no caso do !PI. para o 

consumo, ... um movimento na direção correta. 
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Um outro aspecto para o qual eu gostaria de chamar a 

atenção ... é que ... , a reforma tributária. por melhor que fosse . ... não seria 

suficiente. As outras reformas são uma parte essencial. ... ninguém jàz 

reforma tributária por fazer. Faz-se reforma tributária porque se está 

pensando em algo de importância mél.ior. em termos estratégicos. para o 

País e para os Estados .... a estabilidade económica e a retomada do 

crescimento. E a estabilidade económica e a retomada do crescimento. com 

eforma tributária, mas sem as outras peças. não teriam nenhuma 

.·iabilidade. Isso traz à baila. também: a quesrào ela imporrcincia da 

participação ativa dos Estados. porque sem ela seria impos.'Ú\·el .fàlar em 

retomada do crescimento e em estabilidade. duas coisas que são 

estritamente vinculadas. E. nesse sentido. tudo o que se jàlou sobre aqui 

sobre a reestruturação da dívida dos Estados ... rem de ser e11fàcado com 

um pensamento de longo prazo. Não adianta resolvermos esse problema 

por dois anos, e daqui a dois ou tres a1u>s estar reestruturando essas 

dívidas de novo. Para isso, seria importante que entrassem na rolagem ... 

todas as dívidas, com a possível e:cceção daquelas contraídas com 

organismos multilaterais de crédito. como o Banco Mundial. o BID e 

outros . ... tem que entrar o INSS. o FGTS. o Imposto de Rei'lda. a divida da 

área habitacional .... 

Considero a rolagem um ponto extremamente importante. 

porque ... alguns Estados já estão ... antecipando ... movimentos na direçãó 

... do equilíbrio da despesa. Embora, sem a reforma administrativa, seja 

muito lim-itado o que se pode conseguir. Por exemp::; ;a questão de 

pessoal, mesmo que os contratos assumissem ... o com:::n·'''"·'·:so de chegar a 
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um determinado percentual de pessoal. sem a reforma administrativa. para 

alguns Estados é simplesmente impossível. ... seria importante. 110 bojo da 

rolagem. que ela envolvesse a reforma patrimonial e que incluísse a 

atuarial, porque, ... sem essa reestruturação da parte dos inatil·os. alguns 

Estados ... , apesar de todos os protocolos assinados .... vão estar· em 

dificuldades muito grandes ... se a reforma previdenciária não avançar na 

velocidade que seria desejável. 

Com relação ao Tocantins. quando começou o último 

Governo. o Estado tinha problema de atraso de dívidas. de salários etc .. e 

procedeu-se ao saneamento das suas contas para permitir uma poupança 

com a qual ele pudesse fazer fi·eme às diferemes contrapartidas de 

empréstimos que conseguisse tomar; seja de fomes nacionais. seja de 

estrangeiras, já que ele tem uma capacidade de endividamento ainda 

praticamente imocada. A estratégia, portanto. foi sanear as contas para ter 

capacidade de fazer face às contrapartidas e construir a infra-estrutura do 

Estado. que está. praticamente. toda por construir. como mdo no Tocantins. 

que é um Estado que está começando. Ali. tudo está portàzer . 

... . Passamos de uma situação em que o pessoal consumia 

cerca de 70% (setenta por cento) da receita, para 43% (quarenta e três por 

cento); adotamos um sistema de quotas para toda a infra-estrutura de 

Governo. incluindo o L_egislativo e o Judiciário, de forma tal que estamos 

com essas quotas em cerca de 8% (oito por cento}, e. considerando todas as 
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outras despesas de custeio. em cerca de 10% (dez por cento} da receita 

total. o que faria com que chegasse a cerca de 53% lcinqiienta e três por 

cento). Como devemos muito pouco, o serviço da dívida ocupa mais uns 

3,5% a 4% ( três meio a quatro por centO}, de fon1w que temos. de fato. 

uma capacidade de investimento razoável. .... 

:Vão temos banco. Temos uma universidade estadual sem 

vincúlaçào de nenhum tipo de receita. Hoje ela gasta cerca de 1.2% (um 

inteiro e dois décinws por cento) da receita. mas foi recentemente 

transformada em fundação e pretendemos chegar a um equilíbrio de 

contas nessa universidade. 

Hoje cobramos contribuições mensais dos alunos .... não 

cobramos ... dos alunos antigos. pois seria uma mudança da regra do jogo. 

mas cobramos dos que entraram no 1·estibular este ano ... em principio. o 

. .;ma estará implamado dentro de quatro anos e pouquinho. porque 

~•ms cursos duram mais de·qua.rro_a.nQJ_ .. _._._A§ _C_Q/"ltriiJ_uições mensais .. . 

cobrirão cerca de 30% (trinta por cento) das despesas da universidade ... . 

ao mesmo tempo, instituímos o sistema de bolsas para aquele que ... não 

tem condições de pagar essas contribuições .... 

Hoje . ... o .fstoque da dívida represem a 3. 7 (três ímeiros e sete 

décimos) meses de receita. Quando considerarmos dois empréstimos que 

estamos tomando junto ao EXIMBANKjaponês, isso ... chegará a 5,6 (cinco 

inteiros e seis décimos) .meses de receita. Estamos com todos os pagamentos 

em dia ..... 
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... ao contrário de outros Estados, a Cnião nos deve cerca de 

R$ 1 bilhão . ... (em conformidade com) o artigo 13. parãgrafo 6°. do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias .... 

Isso representaria um investimento nos programas especiais 

de cerca de US$ 100 milhões por ano, duram e dez anos ... . Temos 

esperança de que ... o Governo Federal ... reconheça ... essa dívida ... . ··. 

Encerrada a explanação do Sr. Lívio Carvalho, a presidência 

dos trabalhos concedeu a palavra ao Sr. Wagner Borges. para que 

discorresse a respeito do que foi tratado em reunião do CONF AZ - Conselho 

Nacional de Política Fazendária. em Palmas. capital do Estado do Tocantins. 

O Sr. Wagner Borges expôs o seguinte: 

Do dia 20 ao dia 21 da semana passada. foi realizado. em 

Palmas, o seminário sobre gestão da tributação sobre o consumo 11os 

Estados brasileiros e na União Européia. 

Esse seminário teve a participação tanto do BID (flianto do 

Programa Nacional de .. Fortalecimemo de Áreas Fiscais. Desrinou-se a ... 

Secretários de Fazenda, ... gestores de tributação nos Estados . ... pessoas 

ligadas à área de informática, ... às receitas estaduais e ... às unidàdes 

coordenadoras desse programa nacional. que é o PENAF. 
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O objetivo desse seminário foi promover um debate mais 

amplo sobre a gestão do atual sistema de tributação entre os Estados e o 

trânsito de mercadorias entre os postos fiscais brasileiros. Com esse 

objetivo foi-nos apresentado o sistema utilizado pela Comunidade Européia 

- o IVA -, nomeadamente a experiência portuguesa. que foi o úlrimo país a 

~:vztrar na comunidade. tanto na parte histórica. estratégica e Í11Stiruciona/ 

desse imposto; mas ... a estratégia do fimcionário jài a circulação de 

m_ercadorias. 

Foi-nos apresentado o sistema de fiscalização de mercadoria 

em trânsito utilizado na Comunidade Européia. e. também. o que remos de 

mais moderno ... (no) sistema de fiscalização entre os Estados brasileiros. 

r.:ouve a participação efetiva do Estado do Paraná. do Rio Grande do Sul. 

ae São Paulo. de Minas Gerais e da Bahia . ... foram· criados alguns grupos 

de trabalho ... : ao final do evento. foi feita uma consolidação de rodos os 

trabalhos apresentados efoi tirado um documenro que harmoni:::a rodas as 

propostas .... 

... com relação aos postos fiscais de ji·onreira. foram 

destacadas algumas vantagens e algumas desvantagens do" nosso atual 

sistema. Como vantagens foram computadas: a possibilidade de conrrole e 

conferência da movimentação real de mercadorias: a possibilidade de 

minimização da evasão fiscal: uma fonte efetiva de informação _rlscql: a 

natureza preventiva da ação; e ... esses postos de ji·onteira jimcionarem 

como órgãos de antecipação de receita. Como desvantagens. /oram ci~adas, 
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principalmente: o custo operacional, tanto para os Estados quanto para os 

contribuintes: e a inexistência do fator surpresa. 

A partir daí ... criou-se uma expectativa de quais seriam as 

alternativas possíveis, dentro do atual sistema tributário brasileiro. para os 

Estados. quais os meios maiseftciemes-qu<neríamos de controle de trânsito 

de mercadoria. 

... dois foram apresentados: uma rede telemática nacional 

integrada. ou seja. a integração via sts-temas de injormptica de rodos os 

Estados. à semelhança da Comunidade Européia. os quais possibilitariam 

uma tzscali::ação. a partir do momento da emissão ... (das) noras fiscais. do 

início do rransporte até o seu destinatário. por l"ia de sistemas 

injórmali::ados. O outro ponto comum foi g pos~fl2tficlgde__c! a via/:;f/idade do_ 

compartilhamento de postos fiscais. Hoje. uma mercadoria que transita do 

Rio Grande do Sul até Belém do Pará. obrigatoriamente pára. 110 mínimo. 

umas dezoito vezes em postos fiscais. tanto na entrada quamo na saída de 

cada Estado por onde passa. 

Como estratégia para desenvolver essas alternativas. joi 

apresentada ao CONFAZ, no final dos trabalhos ... uma proposta de 

criação de um gntpo de trabalho para viabilizar ... as duas alternativas ... : 

a rede telemática nacional integrada e o compartilhamemo dos postos 

fiscais, e, conseqüentemente. o desen'voll-·ii71r!!i'l_tó de um proieto piloto entre 

os Estados que se interessarem. 
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(como) condições .de implementação necessárias a essas 

estratégias, foram colocadas: a necessidade da adequação da tecnologia de 

informação, ou seja, a possibilidade de os Estados se comunicar'em por . . 

meio de processamento de dados, via eletrónica. o que não ocorre hoje: a 

necessidade de recursos; e a adesão e o compromisso de rodos os Estados 

para a concretização desse projeto. 

...... ... . .. . . . . .. . . .. . . . . . ... . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VI.6- Trabalhos do dia 24 de setembro de 1997 

Os trabalhos do dia 24 de setembro marcaram o encetTamento 

do seminário, e· versaram sobre o endividamento dos :'v1unicípios. 

constituindo-se de explanações desenvolvidas pelos Srs. Welson Gasparini. 

'1te da Associação Brasileira. dos Municípios. Ed_s(m _ Soares. 

~'-:aente da Associação Mineira- dos Municípios. Carias Alberto de 

Oliveira, Presidente do [nstituto Brasileiro de Administração i'vlunicipal -

IBAM, e Sr. Raimundo Nonato Gomes. do Tribunal de Contas da União. 

a) Explanação do Sr. Welson Gasparini 

Assumindo a palavra, o Sr. Welson Gasparini discorreu a 

respeito da situação financeira das Prefeituras Municipais. O expositor 

pronunciou-se nos seguintes termos: 
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... ·os Municípios brasileiros estão atravessando uma das fases 

mais dificeis da sua história. A administração local no Brasil vive um 

processo de transição como fruto da Constituição de 1988. que deu maiores 

atribuições aos governos locais. 

Até algum tempo atrás. o Prefeito era um simples 

administrador de tarefas como coleta de lixo, varrição qe ruas. construção 

de praças públicas etc .. E. de repente. houve uma autênrica revolução. ou 

seja, aquela bandeira, pela qual sempre se lutou. da descenrrali=ação 

administrativa. começou a acontecer e a se registrar de uma maneira 

vertiginosa. Hoje, o Prefeito está com responsabilidades de administrar. de 

realizar ações de governo nas áreas da educação. da saúde. do soneamemo 

básico, da assistência social. enfi,m. de considerar rodo e qualquer assumo 

que diga respeito à qualidade de vida dos moradores da cidade .. .J.ssim. 

estes assuntos passaram a ser resultantes de ações administrativas também 

da administração local. 

O ·Governo Federal e os Governos Estaduais. nestes últimos 

anos, sofi·eram sério desequilibrio orçamentário. haja vista que quase todos 

os Estados brasileiros ficaram literalmente quebrados. O próprio Governo 

Federal. ~:mquanto não renegociou seus débitos imernacionais e tomou 

outras providências. também teve uma das maiores paralisias 

administrativas da nossa História. 

E o que aconteceu nesse período-? Os Prefeitos Jfunicipais ... 

foram obrigados a assumir maior número de tarefes. além daquelas que 
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constitucionalmente pertencem aos Municípios. Como fruto dessa ausência 

dos Governos Estaduais e do Governo Federal. os Municípios avançaram 

na execução de várias ações administrativas, não se falando. por exemplo. 

das aplicações de recursos em tarefas típicas do Estado e da União. • 

... as viaturas de polícia e a segurança pública são uma 

obrigação especifica dos Governos Estaduais . . Vo entanro. a maior parte 

das viaruras de polícia só circulam porque os PrefeiTos fàrnecem o 

.. : .. ~z e peças para o~ reparos necessários. ;\fuitas escolas deixam de 

J "···- ~'·-·. ~~ os Prefeitos não fornecem funcionários para preparar a 

merenda escolar. fazer a limpeza e outras tarefàs: 1·árias repartições dos 

Estados e ... do próprio Governo Federal acabam ficaJido com· suas 

atividades paralisadas. 

Em muitos casos do Poder Judiciáho. não fosse a 

· 'Z..uição da Prefeitura. não haveria ... papel para datilograjàr 

st::menças. 

As Prefeituras ... foram assumindo esses encargos: passaram 

a colaborar porque, na cidade, não se pergunta de quem é a obrigação de 

realizar determinadas tarefas, se do Estado. da União ou da Prefeitura. 

Como o agente administrativo mais próximo é o Prefeito. é na Prefeitura 

que surgem as reivindicações: se ele não consegue apoio nos outros setores 

do Governo. acaba rendo de atendê-las. 

Com o fechamento da LBA, praticamente todas as obras e 

serviços de assistência social acabaram, também. senc.:: encargo das 
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' Prefeituras Municipais. Juntas de alistamento militar. tiro de guerra, 

cartórios eleitorais, enfim , se os Prefeitos não bancassem recursos essas 

repartições não funcionariam. Isso acabou levando a um endividamento 

local muito sério. 

No ano passado, no que diz respeito ao orçamento federal. 

cerca de R$ 2 bilhões. que seriam transferências voluntárias ,do Governo, 

por meio das chamadas verbas do Congresso ou verbas individuais. 

deixaram de ir para as Prefeituras porque houve o contingenciamento 

dessas verbas. Isso foi outro sangradouro grave nas finanças focais. O 

Senado votará o Fundo de Estabilização Fiscal - FEF: poderíamos dizer 

que, durante anos. esse fundo também foi ... motivo de perda significariva 

dos recursos das Prefeituras Municipais . 

... lamentamos que a equipe econômica do Gorerno. usando o 

FEF ... , busque recursos retirando-os das Prefeituras .\lunicipais. .i. 

filosofia do FEF é arrumar recursos para cobrir o déficiT da Cniào .. \Ias 

como isso é feito? Busca-se dinheiro das Preféíruras. (flle já I:!Stào 

desequilibradas e enfrentam graves problemas. Isso ... é uma incoerência .... 

Outro aspecto que gostaríamos de ressaltar é o das ... isenções 

jederais e estaduais. que provocam graves repercussões em receitas que 

deveriam ser das Prefeituras lvfunicipais. Há a chamada Lei Kandir. da 

qual os Governadores estão reclamando .... No enranto. não se .fàla que. 

desses recursos, há w~ pe;.centual das Prefeituras. que perdem. também. 

expressiva parcela das suas receitas: 
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Sabemos ... que, por parte de algumas áreas de Brasília existe 

uma impressão errada 7!0 que diz respeito às administrações locais. Alguns 

técnicos de Brasília pensam que os Prefeitos gastam mal o dinheiro: 

desconhecem como as Prefeituras desequilibraram suas finanças. A 

verdade é que. além dos assuntos que já citei. poderia dizer que o 

desequilíbrio nos orçamentos municipais é resultante dos mesmos fatores 

que desequilibraram os orçamentos dos Estados e. também. o orçamemo da 

União. Os mesmos acontecimentos acabaram interferindo. também. nas 

administrações locais. 

O Presidente da República tem definido. a rodo instame. que 

continuará a descentralização. A Associação Brasileira de .Hzmicipios 

defende. intransigenremenre. a descentralização como o necessário para o 

chamado sucesso da administração pública. Por quê? Porque esramos 

·-;nvictos de que tudo que é feito pela administração local. de forma 

descentralizada, sai mais barato. é mais rápido e melhor fiscalizado. E o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso tem demonstrado. em seus 

pronunciamentos, que acredita nisso. já que estão sendo descemralizadas 

as ações de saúde, educação, saneamemo básico e habitação. Descobriu-se 

que também a reforma agrária será mais rápida. se for feita de maneira 

descemralizada; já que a ação local é melhor jiscalizada. evitam-se fi·audes 

e corrupções em todos os atas administrativos. 

Infelizmente. com essa descemraliza.çào de tarejàs e encargos. 

não está vindo a ... .. correspondeme e necessária descemralizaçã.p de 

recursos financeiros . ... fazemos um apelo a esta Comissão do Senado para 
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que essa de~centralização continue, mas que. na reforma tributária e nas 

outras medidas, permita-se que as Prefeituras tenham os recursos para. 

enfrentar os diversos pr_oblemas de ordem financeira. 

Pela manhã, representando os mais de cinco mil .\funicipios 

brasileiros. falamos com o Presidente do Senado e _r]zemos alguns pedidos 

simples. que podem melhorar. imediatamente. a siruação financeira das 

Prefeituras. Uma das solicirações se refere a um projero de lei 

complememar que tramita no Senado. de autoria do Depwado Luiz Carlos 

Hauly, que dá aos Munic~pios a compensação financeira dos recursos que o 

INSS arrecadou a titulo de aposentadorias e peitsôes. cujos encargos estão. 

agora. sendo suportados pelas Preteituras .\Junicipais. ... o dinheiro 

arrecadado pelo INSS para o sistema preridenciário do servidor que hoje 

está se aposentando pelas Prefeituras lvfunicipais. segundo a Constituição 

de 1988, deve ser devolvido a elas . 

. . ... . .. -.......................................................................................... . 

... fazemos um apelo a esta Comissão no sentido -de que envide 

esforços para que essa matéria seja aprovada .... 

Outro assunto. diz respeito à negociação dos débitos da 

Prefeituras. O Governo Federai renegociou -suas dívidas con1 os bancos 

internacionais ... ; os gÕvernos estaduais renegociaram seus débitos com o 
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Governo Federal; às Prefeituras não foi dada essa oportunidade . ... o certo 

seria dar às Prefeituras o mesmo tratamento que está sendo dado· aos 

Estauos: a possibilidade de pagamento dos·seus débitos em trinta anos ..... 

Outro auxílio significativo que os Municípios poderiam 

receber é o parcelamento, em vime anos. dos seus débitos c:om o Fundo de 

Garantia. Afuitas Prefeituras desejam fazer operações de credito e não 

·~"'<:?Uem pela falta de certificado de regularidade. já que estão devendo 

~ara o Fundo de Garantia do Tempo de-serviço . .... 

............................................ ·............................................................. . .. 

b) Explanação do Sr. Edson Soares 

Encerrada a explanação do Sr. Welson Gasparini. foi 

concedida a palavra ao Sr. Edson Soares. que se pronunciou nos· seguintes 

termos: 

.... De fato, transferiram'-se mais. ónus do qzé bónus para os 

Municípios. e a situação. que já não~era bva. ficou mais d~fici! .. \'o entamo. 

todas essas questões que estamos aventando são paliativas. Falamos das 

reformas administrativa e tributária, mas não mencionamos uma reforma 

ampla do Estado brasileiro, à qual teremos de chegar. por ser a raiz do 

nosso problema. 
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O que ocorre com o Brasil? É um País ... continemal. onde a 

centralização ainda é enorme .... e a União fica com a maior parre dos 

recursos, o que é um contra-senso . .... 

. .. . Deve-se descenrralizar mesmo. mas os ânus e os bônus. e 

·-·· ~"'11 a União apenas aquilo que lhe compete. como a política e.:-aerna 

·•nadas: o restanre deve permanecer com os Esrados e 

A1zmicípios. Parece-me que a União fica com 60% rsessema por cemo! dos 

recursos arrecadados. o que é um ... absurdo! 

Ainda hoje acontece ... que ... os Prefeitos saem do .\fato 

Grosso ou Ama::onas a fim de consegui!= úlna .. ,~e,-:binha··. nos .\Jinisrérios 

da Educação e da Saúde. para construir uma escola municipal ou um posro 

de saúde; às vezes gastam com despesas de viagem quase o volume da 

verba que vêm pleitear aqui. 

.... O modelo atual de Estado está exaurido .... Não adiama 

dar apenas aspirina ao paciente, se é necessária uma medicação mais 

possante para curá-lo definitivamente. 

A Constit~ição de 1988 ... trouxe ganhos para os Municípios. 

Com o ICMS, tínhamos uma participação de 17.5% (dezessete e meio por 

cento) do bolo e passamos a 22,5% (vinte e dois e meio por cento): com o 

Fundo de Participação, de 20% (vinte por cento) passamos :·::ra 25% (vinte 
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e cinco por cento); criou-se o IVV;50% (cinqüenta por cento) de TBI. 

Foram conquistas significativas. 

Ao longo do tempo ... , medidas circunsranciais - algumas 

casuísticas - foram eliminando e redzizindo esses ganhos. Refiro-me a 

medidas sobre as quais os senhores já falaram. como. por exemplo. o FEF. 

É inadmissível, sobretudo agora. quando a economia já está estável. a 

questão da inflação ... já é uma responsabilidade muito mais da 

comunidade, e o controle da economia e do consumo __ é um anseio muito 

mais da população que ... dos políticos . ... não rem o mínimo sentido ... 

criar. o FEF com recursos. dos Municípios .... . 

A ... Lei de Diretrizes e Bases e a Lei do Fundo do Alagisrério 

trozcceram prejuízos substanciais a curto e a médio prazos para os 

Municípios. 

. .................................................................................................................. . 

Em relação à ... assistência social e ... à municipalização da 

saúde, ... a União .... para o cidadão comum .... é um eme abstrato. 11ão 

existe. Quando o hospital ... se descredencia do SUS. ·iinediatamenre a 

Prefeitura rem de responder por aquelas ações que o hospital pára defà=er . 

... na minha cidade ... na semana passada, um grande hospiral : .. se 

descredenciou do SUS e, imediatamente, todas as ações básicas. 

ambulatoriais e _especializadas, como ortopedia. passaram à 

responsabilidade da Prefeitura, que está sem recursos ... . J;fas o cidadão 
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que está na porta do ambulatório não conhece nem ... o Governo do Estado 

nem ... a União . .... 

A Lei Kandir é algo indefensável. Yão rem sentido. no 

momento em que. cada vez mais, se fala em racionalização administrativa. 

·!micipalização das ações básicas. das políricas públicas sociais 

. _ .. ,.;çar a tirar recursos de l'Vfunicípios que já rêm problemas 

gravíssimos .... 

O importante é que os Governos .\Iunicipais. hoje. rêm 

responsabilidades e tarefas imensas no dia-a-dia e é inconcebírel que se 

faça, ao longo do tempo. de maneira casuística. ârczmsrancial e ... até 

----:.....,~/rvel vara com a Federacão. esses en:ncç:amenros de recursos com 
. . -

·c Forma tão veloz como rem sido feitos . 

.............................................................................. ••••••••••••••••••• o 

Enquanto não se reforma o Estado .... em uma Unidade 

Federativa como a nossa, em que o .'vfunicípio passou a ter. a partir de 

1988, quase todas as responsabilidades em nível de política pública. não se 

pode permitir, no arcabouço jurídico. que o ,Governo. por meio de medidas 

provisórias ou por ... pressão no Congresso. comece a tirar recursos dos 

Municípios . .... 

... até para facilitar o processo de reforma do Estado. é 

necessário ... fazer uma boa reforma administrativa. Que tc:·c:::m com justiça 
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quem deve pagar imposto, que sefaçz:rjastiça, por exemglo. com as grandes 

fortunas. O ... projeto para taxação das grandes fortunas .. está parado no 

Congresso Nacional, e ele tem de ser visto bem defi·eme._ 

Há que se fazer uma refon?1a tributária que. primeiro. corrija 

as injusliças que têm ocorrido em relação às cobranças. quem paga ou não 

imposto: segundo. há que se fazer uma distribuição Justa. 

Em relação à reforma tribmária ... ~-rrão- podemos ficar 

discutindo paliativos como a Lei Kandir. o FEF. as conseqüências da 

municipalização do SUS e da assistência social. rímdo de mlorização ·e 

LDB. Essas são questões paliativas. mas têm de ser eiifi·emadas. hoje. por 

nós. porque no dia-a-dia. temos afolha de pagamemo. vs hospitais: remos 
de pagar AIHs. com a questãà de ser plena ou semiplena: remos de 

responder pelas políticas públicas dos Municípios. E. enquamo não vêm as 

grandes rejormas. as menores têm de ser discutidas. 

Somos a favor de que se reveja o critério de disrribztição do 

Fundo de Participação dos Municípios. Minas Gerais re;lz 853 r oitocentos e 

cinqüenta e !rês };[unicípios e ... 759 (setecentOS e étnqí/enta e 170Ve) VÍ\ 11 

quase que exclusivamente do Fundo . ... :'vfunicípios com mais de .80% 

(oitenta por cento) das suas receitas provenientes do Eundo .... E. em· 

Minas Gerais, há grandes concentrações industriais. cidades de alta renda 

per capita, trinta, quarenta vezes uma em relação a outra - a minha cidade. 
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por exemplo, tem uma renda ... de R$ I O por habitante/mês e Betim tem 

R$ 270, R$ 280, .... Em;uanto isso, Betim está cercado por um cinturão de 

pobreza, de miséria absoluta. Milhares e milhares de mineiros foram para 

lá. nos últimos cinco anos, atrás do Eldorado. do emprego. do trabalho. Ou 

seja, essa concentração violenta de renda tem rrazido. tambi 

concentração de pobreza imensa, não tem corrigido as injusTiças sociais 

nem permitido melhor qualidade de vida. Então, é injusro o sistema de hoje . 

... o que temos de fazer é essa reforma tributária que ajude o País a corrigir 

"Ssas distorções regionais: ... (fixar) com mais justiça os imposros: 

,·edistribuir esses impostos para os Municípios. os Estados e a ·União de 

forma ... mais equânime, mais razoável: e ... (alterar) a distribuição do 

Fundo de Participação. levando em conta critérios como população e ... 

receita tributária. 

············································································-················ . 

... a reforma tributária é um passo importante na mudança do 

Estado. Se o Congresso tiver coragem de en}Fenrá-la. como a Nação 

reclama. ela será um passo fantástico para reformarmos esse Estado . .... Se 

o Governo e o Congresso Nacional enfrentarem com coragem as grandes 

pressões ... vamos dar um grande salto .. .' na busca da reforma do Estado. 

que promova c._,"ustiça . 

. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . ... .. . . . .. . . . . . . . . . . . -....... . .. 
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c) Explanação do Sr. Carlos Alberto de Oliveira 

Encerrada a explanação do Sr. Eáson Soares, foi concedida a 

palavra ao' Sr. Carlos Alberto de Oliveira, cujo pronunciamento se fez nos 

seguintes termos: 

O IBAM havia preparado. algumas semanas arras. para 

publicação em nossa Revista de Administração Municipal .... um artigo 

sobre as dificuldades enfrenradas pelos Prefeitos dos pequenos .\fzmicípios . 

... . Falamos de pequenos 1\1unicípios. com até dez mil habirames. que 

representam mais da metade dos _\1unicípios brasileiros t: somam. 

aproximadamente. 2.800 (dois mil e oitocentos) Municípios. que são. além 

de mais pobres. mais dependentes do governo cenrra!. pois dependem de 

receitas transferidas, especialmenre pelo Governo Federal e pelo Governo 

Estadual. .... 

A avaliação das d~ficufdades ... começa falando do problema 

da simetria, que é um problema clássico no Brasil. É claro que a 

Constituição, quando estabelece o papel dos 1\1unicípios. não os distingue 

entre grandes e pequenos. e nem poderia. Nossa Constituição. na verdade. 

já é e.:r:ageradamente detalhada. não precisa ser mais .. 'vfas. na prática. é 

importante que o administrador público renha-consciência de que não pode 

resolver ·as problemas. da mesma _iàrma. para .\lunicípios grandes e 
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pequenos. nem para 1\:funicípios pequenos de regiões d{feremes do País. 

pois as regiões são bastante heterogéneas. 

... discutimos ... a questão dos encargos municipais. são 

<nantidos pelos Municípios, além do serviço postal: unidade do 

·~cv.d::zstramento; unidade de cadastramento do INCRA: Junta de 

Alistamento Militar; agência do IBGE: Serviço de Fomento Agropecuário: 

agências bancárias; se for sede de Comarca. o fórum. qüe normalmente é 

mantido pelo 1'1.1unicípio: a cadeia pública: o posto policial: riaturas para 

apoio a essas atividades: e imóveis, móveis, manutenção de veículos e 

equipamentos para garantir o funcionamento de qualquer repartição 

federal. Isso nos 1'\.1unicípios pequenos. 

Não falei do serviço postal porque. hoje em dia. mesmo com a 

éncw moderna de ji·anqueamento de serviços postais. a ECT não quer 

-" ;'lista!w· onde não lhe seja económico. É um processo de.fi-anquias. é um 

processo de terceirização. Os i'\.1unicipios pequenos áão uin1 . nenhuma 

escala que justifique um processo ... de terceirização. E nesse. a própria 

ECT também não tem interesse. Então. os serviços acabam sendo prestados 

ou pela Prefeitura ou por ninguém. E seu peso relativo. para Ós .\lunicípios 

pequenos, é muito maior do que para os 1'\.1unicípios grandes. 

a avaliação fala ... sobre os recursos financeiras· 

disponíveis e ressalta que o FP:'\.1 é a principal fonte de receita para 7-1% 

(setenta e quatro por cento) dos _'vfunicípios de pequeno porte . .... 
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................................................................................................. 

. . . . As dívidas dos Municípios com a União têm. 11a verdade. 

dois grandes inconvenientes. O primeiro é a dívida em si. O·segundo ~·que. 

a partir da dívida ou por causa dela, os Municípios passam a integrar um 

cadastro ... de inadimplentes ... ,e passam a não poder receber vários outros 

recursos de origem federal. 

?rande parie dos :'vfunicípios pequenos que têm. hoje. dívida 

..:.um o úv:SS, integram o cadastro e, por isso. não podem receber recursos. 

Os Estados resolveram o problema num processo de renegociação da 

dívida. Ou seja, renegociam a dívida, passam a não integrar mais o 

cadastro e, portanto. podem receber recursos. Os J;fzmicípios 

precisariam de algum mecanismo que permitisse a retirada do seu nome do 

cadastro. que. na verdade. é uma lista negra . .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -···-··-·----~---- --- ...... -............. -.......... ._ ..... ·-....... . . . . . . . . . . . . . 

a questão específica do INSS depende de uma medida 

provisória que é reeditada a cada mês .... totalmenre independeme. no 

momento. de uma ação legislativa comple.:m e muito mais de uma il~fluência 

que os Senadores podem ter junto ao Executivo. para se corrigir. Isso 

provocaria, de imediato, ... a retirada de grande parte dos Municípios do 

cadastro de inadimplentes ... , o que permitiria· ... o acesso dos :\1unicipios a 

uma série de ourros..programas federais. 
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Fizemos uma estimativa em que. nas transtere·ncias do FP:\1. 

os A1unicípios pequenos estão sendo prejudicados énrre 20% rvínte por 

cento; e 26% (vime e seis porcento) .... Se pudéssemos melhorar alg.uma 

coisa ... seria bom, até mesmo para corrigir esse problema ... do 

empobrecimento do Município pequeno e conseqüente migração part:z os 

Wunicípios maiores, e o agravamento dos problemas dos i\1unicípios 

-'- ~sse pr(lh/ema do desenvolvimento urbano acelerado que 

estamos vivendo hoje .... 

d) Explanação do Sr. Raimundo Nonato Gomes 

Terminada a explanaçãodo Sr. Carlos Alberto de Oliveira. foi 

.~dida a pa!ana ao Sr. Raimundo Nonato Gomes. que se expressou nos 

seguintes termos: 

o pronunciamento dos técnicos do Tribunal se restringe a 

aspectos purameme técnicos. sem nenhuma conotaÇão ~7-o/itfca .: . . Denrro 

do conte.:r:to do posicionamento do Tribunal de Contas. relativamente à 

prestação de ::ontas do Presidente da República. os A1inistros Relatores do 

Tribunal, por conta do Regimento Interno da Corte. tém a liberdade de. 

além da análise que se faz da prestação de comas. consubstanciada nos 

balanços gerais da Untãv, tomarem posiciona'"mentos relatiramente a temas 

econômicos e temas de relevância nacional. Nestes últimos exercícios. um 
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dos temas de posicionamento do Tribunal. pelos Relatores. é o 

endividamento estadual e municipal. 

O relatório do Tribunal .... desde !993. \·em eJ?tàcando a 

questão do ... endividàmenro (dos) Estados e Jfunicipios ....... nossa 

posição, aqui, restringir-se-á ao endividamento estadual. considerando que 

a análise que o Tribunal de Contas elabora, quando da prestação de 

contas, procura destacar a rolagem que é feita. particularmente de dívida 

mobiliária. 

Hoje, temos uma minoria de i\1unicipios com capacidade de 

emissão de ... títulos. Os Estados ... vêm emitindo papéis e razendo face às 

despesas ... . Esse endividamento tornou-se. rambém. . .. um tema de 

preocupação do Tribunal de Contas .... por coma de o Banco Central . ... 

como uma autarquia federal e dentro do contexto de polírica económica. 

compor a divida mobiliária federal . 

... em julho de 1997, o volume de papéis emitidos pelo Banco 

Central para a rolagem da divida mobiliária federal chegou a R$ 38.4 

bilhões. No montante. a dívida mobiliária está perro de RS 58 bilhões. ou 

seja, a ro/agem da divida mobl!iária de Estados c: .\Iunicipios. 

considerando aí ... um pequeno grupo de 1\funicípios. notadameme o 

Município do Rio de Janeiro e o ... de São Paulo. que sâo os maiores 

detentores da dívida mobiliária relativa aos Municípios. chegava a 66% 

(sessenta e seis por cento; da divida mobiLiária. 
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Essa rolagem, no acompanhamento que o Tribunal de Comat' 

fazia junto ao Banco Central. era por conta da perda de credibilidade dos. 

papéis dos Estados e Afunicípios no mercado ,,, . A divida estava num 

patamar quase de insolvência. e essa rolagem teria que ser feita. O banco 

Central intervinha junto aos bancos estaduais. inclusive para não haver o 

encerramento das suas.atividades . .... 

Dada essa perda de credibilidade dos titulas estaduais e ... a 

·:tde do endividamento dos Estados, o Governo Federal . ... (pela) 

"~ieaida Provisória n° _1.560, propôs a assunção da divida de Estados e 

Municípios .... Tratava-se de uma divida previamente levantada pelo 

Tesouro Nacional, que a refinanciaria com prazos que variam enrre quinze 

e trinta anos, para efetivamente dar um· afrouxamento nas .finanças dos 

Estr;dos e estes poderem levar a bom termo suas ações. 

Esse pacto federativo, baseado na A1edida Provisória 17° 

1.560. fechou-se. agora, com a p1~omulgação da Lei n° 9.-196. Essa lei ... dá 

os critérios . ... (as) condições prévias que os Esrados devem arender para 

que sejam refinanciadas suas dividas. Restringe. rambém. essa dívida: não 

seria toda ela . .... 

,. .............................................. -:..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

... falaremos. a seguir. da competência do Tribunal perante 

esse refinanciamento da divida estadual pela -Cnião. Seria de fimdamenral 

importáncia o acompanhamento. pelo Tribu11ai. das dáusu/as 
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contratuais estabelecidas entre a União e os Estados. da possibilidade do 

cumprimento dessas cláusulas, e se o descumprimenro delas traria algum 

prejuízo ao Erário Federal. tendo em vista que a competência e jurisdição 

do Tribunal restringe-se à área federal. 

... os 1\finisrros Relatores. quando da prestação de comas do 

Presidente da República. poderiam verificar os reflexos do endividamento. 

Uma vez que esse refinanciamento será feito por colocação çle ... Letras 

Financeiras do Tesouro ... , deveria ser analisado o impacto dessa 

colocação. a própria recepção, no mercado, desse volume de papéis. os 

encargos provenientes da colocação de papéis e o custo que. efetivamente, 

a União terá. l•lote-se que há um subsídio embutido na proposta da lei: o 

custo. para os Estados e A1unicípios. seria a taxa !GP-DI mais 6% fseis por 

cento), enquanto. hoje, os papéis do Tesouro Nacional são colocados no 

mercado à taxa SELIC mais alguma coisa. Nós até levantamos um exemplo 

das comas do Governo. referente ao custo de colocação de papéis em 

relação ao FAT: em 1996. a diferença entre a taxa over SELIC e o !GP-DI 

mais 6% (seis por cento). em termos reais, foi quase 17% rdezessete por 

cento) acima. O subsídio realmente acarretaria esse custo para o Tesouro 

Nacional. 

O subsídio não teria essa relevância que se apresenta de 

início. se tosse lerado em conta que os Estados. para negociarem. e 

assinarem os contratos. têm condições preestabelecidas de cwnprimemo. 

tais como ajuste de suas receitas. privatização: coinprometimento de receita 

líquida real para amortização desse rejinanciamemo. Haveria. de certa 
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forma. uma camisa de força para os Estados. depois de assinados os 

contratos com o Tesouro. de forma que eles não poderiam mais se e.ximir 

dessas obrigações e compromissos. 

Nesse sentido existe, até o momento. uma cerra relutância de 

vários Governadores em assinar esses contratos .... pois dever-se-ia ter uma 

renda comprometida e garamias deveriam ser prestadas - inclusive o 

.~_ "~"'ticipação.dos Estados deve ser utilizado na amortização ou no 

.c.,;ão terá suas transferências canceladas pela União . 

•• .. .. .. .... ... .. • ~ ................................................................................ o ..................... .. 

Outro ponto (em) que o Tribunal poderia vir a atuar. no que 

-''- ·· · ,_ ..... ,à assinatura dos contratos .... seria com relação à receita que 

=::;ões. dos pagamentos do refinanciamento . .... 

Numa perspectiva mais aprojimdada. há a necessidade de se 

eswdar, por intermédio de um trabalho auditoria!. os reflexos dessa dívida 

mobiliáriafederal. por conta da assunção-da dívida de Estados. na própria 

solvência d'a União. ...J. imprensa especializada <l os técnicos da área 

colocam que, realmenre. os Estados e :\Iunicípios estão em esrado de 

insolvência e que a capacidade de. geraç·ào de receita de Estados e 

Afunicipios é a mínima possível. :'vias a União. quando- comeca a rrazer 

para si essas dívidas .... apesat ·de ter ... unia credibilidade maior para 

emitir papéis .... também já estaria ... com problemas de solvência. 
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... o que realmenre poderia. de certa forma. coíaborar no 

saneamento das finanças públicas é o que está por trás. como pan·o de 

fundo ... dessa renegociação da dívida dos Estados . ... o ajuste fiscal . ... a 

Administração Pública tem que. realmeme. se ajustar. :Vão se pode gasrar o 

que não se tem. Alguéin vai financiar. e esse financiamento rem que .ser 

pago em algum momento. 

O que nos causa espécie ... são as d{ficuldades (por) que os 

Municípios brasileiros hoje passam ... ; os ,\1unicípios e os Estados 

reclamam de recursos e, somente em ]0 de janeiro deste ,mo. foram 

instalados mais de 500 (quinhentos) Municípios. Cria-se k!unicipio como se 

fosse algo fácil de ser feito. 1\1unicípios com seis ou sete mil habitantes. e 

que, efetivameme. não tem autonomia _financeira. não tem recursos e _ficam 

à mercê de fundos . 

. .. . Parece-me que o 1\1aranhão foi um dos Estados que mais 

criaram .\funicípios. e alguns batem à porta do Governo Federal atrás de 

recursos. É preocupame a criação de :\funicípios. sendo ciue a receira ... e 

... (uma) só ..... 

... a questão não seria a criaçâo de :l!unicípios 

efetivamente. não se resolve a questão por ai. 

pois. 
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entendemos que o refinanciamento da divida dos Estados 

pela União não será, na verdade. a panacéia desses problemas. 

particularmente do endividamenro. Uma reforma tributária séria deve ser 

fe~ta . .... A reforma tributária não basta ... . É preciso um ajuS!etiscal emre 

Estados. }lfunicípios e o ... Governo Federal . 

. . . . . . . . . . . . . . ......................... ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -........ .. 

- - Encerramento 

Encerrando o seminário, o Presidente da Comissão Especial, 

Senador Carlos Patrocínio formulou as seguintes ponderações: 

"Agradeço a participação de todos .... A Comissão já está 

devidamente credenciada. pelas palestras ilustres que aqui rh·emos. para 

elaborar um excelente relatório .... 

Trata-se de uma questão muiro ill7porralne :.Z muito 

preocupame. _\'o decorrer de nossos trabalhos. pudemos obseJTar que. no 

País. tudo está sendo feito emergencictlmenre. Conjàrme (:_yposro pelo Sr. 

Raimundo .\'onaro. J bem provável que a dívida do Governo i<Í chegue a 

R$ 300 bilhões. Recemúizeme. apoiamos um crédito espedâ para u 

PROAR - Programa de Apoio à Reesmauração e ao Ajuste Fiscal dos 
r;' J _ _1 1: 1 • " • " .. 7 - r. - • - • cstauos e aos Mtmzczpzos_ Aznaa nao se reauzou a renegocwçao ctas 

dívidas municipais. o que foi até bom. São poucos os Afunicípios em que 

houve a renegociação ·-· . Além ... de São Paulo e do Rio de Janeiro. a 

§45 
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maioria dos Municípios ainda não fez a rolage'!l de suas dívidas. Isso jài 

até bom porque, dependendo do ... posicionamento do Senado Federal e do 

Congresso Nacional. poderemos fazer muitas mod(tlcações. 

Praticamente todos os expositores condicionaram o ajuste 

fiscal à reforma tributária. à reforma adminisTrativa .: à reforma 

previdenciária, cujos bàns resultados §ó poderão ser percebidos a longo 

prazo. 

Tenho dito que o Governo Federal não implementou a reforma 

tributária porque tem ~eceio de perder receita. Mas. agora. parece que há 

um novo alento: estão tentando criar o !VA e outros impostos para 

substitllir a carga tributária pesada que acaba por penali=ar roda a 

economia nacional. 

Os !vfunicípios. principalmente ,1quefes que representam 

Estados periféricos da Federação brasileira. não estão conseguindo 

i·ealizar sequer um investimento. Estão sendo atropelados por essa imensa 

dívida. uma herança maldita recebida de omros Pre_reiros que. por sua vez. 

receberam de outros. HistoricamenTe. nunca. ou quase nunca. se pagou 

Previdência. FGTS. Os Prefeitos atuais herdaram rudo isso. 

A rolagem da dívida dos Esrados. r..:OJ~torme esclarecido. é uma 

solução paliativa . .... Não -vão ser negociadas u dívida cias usrarais. u 

dívida com o FGTS. Se foi negociada a dívida com o INSS. de1·e .rer sido em 

duzemos e quarema vezes. ou seja. 1·ime anos .. \'oramos_ 'fue 11!11nZÍlrzero 

significativo de Prefeituras não está conseguindo pagar. sequer. o I:VSS. 

Esta Comissão rem rodfJ.!i a:> CQJ1çlições de mostrar ao Senado 

Federal. ao Congresso Nacional e. principalmeme. ao Go1·enw Federal. a 

real situação de endividamento de Estados e Municípios .. ..: de ·opresenrar 

uma maneira plausível de contornar essa sir_uação. 
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Concordo que é preciso uma reformulação do papel do 

Estado. Isso é o mais irnpQrtante. Do contrário. vamos continuar 

empurrando a sujeira para debaixo do tapete. 

Muiw obrigado a todos. ·· 

vn- CONCLUSÃO ERECOMENDAÇÕES 

Foi excelente a estratégia adotada para a ~onduçào dos 

trabalhos desta Comissão. A. série de--palestras. 'iU<.: t.:w inicit1 . .:m I O d.: 

dezembro de 1996. com a exposição do Sr. P~dro Parente. Secret:irio 

ExecutiYo do ?\linistério da Fazenda. :1 respeito cic1 t.:ma I.11di\·idamemo 

dos hh~tios e :\lunicípios ··. e culminou com a rcaliLa~:lo dn s.:min~irio sobn: 

o mesmo tema. nos dias :_-: ç __ 28 __ d\.!_)llaio_ c· 2-' de ~.:tcmhro de I 997. 

proporcionou à Comissão e. em especiaL ao Senado Federal e a todo o 

Congresso ~acional. um extraordinário t·epositório de infonnações a 

respeito da situação ama! das finanças dos Estados .: dos :Vlunicipios. que 

deverá. obrigatoriamente. orientar as amais discussões a respeito da 

renegociação da dívida e do ajuste fiscal dos Estados e dos Municípios. 

assim como· das reformas previdenciária. administrati\·a e tributária. em 

andamento no Legislativo Federal. 

O conhecimento do conteúdo do presente relatc)rio. contribuirá. 

decisivamente. tJara alargar o nível de informações com que o ·parlamentar 

se apresentará no restante do debate a ser traYad() _ nas duas c; asas 

Legislativas, em separado, e no Congresso como· um todo. sobre aqueles 

temas. 

A Comissão agradece, em especial, pela qualidade de sua 

explanação e pela valiosa contribuição prestada a nossos trabalhos, a 

participação dos seguintes ex-g_ositores. pela_ ordem de apreser.:açào: 

647 
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Sr. Pedro Parente. Secretário ExecutiYo do Ministério da 

Fazenda: 

Sr. Paulo de Tarso de Souza. Secretário da F o.zenda do Estado 

do Piauí: 

Sr. P~mlo S~rgio Galotti Paraiso. Secretário da Fazenda do 

Estado de Santa Catarina: 

Sr. Edgar Monteiro da Rocha. :Secretario da Fazenda d(l Estado 

do Rio de Janeiro: 

Sr. Cézar Augusto Busano. Secretário da Fazenda do Estado do 

Rio Grande do Sul; 

Sr. Yoshiaki Nakano. Secretário da Fazenda do Estado de São 

Paulo: 

Sr. José Soares Nuto. Secretário da Fazenda do Estado da 

Paraíba: 

Sr. Nivaldo Alves de Oliveira, Superintendente do Tesouro do 

Estado do Maranhão; 

Sr. Miguel Salomão. Secretário da Fazenda do Estado do 

Paraná: 

Sr. Lívio Carvalho. Secretário de Planejamento do Estado do 

Tocantins: 
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Sr. \V agner Borges, representante do Estado do T oc:.1nrins: 

Sr. \\'elson Gasparini. Presidenre da A.ssociaçiio Br::Jsileira dos 

Municípios: 

Sr. Edson Soares. Presidente da A.ssociacão 'vlineira dos 

Municípios: 

e Sr. Carios Alberro de Oliveira. Presidente do Instituto 

.. rasileiro de Administração Municipal - IBAM. 

Agradece. ainda. a Comissão. o apoio decisivo dos Senadores. 

Esperidiào Amin e Vifson Kleinübing, que, com suas explanações referentes 

ao tema .. Implicações da CP! dos PrecalÓrios ·· ofereceram aos 

participantes esclarecedoras inferências extraídas do !·elã:tó1:io tlnai das 

atívidades da "CP! dos Títulos Públicos ... 

Cumpre-me. ainda, destacar a· excelência da mensagem 

transmitida pelo Senador Geraldo Melo. Vice-presidenre do Senado Federal, 

representando o Presidente do Senado. Senador Antônio Carlos Magalhães. 

na abertura do seminário sobre o endh"idamento dos Estados e Municípios, 

cujo pronunciamento em muito contribuiu para que se integrasse o ânimo 

dos participantes em tomo dos oojetl\"OS do seminário. 

Ressalto. também. a correta atuaç:io do Senador Carios 

Patrocínio na condução das ati\·idades da-Comissão: e. em especial. o brilho 

de suas ret1exões. por ocasião do encerramento dos trabalhos. 

Concluo •l presente relatório. tómmiando .lS ,;egumtes 

recomendações que. espero. \ enham nortear as ddiberações do Congresso 
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Nacional. como um todo. e de cada uma de suas l~;1sas Legislati\·as. em 

particular. no tocante à renegociação da dívida e ao ajuste_tiscal dos Estados 

e Municípios: 

L priorizar a conclusão dos procedimemos de deliberação e 

votação das reformas previdenciária, administrativa e tributária. como forma 

de proporcionar, no prazo mais curto possível, condições para que Estados e 

Municípios possam solucionar as questões básicas que emperram o 

ajustamento de suas conta~, e os impedem de chegar ao necessário equilíbrio 

orçamentário: 

2. alterar a Constituição FederÇtl no que se retere. às normas 

reguladoras da incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços e a distribuição de sua receita entre os Estados. de modo a 

consagrar o "princípio do destino" co_mg -o efetiyo o_riegtador_d~ aplic~çãQ 

do imposto à circulação de mercadorias e serviços entre aquelas Unidades 

da Federação, em substituição ao ·'princípio da origem·· 

3 adotar imediatas providências. incluída a atuação do Senado 

Federal junto a órgãos do Poder ExecuTivo F eder:al. no _s~ntid_()_ tie_se_reduzir 

a, no máximo. ll% (onze por cento), o nível de comprometimento da receit::~ 

líquida real de Estados e Municípios com o pagamento de sua dí\'ida total. 

mobiliária e contratual: 

-1-. priorizar a deliberação e votação dos projetas de ki e de 

resolução do Senado F edeml a que se retere o item I V Jo presente relatório: 

S. adotar as providências necessárias para o aperteiçoamento do 

conceito de receita líquida real. constante do § 1° do an. 4° da Resolução n° 

69, de 1995, do Senado Federal. cuja redação passaria a ser ::1 seguinte: 
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"'Art. 4° ............................................... ~ .................................. . 

. .. ................... ····· ........................................................... ~ ..............................•. 
§ r Entende-se como Receita Líquida Real. para ostins desta 

Resolução. a receita reali::ada nos doze meses ameriores ao mês 

imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando. uxcluídas as 

''Ceitas provenientes de operações de crédito. de alienação de bens. de 

,, ,.;zsferências voluntárias ou doações recebidas com o rim específico de 

atender despesas de càpital. os repasses à edu~açào a que se re(ére o arr. 

69, caput e§ 5~ da Lei n° 9.394. de 20 de dezembro de !996. e. no caso dos 

Estados. as transferências aos A1unicípios por participações constitucionais 
e legais.". 

SaladasComissõesEspeciais,ern 27 de novembro <:1e l\15:'7 

. Presrdente 

Sen. Gf.~ALDO MELO 

Sen. CA"LOS BEZERRA 

Sen. GILBERTO MlRANDI 

Sen. EDISON LOBÃO 

Sen. FREITAS NETO 

Sen. CARLOS PATROCINIO 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 
SUBSECRETARJA DAS COMISSÕES 
SER \'IÇ'O DE APOIO AS <.TJ:\USSÔES ESPECf.US E P~l..RL.\..\tf:~ . .iJ:fESl5CfSQt:ERft(} 

_DEZEMBRO DE 1997 

OF/W 15/97 -ENDIVEST Brasília, 09 de dezembro de 1997. 

Senhor Presidente, 

Na qualidade de Presidente da Comissão Especial, criada nc 
termos do art. 48 do Regimento Interno, destinada a proceder o exarr 
de sugestões encaminhadas por governadores (processos diversc 
n°s 90 a 96/96) e das matérias em tramitação na casa referentes , 
Endividamento dos Estados e Municipios, levo ao conhecimento t 
Vossa Excelência que esta Comissão aprovou o seu Relatório Final e 
reunião realizada no dia 27 de novembro de 1997, oportunidade em qL 
tenho o prazer de comunicar o encerramento de suas atividades, nc 
termos do Art. 76, item I, do Re~imento Interno do Senado Federal. 

Ao ensejo, reitero os protestos de minha elevada consideração 
apreço. 

Exmo. Sr. 

-. t 

~~~ 
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO 

Pre$idente 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
DO Presidente do Senado Federal 
NESTA 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se, 'sexta-feira última, o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n2 161, de 
1997, de iniciativa da Comissão de Serviços de ln-. 
Ira-Estrutura, que modifica o Regimento Interno do 
Senado Federal, transformando a Comissão de Ser
viços de Infra-Estrutura em Comissão de Assuntos 
Regionais, Infra-Estrutura e Meio Ambiente. 

Ao projeto foram óferecidas duas emendas. 
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania, para exame do Projeto e das duas 
emendas apresentadas; e à Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura, para exame das emendas. 

São as seguintes as emendas apre
sentadas: 

EMENDA N° 1 - PLEN 

Suprima-se o inciso III do art. 104 do Regimento 
Interno, na redação dada pelo art. 22 do PRS/161/97. 

Justificação 

O inciso III do art. 104, introduzido pela art. 22 

do Projeto de Resolução n2 161197, estabelece, en
tre as atribuições da Comissão de Assuntos Regio
nais, Infra-Estrutura e Meio Ambiente, um novo ór
gão técnico que está se propondo seja criado, a 
"proteção ao meio ambiente, controle de poluição, 
··onservação da natureza, defesa do solo, flora e 

programas de assentamento populacional". 
. d.S atribuições que se pretendem sejam da com

petência da nova comissão, já estão contempladas 
no Regimento Interno, como atribuições da Comis
são de Assuntos Sociais. Legislar concorrentemente, 
neste assunto, como de resto qualquer tipo de con
corrência, não trará benefício algum ao processo le
gislativo que precisa, isto .sim que os órgãos técnicos 
sejam mais ágeis e capazes de realizar as tarefas 
que lhes são afetas. A Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura na sua versão atual, encontra algumas 
dificuldades para se reunir e não parece ser aumen
tando suas atribuições, ou melhor, transferindo com
petências que se solucionará o problema. Até como 
tributo aos membros da Comissão de Assuntos So
ciais, que vem cumprindo rigorosamente com seu 
papel, suas atribuições não devem ser transferidas 
ou sofrer um processo de concorrência. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1997.
Senadora Benedita da Silva. 

EMENDA N° 2- PLEN 

Suprima-se o inciso V do art. 104 do Regimen
to Interno, na redação dada pelo art. 22 do 
PRS/161/97. 

Justificação 

O inciso V do art. 104, introduzido pelo art. 22 

dó Projeto de Resolução n2 161/97, estabelece, en
tre as atribuições da Comissão de Assuntos Regio
nais, Infra-Estrutura e Meio Ambiente, um ·novo ór
gão técnico que está se propondo seja criado, a 'di
visão político-administrativa e ordenamento territo
rial". Ora, as atribuições que se pretendem sejam da 
competência da nova comissão, já estão contempla
das no Regimento Interno, como atnbuições da Co
.missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Legis
lar concorrentemente não trará benefício algum ao 
processo legislativo que precisa, isto sim que os ór
gãos técnicos sejam mais ágeis e capazes de reali
zar as tarefas que lhes são afetas. A competência 
que se deseja transferir para a nova comissão é típi
ca da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 12 de dézembro de 1997.
Senadora Beneclita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se, na última sexta-feira, o prazo para ofereci
mento de emendas às seguintes matérias: 

-Projeto de Resolução n2 162, ce 1997, de au
toria do Senador Emandes Amorim, que dá nova re
dação ao caput do art. 126 do Regimento Interno do 
Senado Federal, modificando o critério P.e distribui
ção dos projetes para relatar, por comissão; e 

-Projeto de Resolução n2 163, de 1997, de au
toria do Senador Emandes Amorim, que altera o art. 
79 do Regimento Interno do Senado Federal. 

Aos projetes não foram oferecidas emendas. 

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para serem anexadas ao Proje
to de Resolução n° 66, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se, sexta-feira última, o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n• 164, de 
1997, que autoriza o Estado do Mato Grosso a ele- · 
var temporariamente o seu limite de endividamento 
para que possa contratar e prestar contragarantia à 
operação de cré<frto externo, com o aval da União, 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a 
quarenta e cinco milhões de dólares norte-america
nos, destinada a financiar parcialmente o Programa 
de Reforma do Estado do Mato Grosso. 

Não tendo recebido emendas, a matéria será 
incluída em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) ..,. Passa
se à lista de oradores. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, eminentes 
sr-s e Srs. Senadores, tenho, amiúde, destacado a 
luta que travamos, todos nós amazonenses ali nasci
dos e os que fizeram do Amazonas seu segundo Es
tado, sobretudo para o fortalecimento da Zona Fran
ca de Manaus. Como está bem acentuado no traba
lho, sobre a Zona Franca de Manaus, que recebi do 
Prof. Samuel Benchimol, ao qual deu ele o título 'Os 
Últimos Dias de Pompéia' e o subtítulo 'Uma Ladainha 
e u~ Novo Modelo para a Zona Franca de Manaus'. 

O Prof. Samuel Benchimol é amazonense de 
nascimento, com mestrado em Sociologia e Econo
mia por Miami University, por Oxford, por Ohio, to
dos dos Estados Unidos, e, além disso, é Doutor em 
Direito pela Faculdade do Amazonas, Professor de 
Introdução à Amazônia, da Universidade do Amazo
nas e empresário. 

E, nesse trabalho, Sr. Presidente, destaca: 
'A Medida Provisória nº 1.602 - e lembro à 

Casa que, quando ela foi editada, não só eu como 
alguns outros Srs. Senadores, notadamente os Se
nadores Elcio Alvares, Líder do Governo no Senado, 
e os Senadores José lgnácio Ferreira e Gerson Ca
mata, os três do Espírito Santo, comungaram do en
tendimento de que era preciso uma análise maior da 
matéria. E hoje esse cidadão, que não é político, 
Professor Samuel Benchimol, declara que apesar de 
todos os esforços ingentes e persistentes, a partir do 
Governador Amazonino Mendes, dos Senadores, 
Deputados Federais, sindicatos e federações de 
classe e dos estudos técnicos apresentados, com
provando a insensatez dá medida e do engano e 
lapso dos redatores e assessores subalternos, foi 
aprovada pelo Congresso Nacional, no afogadilho de 
um final de semana. 

Esse projeto, antes de ser aprovado pelo Con
gresso, recebeu uma emenda substitutiva do Depu
tado Relator Roberto Brant, através do art. 77. Esse 
substitutivo criou uma nova Zona Franca de Manaus, 
com 'prazo' certo de 90 dias para ser instituída me
diante uma lei complementar e outra ordinária. 

A lei cOmplementar, que todos sabemos exige 
quorum qualificado, metade mais um de todos os 
Congressistas eleitos, deve instituir uma contribuição 
social de intervenção no domínio econômico, inci
dente sobre produtos importados pelos respectivos 
estabelecimentos beneficiados. A lei ordinária, que 
necessita maioria simples, metade mais um dos De-

putados e Senadores presentes à reunião, propõe 
um novo modelo de atualização, rejuvenescimento, 
globalização e interiorização da 'Nova Zona Franca 
de Manaus'. 

Estas duas propostas de leis do art. 77 
constituem duas novas e flagrantes inconsti
tucionalidades praticadas contra o Decreto
Lei nº 288, de 28/02/67, que foi recepciona
do pelo art. 40 das D. T. da Constituição Fe
deral de 1988, que manteve a ZFM como 
área de livre comércio de importação e ex
portação e incentivos fiscais especiais até o 
ano 2013. Ambas trazem, no seu bojo, uma 
diabólica armadilha preparada nos bastido
res da República, com o apoio da tecno-bu
rocracia de Brasília, que conseguiu enganar 
e desrespeitar os parlamentares do Con
gresso Nacional, ficando os seus autores na 
doce impunidade pela afronta ao maior po
der da República, que deve proteger as uni
dades federativas do povo brasileiro, incluin
do nele o sofrido povo amazonense. 

A nova versão da NZFM, com o seu fa
migerado art. 77, contém uma cláusula de 
que somente entraria em vigor dentro de 90 
dias se o Poder Executivo encaminhasse ao 
Congresso Nacional, até o dia 15 de março 
de 1998, os projetes de lei respectivos. Tra
ta-se, evidentemente, de uma insidiosa e 
perversa medida, que visa adiar a guerra 
contra a velha ZFM, para jogar a culpa do 
novo modelo em cima do Presidente FHC. 

É claro, Sr. Presidente, que, com a armadilha 
criada, uma espécie de bomba com efeito retardado, 
os estilhaços vão atingir o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, que, devo ressaltar, em nada contri
buiu para a feitura desta matéria. Ao contrário, fez 
questão de esclarecer não só ao Governo do Esta
do, mas a toda a Bancada Federal, que ali não tinha 
ele feito a sua interferência, e por isso mandou fazer 
o reexame. 

De minha parte, devo dizer, Sr. Presidente, que 
gostaria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse 
essa medida para que de logo se ponha cobro, se 
ponha um fim à inconstitucionalidade que de vez em 
quando se comete contra o art. 40 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. 

Continua o Professor Samuel Benchimol: 

Mais do que isso: coloca, durante 90 
dias, uma espada de Dâmocles em cima da 
cabeça de cada empresário da atual ZFM e 
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do próprio Estado do Amazonas, que depen
de da ZFM para obter a sua receita de 
ICMS, da ordem de R$100 milhões/mês. 

Novas batalhas terão que ser travadas 
durante esse novo prazo: mais uma entre os 
mil entreveres, manobras, armadilhas e ara
pucas que vêm sendo lançados contra a 
ZFM nesses últimos trinta anos, a exigir no
vos memoriais, estudos, manifestos, diag
nósticos, planos estratég•o::os, protestos, dis
cursos e intermináveis audiências nas câma
ras e antecâmaras de Brasília. 

O art. 77, caso venha a ser referenda-
· do com a aprovação das duas futuras leis 
anunciadas, virá instituir uma Nova Zona 
Franca de Manaus - a NZFM - como disse
mos. Este novo modelo anunciado será ins
titucionalizado no plano jurJdico e económi
co, como segue: 

1) De jure, mediante a criação de uma 
contribuição social de intervenção no domí
nio económico sobre produtos importados, a 
ser paga por empresários de Manaus e.seus 
estabelecimentos beneficiados. Não importa 
o nomen juris, esta lei complementar vai 
criar um imposto paralelo e alternativo de 
importação, que pode ser alterado, a qual
quer momento, sem a necessidade da anua
lidade orçamentária. Como o Tesouro Nacio
nal já recebe de tributos federais, em Ma
naus, US$1 ,2 bilhão (em 1996), parece que 
o objetivo, agora, é aumentar a receita a 
qualquer custo. É bem provável que a Fa
zenda Federal venha a exigir de Manaus o 
dobro dessa arrecadação e seus auditores 
já tenham planejado arrecadar, em 1998, 
cerca de US$2,5 bilhões/ano. Esta lei com
plementar é manifestamente inconstitucio
nal, pois à União é vedado instituir tributo 
que não seja uniforme em todo o território 
nacional (art. 151 da Constituição Federal). 
A NZFM vai deixar de ser uma área de livre 
comércio de importação e exportação, pois 
ficará sujeita ao arbítrio do novo imposto de 
importação, disfarçado de contribuição, 
agravando, deste modo, o custo Manaus, 
tomando as empresas menos competitivas e 
o mercado menos atrativo para novos inves
tidores. Só o anúncio dessa medida já pro
vocou perplexidade e susto nos gabinetes 
dos presidentes das grandes corporações 
multinacionais que- atuàm na Zona Franca 

de Manaus. E provável que, neste momen
to, já tenham decidido iniciar a migração de 
seus capitais e fábricas para outros lares e 
lugares mais atraentes, acolhedores, está
veis e menos adúlteros, infiéis e pagãos. 

2) De fato, a anunciada lei ordinária do 
item 11 do art. 77 especifica os novos crité
rios de aprovação dos novqs projetos. Estes 
novos critérios ·mudam o modelo, a título de 
adaptação a, pelo menos, três objetivos es
tratégicos. 

a) gerar novos empregos põr unidade 
de renúncia fiscal estimada. Em outras pala
vras, a nova lei pretende criar empregos por 
decreto. O objetivo é nobre, pois tenta trans
formar a NZFM em um manancial de criação 
de novos postos de trabalho face à recessão 
regional e nacional. Como a Zona Franca re
duziu a força de trabalho, de 76.798 traba
lhadores, em 1990, para 48.084, em 1996, e 
menos de 40.000, em 1997, o importante, 
agora, seria promover e atrair indústrias de 
trabalho intensivo. Este mercado, entretan
to; para ser criado, precisa de alguns pres
supostos que assegurem a vinda de novos 
investimentos e de expansão do mercado 
consumidor do Centro-Sul. 

Sem infra-estrutura razoável para redu
zir custos, com o mercado interno em reces
são e a instabilidade política do modelo, é 
difícil pensar em ampliar os empregos, re
crutar e treinar novos trabalhadores para um 
mercado que exige, cada vez mais, educa
ção e formação profissional qualificada Fácil 
é criar empregos por decreto ou em discurso 
de palanque em comício eleitoral. Difícil é 
materializar essa política ·quando a maioria 
das empresas foram forçadas, pela globali
zação, a abrir o mercado doméstico aos chi
neses, coreanos, malaios, americanos, japo
neses e europeus, com· redução das tarifas 
aduaneiras e "mercosulização" da economia 
brasileira. 

Todas as empresas estão, neste momento, en
xugando as suas folhas de pagamento para poder 
sobreviver e competir num mercado mundializado. 
Como na cidade de São Paulo existe hoje 1,4 milhão 
de desempregados, talvez o objetivo da NZFM seja 
arranjar postos de. trabalho para os paulistanos sem 
emprego, sem teto e sem terra e transferi-los para 
Manaus, ou levar as novas indústrias para o ABC. 
Em um mundo de crescimento sem emprego Qo-
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bless growth}, criar dezenas de milhares de emprego 
não é fácil. Para fazê-lo, será necessário ampliar o 
mercado nacional consumidor dos produtos dos nos
sos 22 pólos industriais, ou criar novos pólos e cen
tros manufatureiros em outros segmentos e setores, 
o que iria encontrar séria resistência por parte dos 
empresários do Centro-Sul. Uma outra opção seria 
adotar. a tese do economista Schumacher, que pre
ga no seu livro Small is Beautiful (traduzido como 
O Negócio é Ser Pequeno) a "volta às tecnologias 
artesanais primitivas que poderiam criar milhares de 
novos empregos, usando métodos dos pajés e arte
sãos indígenas e dos tempos medievais das corpo
raç?es de artes e ofícios". 

Agora, destaco, Sr. Presidente, que, nas suas 
conclusões, o Professor Samuel Benchimol coloca 
em relevo a sua proposta milenarista para a Zona 
Franca de Manaus. 

A sua proposta consiste em 

• •.. renunciar aos incentivos fiscais que nos fo
ram outorgados pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, abrir mão da proteção constitucio
nal do art,. 40 - a que me reportei ainda há pouco -
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
que nos coloca a salvo de qualquer polêmica jurídica 
até o ano 2013, e voltar exclusivamente para a ex
portação total e intensa de todos os recursos .natu
rais da biota, da flora e fauna da floresta latifoliada, 
perenifólia e sempre verde para aproveitá-los de 
modo livre e sem restrição, sem constrangimentos 
ambientais de quaisquer espécie. 

A mesma política aplicando-se aos recursos 
pesqueiros, em que as mais de 3 mil espécies teriam 
que suportar o peso de uma pesca ambiciosa e tam
bém suas demais riquezas·minerais. • 

Essa proposição radical, agressiva e polêmica 
pode provocar clamor nacional e protesto mundial, 
porém não implicaria nenhuma renúncia fiscal nem 
causaria ânus ao Governo brasileiro. 

Na concepção deste cenário e modelo, para 
não ser considerado muito radical e antifederaliSta, 
haveria uma cláusula amortecedora do impacto que 
esse modelo milenarista pudesse provocar. É que o 
modelo aqui proposto teria a duração limitada no 
tempo, com vigência até o ano 2013. A partir desse 
ano, todas as empresas da nova Zona Franca de 
Manaus ou Zona Franca SLR, seriam obrigadas a 
cumprir os estatutos, regulamentos ambientais e 
adotar os padrões de qualidade da série IS0-14.000, 
de gestão e preservação ambiental, e obrigadas a 
ter o selo verde em seus produtos. 

Continua a sugestão do Professor Samuel 
Benchimot: seria uma espécie de moratória-ambien
tal para podertnos salvar da bancarrota o povo ama
zonense, do colapso econômico, financeiro e fiscal, 
provocado pela revogação espontânea e unilateral 
do Decreto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
votado em plebiscito pelo povo amazonense, para 
obter respaldo político e popular. Este Decreto-Lei n2 

288, de 28 de fevereiro de 1967, que foi recepciona
do pelo art. 40 das Disposições Constitucionais 
Transitórias da nossa Constituição Federal de 1988, 
e que deveria viger como cláusula pétrea até o ano 
2013, seria assim desprezado e jogado ao lixo da 
história com a realizaÇão do plebiscito e aprovação 
do povo, nesse ínterim, no período de 1998 a 2013, 
seria criada a nova Suframa Estadual, que adotaria 
como lema e emblema o refrão latino: Primum vive
re, deinde philosophare - Primeiro viver e depois fi
losofar. 

Aqui, Sr. Presidente, faço uma pausa para o 
seguinte comentário: 

O Professor Samuel Benchimol, como já decla
rei, é, sem dúvida nenhuma, o maior especialista em 
matéria de Amazônia, meio ambiente, e foi um dos 
poucos que, antes de se falar na chamada poluição 
que o mundo sofreria, do efeito estufa no Brasil, a 
trazer os seus conselhos, declara o seguinte: 

Durante esses 16 anos vigeria esse modelo mi
lenarista do salve-se quem puder. A natureza poderá 
sofrer, mas o povo seria salvo da fome da grande 
crise. Seria uma espécie de habeas corpus ambien· 
tal, que o Estado do Amazonas ofereceria como al
ternativa para mudar o aluai modelo da Zona Franca 
de Manaus. A famigerada Medida Provisória nº 1602 
e seu perverso art. 77 não seriam mais necessários 
nem empurrados por goela abaixo do povo amazo
nense, apesar dos protestos das tribunas dos Parla
mentos - com mais este que registro agora -, das 
entrevistas e entendimentos do Governo estadual 
com o Presidente FHC e seus Ministros. A Pax 
Amazônia voltaria a reinar dentro da Federação bra
sileira, pois não haveria mais desrespeitos nem 
guerras fiscais por causa dos incentivos e das re
núncias fiscais. 

Resta indagar se essa ousadia e radicalismo 
desse modelo milenarista teria sucesso e viabilidade 
econômica e política, pois uma proposição desse 
vulto e espécie pode assanhar e causar espanto e 
temor nas câmaras e antecâmaras da Praça dos 
Três Poderes: no Congresso Nacional, no Palácio do 
Planalto; do il:ariiarat}r-e no Estado-Maior-das Força5 
Armadas. Do ponto de vista mundial, trocaríamos 
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apenas o atual modelo de emissão zero de carbono 
por outro da alta taxa de emissão de C02 por um 
curto período de 15 anos. • 

E continuam as aspas de autoria do Prof. Sa
muel Benchimol: 'É possível que, com essa nossa 
proposta, venhamos a salvar a Zona Franca de Ma
naus de seus últimos dias de Pompéia. A erupção 
do vulcão Vesúvio, no ano 79 da atual era, arrasou 
Pompéia e sua vizinha Herculano, soterrando-as 
com cinzas e matando todos os seus habitantes. 
Pompéia, depois desse desastre, jamais pôde ser 
reconstruída, passando à história como um exemplo 
de que os homens, tal como Vesúvio, através de 'po
lítiças públicas', podem também destruir, para sem
pre, uma cidade e um Estado. • 

Continua ele: 'Queira Deus que eu esteja erra
do e que o Congresso e Poder Executivo Federal to
mem juízo, voltem atrás e eliminem esse quasímodo 
jurídico inconstitucional da Medida Provisória nº 
1.602 e o seu novo art. 77, que feriram de morte 
anunciado modelo da Zona Franca de Manaus. E 
agora digo eu: por ser um assunto da mais alta im
portância, não há como deixar de pedir seja ele re
gistrado nos Anais do Senado Federal até porque 
servirá de subsídio indispensável àqueles que um 
dia tentarem fazer o retrospecto da existência da 
Zona Franca de Manaus. Faço minhas as palavras 
do Professor Samuel Benchimol* para encerrar a úl
timo parágrafo da minha manifestação: 'Se isto 
ocorrer, valeu a pena fazer promessa, pagar novena 
e pregar a ladainha, porque o vulcão Vesúvio não 
entrará mais erupção para anunciar os últimos dias 
dePompéia." 

O Sr. Beni Veras (PSDB -CE)- Senador Ber
nardo Cabral, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL· (PFL - AM) -
Com muita honra, Senador Beni V eras. 

O Sr. Beni Veras (PSDB - CE) - V. Exª estL 
mostrando a face real de uma política altamente 
equivocada, que é a política do Governo Federal em 
relação às regiões do País. O Nordeste, uma região 
que contribui com 13% para o PIB, teve os seus in
centivos reduzidos recentemente de 9% - a parte 
que ele tinha de renúncia fiscal da União - para cer
ca de 4% em virtude da redução dos incentivos no fi
nal. Então o Nordeste está contribuindo para o de
senvolvimento da Nação em 9% - uma região pobre, 
que, ao invés de estar recebendo do País, está con
tribuindo, a exemplo do que V. Exª disse em relação 

- à Zona Franca, o caso do Nordeste é mais gritante 
ainda. Essa política precisa ser mudada, porque é 
injusta para com uma região que necessita de incen-

......... -. 
tivos ao invés de incentivar o resto do País. Muito 
obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Não tenho nenhuma dúvida Senador Beni Veras,. 
em confirmar as palavras de V. Exª a elas dar o 
meu apoio e se não fosse pretensão, diria avalizá
las porque o ponto que V. Exª toca é rigorosamente 
verdadeiro e tem amparo constitucional. Veja que ti
vemos cuidado de colocar o tratamento das regiões 
subdesenvolvidas e instalar no texto constitucional 

.que o Governo Federal precira abordar as desigual
dades regionais para não causar esses prejuízos 
que aí se encontram. O que acontece é que, lamen
tavelmente, quando essas medidas são tomadas em 
gabinetes de ar refrigerado, elas o são por quem não 
conhece a realidade brasileira; além de desconhece
rem as peculiaridades regionais, não entram no mé
rito, ficam tantas vezes apenas na chamada falácia 
de que o técnico burocrata sabe mais do que todos e 
esquecidos de que a teoria aprendida nos livros não 
é aquela da prática que se vê no Nordeste e no Nor
te brasileiros. 

Sr. Presidente, enquanto tivermos atitudes des
sa natureza, tomadas à sorrelfa, sem que aqueles 
que representam as suas regiões sejam chamados 
para debater, para trazerem seu conhecimento, es
taremos cada vez mais sentindo que o povo brasilei
ro está agrilhoado por quem não lhe conhece os pro
blemas e - o que é mais grave - por quem deles faz 
pouco caso. De modo que agradeço a intervenção 
de V. Exª, Senador Beni V eras. 

Concluindo, Sr. Presidente, eminente Senador 
Ronaldo Cunha Lima, sendo V. Ex" homem do Nor
deste, e que também, sem nenhuma dúvida, chan
cela, ratifica, confirma o que pretendemos o Senador 
Beni V eras e eu, pedimos que V. Ex" determine -já 
que deixou a Presidência o eminente Senador Geral
de Melo, também do Nordeste - que seja publicado 
no Diário do Senado Federal esta matéria do emi
nente Professor Samuel Benchimol, não só por aqui
lo que eu dizia, para serviço· e subsídio para aqueles 
que amanhã quiserem fazer a história da Zona Fran
ca de Manaus, como também justiça a quem, sendo 
brasileiro, quer o bem de seu País. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT -·DF)- V. Exª 
me permite um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Com muita honra, Senador Lauro Campos. -

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT- DF) - Nobre 
Senador Bernardo Cabral, o quadro que V. Ex" traça 
do futuro da Região_P,m~ôniC<~_, ten~o em vista o 
descabimento dessas medidas-assestadas pelo Go-
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vemo contra a Zona Franca, contra a tentativa de se 
organizar uma economia, de reorganizar uma cultura 
e de se preservar a vida na Região Amazônica, ao 
lado daquela de preservar os sistemas ecológicos ali 
existentes, realmente se constitui num quadro deplo
rável. Só mesmo a comparação com os efeitos do 
Vesúvio, a que V. Exª fez referência, poderia ser 
realmente adequada e conveniente. Para colocar um 
pouco de ironia nesse quadro tão bem traçado por 
V.Exª, seguindo o roteiro do Professor Samuel Ben
chimol, faço apenas uma sugestão para a falta de 
uma possibilidade de enfrentamento com o Governo 
que aí está, autoritário, despótico e onisciente. Tal
vez o único setor que eu tenha visto de fato bem tra
tadô por esse Governo é o sistema financeiro, os 
banqueiros. São os banqueiros que recebem "proe
res" e tantos outros auxílios e benesses. Quem sabe 
se, no lugar da Zona Franca de Manaus, se poderia 
criar uma Zona Franca de "banqueiros"? Esta, obvia
mente, teria um outro tratamento, muito diferente da
quele da Zona Franca dos trabalhadores e dos em
presários, dos que querem realmente produzir e 

Para: Senador Bernardo Cabral 

De: Prof. Samuel Benchimol 

Caro Senador 

transformar o mundo. Então, ironicamente, a solução 
que vejo para. esse quadro é essa -Assim, tenho a 
certeza de que a proteção retirada atualmente ~a re
gião voltaria ainda mais forte e vitaminada para pre
servar a vida dos banqueiros transferidos para a 
Amazônia desertificada. Muito obrigado. 

O SR. B,ERNARDO CABRAL {PFL- AM) - A 
ironia de V. Exª, Senador Laura Campos, é absoluta
mente procedente, e a fez com finura, mostrando 
que não há como dela discordar. No fundo o que V. 
Exª deixa consignado é exatamente aquilo que cha
mava a atenção do Senador Beni Veras, ou seja, o 
tratamento para as regiões com uma desigualdade 
flagrante. F_aria a~ m~sma interrogação. Quem sabe 
se fosse criada ali a Zona Franca do Proer, o trata
mento não seria outro? 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Ma naus, 11 de dezembro de J 997. 

Fax: (061) 323- 4593 

Fax: (092) 622- 1354 

I. renho acompanhado sua luta em prol da ZFM e louvo seu empenho, coragem 
e persistência em defesa da economia e do povo amazonense. 

2. Com inmito de oterecer munição para essa luta escrevi o trabalho anexo 
propondo, de modo radical, a renúncia dos favores Dec. Lei 288 e do art. 40° 
das D.T da C: F 1988 e a instituição de um novo modelo da Zona Fianca 
Livre da Selva e do Rio (~SR) ou da Nova Zona Franca M:t1enarista 
(NZFMM). 

3. Esta proposta é pessimista, radical e milenarista, maS foi fcila assim de-modo 
intencional, para provocar polemica e temor. Espero que, de algum modo 
venha ajudar a revogação total do art. 77°. 

,1_ Este artigo está sen:fo públicado na A Crítica de amanhã, porém desejo 
transmiti-lo em primeira mão ao ilustre senador. Dei.'w a seu critério a 
emissão de cópias reprográficas aí para distribuição aos demais senadores 
::unazonenses. 
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OS ÚLTil\lOS DIAS DE POMPÉIA: 

-Uma Ladainha e um Novo Modelo para a Zona Fram:a de Manaus 

Samuel Benchim.ol 
Professor da Universidade do Amazonas 

Na minha última entrevista à imprensa Iocat no auge da crise da Medida Provisória 
· ··o diminuiu em 50% os incentivos fiscais da ZFM declarei, em alto e bom som, 

.. ;nesmo uma re7..a seria capa7. ck salvar a Zona Franca de Manaus. Talvez fosse 
preciso "tuna novena. Agora, creio que nem mais uma novena resolva. É nec:P.ssário uma 
ladainha e a instituição de um novo modelo económico capaz de gerar US$ 13,0 bi
lhões/ ano de faturamento e US$ 2,7 bilhões de tributos federais, estaduais e prev:idenci
ários. 

I· 

-z--::-
'A Medida Provisória 1602, apesar de todos os ingentes e persistentes esforços do Go-
vernador Amazonino Mendes, dos senadores, deputados federais, sindicatos e federa
ções de classe e dos estudos técnicos apresentados, comprovando a insensatez da medi
da e do engano e lapso dos redatores e assessores subalternos, foi aprovada pelo Con
gresso Nacional no afogadilho de um final de semana. Este projeto, antes de ser apro
vado pelo Cong-resso, recebeu uma emenda substitutiva do Deputado-Relator Roberto 
Brandt, através do artigo 77 .. Este Sltbstitutivo criou uma nova Zona Franca de Manaus, 
a NZFM, com "prazo" certo de 90 dias,: para ser instituída mediante uma lei comple
mentar e outr<\ ordinária. 

A lei complementar (que exige quorum qualificado de metade mais um de todos os 
congressistas eleitos) deve instituir uma contribuição social de intervenção no domínio 
econômiéo incidente sobre produtos importados pelos respectivos estabelecimentos 
beneficiados. A lei ordinária (que necessita maioria simples - metade mais um - dos 
deputados e senadores presentes à reunião) propõe um novo modelo de atualização, 
rejuvenescimento, globalização e interiorização da NZFJ'vf. 

Estas duas propostas !eis do artigo 77 c«;~nstituem duas novas e flagrantes inconstitucio
nalidades praticadas contra o Dec-lei 288, de 2B/2f:l%7, que foi recepcionado pelo arti
go 40 das D.T. da Constituição Federai de 1988, que manteve a ZFM como área de livre 
comérdo de importação e exportação e ~ncentivos fiscais especiais até o ano 2013. Am-

~ bas trazem, no seu bojo, uma diabólica armadilha preparada nos bastidores da Repúbli
ca, com o apõio da tecno-burocrada de: Brasília, que conseguiu enganar e desrespeitar 
os parlamentares do Congresso Nacionàl, ficando os seus autore5 na doce impunidade 
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pela afronta ao maior poder da República, que deve proteger as unidades federativas 
do povo brasileiro, incluindo nele o sofrido povo amazonense.) 

Os-l:furocratas de Brasília-e-os deputados ·e·· s·e:nad"õres-ap.rovaram /J nova versão da 
NZFM con1 o seu famigerado arügo 77,.com uma cláusula de que somente entraria em 
vieor dentro<~de 90 dias, .se o Poder Executivo encaminhar ao Congresso, até o dia 15 de 
março de 1988, os projetas de lei respectivos. Trata-se, evidentemente, de uma insidiosa 
e perversa medida, que visa adiar a guerra contra a velha ZFM, para jogar a culpa do 
novo modelo em cima do Presidente FHC. Mais do que isso: coloca durante 90 dias uma 
Espada de Damocles em dma da cabeça de cada empresário da atual ZFM e do próprio 
Estado do Amazonas, que depende da ZFM para obter a sua receita de IC:MS, da ordem 
de R$ 100 milhões/ mês. 

~ovas batalhas terão que ser travadas durante esse novo prazo: mais uma entre os mil 
entreveras, manobras, armadilhas e ar~pucas que vêm sendo lançados contra a ZFM · 
nestes últimos trinta anos, a exigir novos me.rl.loriais, estudos, manifestos, diagnósticos, 
planos estratégicos, protestos, discursos :e intermináveis audiências nas câmaras e ante
câmaras de Brasília. 

O artigo 77, caso venha a ser referendado com a aprovação das duas futuras leis anunci
adas;, virá instituir uma Notra Zona Franca de Manaus • ll NZFI\.,1 ·como di&!:omo~;. Ecto· 
novo modelo anunciado será institucionali7..ado no plano jurídico e econômico, como 
segue: 

1) De jure, mediante <'I criação de uma contribuição social de intervenção no domínio 
econômico sobre produtos importados, a ser pago por empresários de Manaus e seus 
estabelecimentos benefidados.· Não importa o nomen juris, esta lei complementar vai 
criar um imposto paralelo e altemativo de importação, que pode ser alterado, a qual
quer momento, sem a necessidade da-anualidade orçamentária. Como o Tesouro 
:Nacional já recebe de tributos federais, em Manaus, US$ 1,2 bilhão {em 1996), parece 
que o objetivo, agora, é aumentar a receita a qualquer custo. É bem provável que a 
Fazenda Federal venha a exigir de Mánaus o dobro dessa arrecadação e os seus audi
tores já tenham plauejado arrecadar, ent 1998, cerca de US$ 2,5 bilhões/ ano. Esta lei 
complementar ,é manifestamente inconstitucional, pois à União é vedada instituir tri
buto que não seja uniforme em todo o território nacional (art 151 da C.F.). A NZFM 
vai deixar de ser uma área de livre comércio de importação e exportação, pois ficará 
sujeita ao arbítrio do novo imposto de importação, disfarçado de contribuição, agra
vando, deste modo, o custo Manaus, tomando as empresas menos competitivas e o 
mercado menos atrativo para novos investidores. Só o anúncio dessa Medida já pro
vocou perplexidade e susto nos gabinetes dos presidentes das grandes corporações 
multinacionais, que atuam na ZFM. É provável que, neste momento, já tenham deci
dido iniciar a migração de seus capitais e fábricas para outros lares e lugares mais 
arraentes, acolhedores, estáveis e menos adúlteros, infiéis e pagãos. 
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2) De fato, a anuncíada lei ordinária do Hem n do artigo 77 especifica os novos critérios 
de aprovação dos novos projetas. F.ste.s novos critérios mudam o modelo, a título de 
adaptação a, pelo menos, três objetvos estratégicos: 

a) gerar novos empregos por unidade de renúncia fiscal estimada • Em outras pala
vras, a nova leí pretende criar emprego por decreto. O objetivo é nobre, pois obje
tiva transformar a NZFM: em um manancial de criação de novos postos de traba
lho face à recessão regional e nacional. Como a Zona Franca reduziu a força de 
trabalho, de 76.798 em 1990 para 48.084 em 1996 e menos de 40.000 em 1997, 6 im
portante, agora, seria promover e atrair indústrias de trabalho intensivo. Este 
~.>?rcado, entretanto, para ser críado precisa de alguns pressupostos, que assegu
. .:m a vinda de novos investimentos e de expansão do mercado conswnidor do 
centro-sul. 

Sem infra-estrutura razoável para reduzir custos, com o mercado interno em recessão e 
a instabilidade politica do modelo, é c1if:ícil pensar em an1pliar os empregos, recrutar e 
treinar novos trabalhadores para um mercado que exige, cada vez mais, educação e 
formação profissional qualificada. Fácil é criar empregos por decreto ou em discurso de 
oalanque em comício eleitoral. Difídl é materializar essa política, quando a maioria das 

-~-:-"''>""~ foram forçadas pela globalização a abrir o mercado doméstico aos chineses, 
iaios, japoneses, americanos e europeus, com redução das tarifas aduanei

. ~- ,_ .~ uu:rcosulização da economia brasileira. 

Todas as empresas estão, neste momento, enxugando as suas folhas de pagamento para 
poder sobnNiver ~ çompetir num mercado mundializado. Como na cidade de São 
Paulo existem, hoje, 1,4 milhões de desempregados, talvez o objet:ivo da NZFM seria 
arranjar postos de trabalho para os paulistanos sem emprego, sem teto e sem terra e 
transferi-los para Manaus, ~u levar as nossas indústrias para o ABC. Em um .mundo de 
crescimento sem em-prego (jobless growtlt), criar dezena.s de milhares de novos empregos 
não é fácil. Para fazê-los será necessário ampliar o mercado nacional consumidor dos 
produtos dos nossos 22 pólos industriais, ou criar novos pólos e centros manufatureiros 
em outros segmentos e setores, o que iria encontrar séria resistênda por parte dos em
presários do centro-sul. Outra alternativa seria a nacionalização dos ·insumos e compo
nentes, que viria agravar o custo competitivo das empresas. Uma outra opção seria 
<tdotar a tese do economista Schu.macher, que prega no seu livro Small is Beaultifu.ll 
'traduzido como o Negócio é Se:r Pequeno), a volta às tecnologias artesanais primitivas, 
-~e poderiant criar milhares de novos empregos, usando métodos dos pagés e artesãos 

mdígenas e dos tempos medievais das Corporações de Artes e Ofícios. 

- b) Inserir a NZFM no contexto do intert~mbio_intiC'rn_ad()nitl_..__Esta proposição aca
dênlica constitui um eufemismo criado, que significa mudar o atual modelo de abas
tecimento do mercado interno (chamado pelos doutores de substituição de Ílllporta-
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ção) por um programa voltado quase que exclusivamente para a exportação. Talvez a 
idéia seja a de criar uma nova Zona de- Processamento de Exportaç.ão (ZPE), que se
gundo o anúncio da Suframa, devP- exportar, já no próxuno ano de 1988, um bl.lhão 
de dólares, num passe de mágica, comparados com ns pobres e minguados US$ 90 
milhões exportados pelo D.I., no ano passado de 1996. 

Neste particular, devemos confirmar que o Presidente FHC estâ sendo coerente com o 
seu passado. Quando ele nos visitou há três anos atrás, em 1994, declarou com todos 
effes e erres que a Zona Franca de Manaus não poderia mais Viver vendend~ para São 
Paulo e o resto do país. T~;>.ria que voltar-se, imediatamente, para um modelo tipicamen
te exportador para produzir divisas para o país. Para tanto, a indústria da ZFM teria 
que buscar o mercado para os seus produtos no exterior, compel:indo diretamente com 
os japoneses, alemãs, norte-americanos e agora clúneses, que praticam todos os tipos de 
dumpings: fiscal, financeiro, trabalhista, social e ambiental. 

Competir com o primeiro mundo exige muita tecnologia e criatividade para gerar novos 
produtos, aumentar a produtividade, reduzir custo e ter uma invejável infra-estrutura 
econômica, .social, educacional e científica. 

Face a essas dificuldades teríamos que procurar mercado no terceiro mundo, que fecha 
os seus mercados e pratica toda a sorte de velados ou ostensivos subsídios e praticam a 
mais agressiva politiéa de degradação ambiental para baixar custos. Estes pa.íses, como 
ficou evidenciado na atua.l Conferência de Kyoto, são peritos não somente na produção 
de pechinchas, mas também de CO.l. · 

Durante a visita presidencial de 1994, a 1-linistra Dorothéa Wemeck salvou a face do 
governo com a "descoberta da pólvora", de um babilônico Plano de Eco-Turismo da 
Selva Amazónica, djstribuido sob a forma de panfletos a todos os empresários presen· 
tes e ouvintes. 

Esta última altemativa visava preservar a Amazônia como Santuário Silvestre, pois a 
sua grande vocação seria vender paisagens e aventuras exóticas a turistas estrangeiros. 
Nessa ocasião foi aprP;;Emtado" pP-la Ministra Dorothéa Werneck um mirabolante plano 
turístico para substituir o modelo perverso da ZF. De acordo com os folhetos divulga
dos por ocasião e confirmados pela 1·finistra Dorothéa, que ria e sorría, de orelha a ore
lha, seria construído o Mundo Maravilhoso, tipo Walt Disney da Selva, a um custo de 
três bilhõP.'l de dólares, com seus parques temáticos e sede na Estação Ecológica do Ar
quipélago das Anavilhanas. Para cheg<lr até lá foi projetado um gigantesco monorail 
elevado sobre a c:opa das árvQres, de 50 km de extensão, que sairia diretamente do Ae-

- r.oporto Eduardo Gomes, penetrada na selva e adeni;I"aria. pela BR-174 e pelo m~cí?i~ 
de Presidente Figueirêdo il.té às margens do rio Negro. Lá, poderosas lanchas hidrotoll 
levitariam sobre as águas do rio :Jegro até chegar às maravilhosas Anavilhanas, onde 
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despejariam milhões de turistas por ano, em 5.000 apartamt.'ntos de hotéis e alojamentos 
de selva, com dezenas de parques temáticos ·e atrac;ões de mil e uma noites. 

Como as Ana\.ilhanas sào uma estação ecológica ficou, desde Jogo, decidido conformE 
folheto impresso pela Suframa, ao tempo do Superintendente tvfanoel Rodrigues, que o~ 
20.000 empregados da UTOPIA não poderiam dormir nos alojamentos da selva, para 
não perturbar o meio ambiente. Teriam que comutal' todos os dias para Manaus, que 
assim se transformaria numa cidade-dormitório do Mundo Maravilhoso da Disney 
World da Selva, que viria criar mais empregos que o Distrito Industrial de Manaus e 
.5erar bilhões de dólares de divisas e impostos para todos os fiscos. 

Ftii testemunha visual desse mirabolante projeto, aplaudido por toda a' platéia e louva
do por quase todos os presentes como a salvação da pátria ~ da ZFM:. A Ministra, com o 
seu simpático sorriso e sua pose imperial, parecia orgulhosa do seu folclórico modelo e 
feliz pela aceitação, em face dos aplausos generalizados, inclusive do Presidente. 

Quiz reagir, .naquela altura, repetin~o o gesto de rebelião da reunião do "Rosa da Fon
seca", há 35 anos passados, mas fui contido pelo Superintendente, que solicitou calma ·e 
respeito à presença da comitiva presidencial e pediu-me que, ao invés do protesto~ tosse 
até o Presidente para convidá-lo a assistir um filme sobre as indústrias da ZFM, que a 
comitiva e o protocolo do Presidente haviam recusado a incluir no programa. Aceitei a 
missão e fui até o Presidente, e alegando a condição de seu colega e professor universi
tário, fiz o convite para ver o filme. O Presidente foi gentil, aceitou o pedido e convidou 
toda a comitiva presidencial para assistir o filme mostrando as fábricas do D.L Com 

.?a "vitória" todos pensávamos q:!e a ZFM tinha vencido mais uma batalha. Ledo en
gano! 

Muitas outras batalhas teriam que ser enfrentadas ao longo desses últimos três anos, 
quando as nossas lideranças politicas, empresariais e sindicais tiveram que enfrentar os 
mesmos bastidores do centro sul e das grandes oligarqu.ias politicas e econômicas, que 
não nos perdoam pelo fato de havermos retirado deles a mais importante das indústri
as: a df.! eletrônicos e de fabricação de televisores. 

A esse propósito merece ser lembrado entre os argumentos técnicos, que devemos usar 
na defesa do modelo é de que a indústria de televisores da ZFM, ao baixar os preços dos 
televisores, de RS 500 para R5 300, a nível de varejo, transferiu a renúncia fiscal de R$ 
2,7 bilhões/ ano, to,talmenté para o consumidor paulista e sulista, sob a forma de super· 
avit do consumidor. Esse superavit gerou para o tesouro paulista e do centro-sul uma 
receita adicional de ICh-15 da ordem de RS SOO milhões/ano, resultados da aplicação em 
compras desses RS 2,7 bilhões poupados. 

Não podemos esquecer que a inc:l.ústria manauara de televisores da ZF~i já fez mais ela 
população pobre de todo o país que o Betinho fez com o seu Programa Comunidade 
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Solidária. É q~.te a TV barata permitiu que o pol?re ti:v:esse em su.a casa, laser, futebol, 
noticias e educação. Como a maioria do povo pobre é analfabeta funcional (sabe ler, 
mas não entende o q~.te leu), o processo de aprendizagem tem que ser visual, pois a 
imagem, ao contrário da escrita, ele entende, pois sabe ve.r e raciocinar. 

A transforma<;ão do modelo importador para. um modelo exportador não pode ser feito 
abruptamente dentro do atuai modelo da ZFM. Para que isso ocorra é necessário que o 
governo invista, pesadamente, na infra-estrutura de energia, á3ua e esgoto, portos, ae
roportos, estradas, ferrovias, navP.gação, saúde, habitação e, sobretudo educação, ciência 
e tecnologia: as novas âucorns do desenvolvimento sustet\tável. Antes que isso ocorra, 
pequenos ganhos e aumento de exportação, são possíveis mediante modernização e 
diminuição dos custos de produção, para tomar o produto competitivo a nível mundial. 
Podemos passar dos atuais US$ 90 milhões para US$ 200 milhões de exportação em 
1998f9, desde que esses objetivos mencionados sejam alcançados e, também, desde que 
surjam novas "renúncias fiscais e cambiais". Viver na Amazônia, desde que o Tratado 

. de Madrid, de 1750, dasloc.o~.t o meridiano de 49" de Tordesilhas (que passava na ilha de 
Marajõ) para o meridiano de 74° do rio Javari, .não é possível trabalhar e desenvolver 
sem subsídios, ou "renúncias fiscais". Ainda no tempos coloniais, o Marquês de Pom
bal, em 1755, criou o primeiro subsídio para os colonos que se fixassem no interior do 
Pará e Amazonas, ao doar, a cada um, um touro e duas vacas, 'para começar a produção 
na hf'7f'ITI\flil (T/ir-'iP-lil, hnjP. jOCO'iamf"nf"P· 11~ tnllitn fOII:fO Jl/JTn JlOJIC(J VIJC:fl, poit UDl 

reprodutor é suficiente para cobrir 40 fêmeas ... "). 
! 

c) estímulo à produ~ão de bens 9ue utilizem, predominantemente, matérias primas 
produzidos na Amazônia Ocidental- O uso de matérias primas regionais foi recebi
do com aplausos, pela maioria de acadêmicos e politicas, pois significa a interioriza
ção do modelo pregado pelo Governador do Amazonas, com o seu louvável e mag
nífico programa do terceiro ciclo. Ele contém uma armadilha, feita de propósito pelos 
ambientalistas, para dar um tiro em nosso próprio pé. O BIRD, o BID, o BNDES, o 
Ministro do Meio Ambiente e os países do G-7, que nos controlam e dominam, não 
vão permitir que esse modelo floresça, pois implica em desmatamento, queimada, 
aradagem, calagem, uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas e outros agro-tóxicos, 
quer nos cerrados de Puciari, P.m Bumaitá, quer na selva do Apuí e outro.s pólos 
agro-industriais previstos e programados. Os países do G-7 e todas as ONGS da vida 
que comandarr1 e dispõem sobre a política inb!rna da Amazônia (de fato, não de jure) 
não vão permitir que isso aconteça e o Governador Amazonino Mendes vai ter que 
travar, com a sua inteligência e o seu fanatismo messiânico, essa dura e ingrata bata
lha contra todps os ambientalistas e ongueíros, que querem preservar a Floresta 
Amazónica, a qualquer custo, permitindo o seu uso apenas pelos Povos da Floresta e 
pelos Índios. 

A conferência de Kyoto sobre o aquecimento global, realizado esta semana de dezembro 
no Japão, foi bastante clara a ess~ respeito, quando os Estados Unidos, soP influência do 
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lobb)' dos empresários americanos, dedararam que não aceitavam a volta aos níveis de 
1990 da poluição atmosférica e dos gases do efeito estufa (C02. CH4, N20 e CFC), no 
próximo ano de 2010, sem que os países emergentes e sub-desenvolvidos fizessem tam
bém o seu sacrifício, diminuindo o rúvel da atividade econõmica poluid?ra praticado 
por todos os países do mundo e, sobretudo, pelos países do G-7, que são responsáveis 
por mais de 7(!~;; da poluição atmosférica mundiaL 

Os países pob:r';$, como sempre, vão ter que pagar o preço da salvação do planeta, en
quanto os par.': ,, ricos se divertem e economizam bilhões, criando indústrias e bens al
tamente agre~ :vos e poluidores e se recusam a pagar o preço da moratória ecológica 
que querem ir por à Ama;:ônia, forçando-a a ser o Santuário Silvestre e Património Bio
lógico da Hu:·;;.anidade. Mesmo sabendo que nos devem US$ 600 bilhões/ano pelos 
dons e serviçcc gratuitos que a florP.sta tropical chuvosa da Amazônia presta à humani
' ade em gerai, sem nenhuma indenização, pagamento de tributo, ou rayalty, conforme 

Já propus, mediante a criação de um Imposto Internacionai Ambiental. 

A intenção, o desejo e os propósitos da política ecológica ftmdamentalista é fazer com 
que a Amazônia se torne um grande parque extrativista, que deve viver, como nos.tem
pos dourados do cido da borracha, à custa dos recursos naturais obtidos mediante o 
método primitivo da apanha e àa coleta. 

Nesse modelo fanático preservacionista, a extração de minérios monopolizados .como o 
petróleo, nem os demais que estão sendo explorados pelo Projeto Grande Carajás e ou
tras empresas minerárias e nem aqueles existentes nas reservas indígenas (ondE há. f1Zdio 
lzá ouro) devem ser explorados, pois constituem agressão à natureza e como tal devem 
ser ferozmente combatidos. Essa proibição inclui qualquer aproveitamento de energia 
hidráulica, mediante a construção de•represas e hidrelétricas, tJUe todos .os institutos de 
pesquisas combatem com ardor missionário. · 

Por isso não foram construídas as hidreléb'icas de Kararaô (com potencial de 18.000 me· 
gawatts, no rio Xingu) e a de Cachoeira Porteira (com 700 megawatts na primeira etapa 
e mais 700 megawatts na segunda etapa, no rio Trombetas), pois os recursos do BmD, 
BID e outros organismos intenacionais recusaram a financiar esses projetas. Por isso, 
vivemos hoje o angustiante problema de falta de energia e água (onde não há eriergia, 
não há água corrente) em Manaus c cm todo o interior do Estado do Amazonas. Prr · 
blema esse que mio vai ser resolvido antes dli'.ste milênio, mesmo com a chegada c 
produtores independentes, pois os custos das termo-elétricas são sempre altos, anul· ... a 
competitividade'\! a inserção da economia amazónica nos mercados mundiais. 

Estamos, assim, ::rente a um cenário milenarista, extremamente radical, negativo · pes
- simista. Este cená:rio pode se agravar e se tornar inviável porque ., '!'arque índustnal da 

ZFM é consider::tdo pelos nossos adversários como perverso, ,~:<::::i.iador maqwador, 
concentrador, r· tpador de emprel!O, aliE>nado, endavista, pr:·.<egiado, excepcional, 
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que vive a custa de recursos fiscais, favores, canetadas, concessões, liberalidades, miga
lhas e esmolas que a cúpula de Brasília e seus aliados da oligarquia centro-sulista. mo
nopolizadora nos concedem e suportam conviver, desde que aceitemos as mutilaC<ões, 
sobressaltos, instabilidades e tortura fiscaL Este último mencionado pelo Prof. Dr. RO
berto Macedo, da Eletros, em sua entrevista ao jornal Amazonas em Tempo, edição de 7 de 
dezembro corrente. 

Se quisermos insistir na manutenção desse modelo de ZFM, ele terâ que ser mutilado, 
maltrapilho e remendado, vivendo de tiTI em UTI, duas ou três vezes por ano, para 
superar as armadilhas, percalços, bodes, calhaus e pedregulhos de toda a sorte, arma
dos nos bastidores da República e dos Mhristérios. Vamos ter que consumir os nossos 
melhores cérebros nessa luta inglória P. em vão, que vamos acabar perdendo na medida 
que o tempo se escoa e novas pel"Spec:tivas de sobrevivência vão diminuindo. 

Neste milenarismo negativo estão previstos, a continuar a atual conjuntura inimiga, 
quedas acentuadas na receita federal, de US$ 100,0 milhões/ mês para US$ 50,0 mi
lhões/mês, e no campo estadual, .a arrecadação do ICMS deve cair do atual patamar de 
R$ 100 milhões/mês (anteriormente já foi deUS$ 115 milhões/mês) para US$ 80 mi
lhões em fevereiro e US$ 60 milhões em março. Não precisa ser adivinho, pois o Ama
zonas sem a Zona Franca de Manaus não pode gerar receita superior a do Pará, que tem 
o dobro de nossa população e produz menos de 50% da receita pública federal e esta
dual do Amazonas. 

O grande desafio que o governo tem que enfrentar, neste cenário pessimista, é como 
conviver com a pobreza dos US$ 60 milhões/mês de ICMS, tendo que repassar 25% 
desta arrecadação (US$ 15 milhões) para os municípios, ficando apenas com US$ 45 
milhões. Vai ser um Deus nos Acuda, semelhante ao do Governo Rego Monteiro, na 
década dos anos 20, quando o Tesouro atrasou doze mE>.ses o pagamento do funciona
lismo público. Vamos ter que recorrer à mãe-pátria (pátria..:amada-gentil) para n()va
mente nos conceder um empréstimo, um subsfdio, ou uma nova renúncia fiscal, para 
restaurar o nosso padrão de vida, pois vai ser diffci1 o povo compreender a necessidade 
de ficar mais pobre, pois o efeito-cremalheira dos doutores acadêmicos nos diz que, 
uma vez alcançado um novo padrão de vida, retrocede.r, como no caso da cremalheira, 
dificil e doloroso é. · 

Nesta altura do campeonato, os leitores e os meus alunos interrogar-me-ão: O que este 
vellzo profr.ssor de 75 anos, quase no final da vida laboral e intelectual, pode nos oferecer como 
altemativa, frente a este cenário milerzarista pessimista, para a saída desse impasse, dessa Tortura 
de Tântalo, com uma Espada de Dámocl.es pendurada sobre as nossas cabeças há três décadas? 

_Todo fim de século e de milênio é propício para a formulação de exdrúxolos e atemori
zantes profecias escatológicas de fim de mundo. Por isso, a nossa resposta e proposta, 
não pode ser mais contemplativa, otimista, conciliatória, apelativa, misericordiosa como 
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que vinha fazendo, quando era jovem e idealista, há trinta anos atrás, juntamente com 
os ~eus colegas, para defender esta ZFM, através de relatórios, apelos, memoriais, pes
quisas, protestos, apelações e até mesmo recursos judidais. 

O NOVO MODELO EXPORTADOR MILENARISTA DA ZFM 

1) A minha proposta é, hoje, radical milenarista: Vamos renunciar os incentivos fiscais 
· que nos foram outorgados pelo D~-lei 288, de 28/2/1967 e abrir mão da proteção 

constitucional do artigo 40, que o Senador Cabral, a duras penas, com a ajuda de tõda 
a bancada, conseguiu como relator, introduzir de forma conciliatória e maneirosa no 
seio da Constituição Federal. Renunciar à renúncia fiscal? Abrir mão do artigo ~ 

· que nos coloca a saltro de qualquer polamica jurídica até o ano 2013? 

Esta renúncia, no entanto, é nece_ssária para que possamos nos afinar com o diapasão da 
orquestra política do Planalt? e, assim, podermos viver com mais tranqüilidade, e sem 
sobressaltos, aderindo aos novos tempos de competitividade, globalização, mercosuli· 
zação, africanização econômica, balkanização ecológica e mexicanização. Robet:to Mace
do nos diz que, dentro em pouco, vamos ter televisão de sombrero, pois o Itamaraty 
parece inclinado a aceitctr a maquiação mexican.a de insumos, como produto regional da 
ALCA, a partir do ano 2005, para poder vendê-los para toda a América Latina. 

A renúncia aos incentivos fiscais do atual modelo da ZFM - Dec-lei 288 - implica num 
sério e audacioso passo. Por isso, o povo deve ser consultado previamente, através de 
um plebiscito popular, para poder contar com o seu apoio. Essa renúncia pode ser feita, 
unilateralmente, mediante uma emenda à Constituição do Estado do Amazonas, ou 
projeto de lei ordinária de tramitação urgente na Assembléia Legislativa do Estado, ou 
através de Lei Federal, ou Emenda Constitucional à CF de 1988. 

2) A Zona Franca Livre da Selva e do Rio (ZFJ . .SR) - Como o Estado, então, irá viver 
com essa renúncia unilateral e espontânea? Um novo modelo seria, .entjo, criadc;> 
como única opção e alternativa: voltar-se exclusivamente para a exportação total, in· 
tensa, de todos os nossos recursos naturais da biota, da flora e fauna da floresta lati
foliada, perenifólia e sempre-verde, para aproveitá-los de modo livre· e sem restri
ções, sem con.strangimentos ambie.ntais de quaisquer espécie. A mesma política esta
dual se aplicaria aos recursos pesqueiros, onde as mais de 3.000 espécies teriam·que 
suportar o peso de uma pesca ambiciosa. 

3) Os nossos anfíbios e jacarés que montam a cerca de 100 milhões; segundo os cálculos 
do Prof. Mestrinho - c ele deve estar certo - podiam dar o Reu contributo mediante a 
permissão para a matança de um milhão deles por ano para recuperar o mercado de 
US$ 500 milhões, que nós-renunciamos desde a edição da T...ei.5.197, de 1967, quando 
foi proibida a caçâ e a curtição das peles de jacarés, em favor dos curtidores america
nos de New Orleans e do Mississípe, dos italianos e alemães, que hoje monopolizam 
o mercado de curtição de couros de jacaré do mundo, Ao va!_orde ~$ 500 milhões 
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anuais. Tanto isso é verdade que, quando estive em New Orleans, há cinco anos 
atrás, trouxe fotografias e dados comprovando a liberação da indústria de curtição de 
peles de jacaré, que pode exercer livremente o seu comercie>, inclusive no famoso 
Farmf!rs Market de New Odeans, cujas fotografias encaminhei ao Governo do Estado 
do Amazonas. Só essa renímcia de USS 500 milhões/ ano, em 30 anos representa, 
hoje, uma perda de US$ 15 bilhões que a Amazônia fez nesse trintênio, em favor dos 
G-7. Tínhamos, naquela altura, a maior indústria de couros de jacaré do mundo, com 
tecnologia própria, pioneira e revolucionária, que permitia aproveitar o couro inteiro 
e curtir a carcaça do animal. Tecnologia esta que foi desenvolvida pelo grande quími
co judf!u.-alemão Dr. Marcelo Grosz, que a transmitiu ao Sr. Juan Arduino e ao quimi
co industrial Elias Benzecry, todos integrantes do Curtume Mago, Ji.rigido pelo em
.preendedor Isaac Benzecry. Infelizmente, todos estão mortos e o curtume fechou. por 
inanição e ociosidade. Teremos qu.e recomeçar da E'.c;taca zero P. correr atrás de algum 
outro gênio ou químico alemão, ou tcheco, para que nos ajudem a recuperar a ciência 
perdida. 

4) Dentro desse modelo, os produtos flort'!stais mais ostensivos e mais fáceis de aceita
ção e venda nos mercados mundiais são as madeiras de lei: cedro, mogno (aguano), 
jatobá, angelim, sucupira, cerejeira e outras que o Pará, no ano passado, exportou em 
folheados e compensados no valor deUS$ 292,7 milhões, com 925.887 ml. O Amazo
nas, detentor da maior floresta tropical da Amazônia Legal se viu constrangido, por 
via política, a exportar apenas a "miséria" de US$ 36,2 milhões, ou 113.m m3 e, por 
isso, todas as suas indústrias, serrarias e madeireiras estão indo, ou já foram à fa.lên
cia, pois ninguém aguenta tanta polícia e multa nos calcanhares, na cabeça e no bolso. 
Segundo um alto dignatário da República, "todos os madeireiros devem ir à falên
cia, pois só assim podemos salvar as árvores" das suas moto-serras e das máquinas 
de laminados, compensados e faquejados (É a velha história que formulei há vinte 
anos passados: Niio importa que o homem morra, desde que a. árvore ou o bichoso
brevivam. 

A indústria madeireira, no Pará, p;oduziu além dos 925.887 m<~ exportados mais 
9.000.000 m'· para o mercado interno, gerando uma receita da ordem de US$ 3 bilhões. 
Todo este complexo parque industrial deve ser imitado pelo Amazonas e, imediatamen
te, legalizado, pois este produto da ZFLSR irá, rapidamente, nos dar uma receita de 
pelo menos US$ 2 bilhões/ano na exportação de Manaus, Itacoatiara e do interior do 
Estado. 

Seria bem provável e possivel que, além da aceitação das nossas madeiras duras de lei, 
seriam também aproveitadas as madeiras brancas, leves, como a virola e a samaúma, 

_ cujo plantio é fácil e deve ser estimulado e não perseguido pela polícia. Assim, a nossa 
exportação atingiria com facilidade USS 3 bilhões/ano no curto prazo. Essa exportação 
poderá ser ampliada caso adotássemos um pólo moveleiro e de escultura de madeira, à 
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semelhan,;a do que o Equador fez na cidade de São Francisco de Ibarra, perto de Quito, 
que conseguiu reunir todo$ os artesãos, artistas e escultores de obras de madeira de lei 
de caóba (nosso aguano) e nugál. 

Todo este complexo parque industrial madeireiro precisa ser atraído e instalado emIta
coatiara, Maués, Parintins, Manaus, Manacapurú e outras cidades amazonenses, para 

: "'d-lmente, nos dê uma receita da ordem de USS 3 bilhões/ ano de exportação . 
.'.zvem ser atraídos os madeireiros da Malásia, Indonésia, China, Japão, Es

_ _._..,os e, sobretudo, as 400 serrarias e"fábricas de compensados já existentes em 
Paragominas, Imperatriz e Vilhena. 

5) Os nossos excelentes peixes como o tambaqui, que hoje é um peixe-d~:inês, desde que 
o então Presidente Samey, durante o seu governo, doou 20.000 alevinos ao Vice
Presidente da China, como cortezia e a pedido do chinês poderia, juntamente com a 
pesca livre de piramutaba e dos bagres, gerar uma receita anual de US$ 1· bilhão. 
Para tanto, devemos solicitar a cooperação dos pescadores e piscicultores da China, 
\1alásia, Indonésia, Japão, Estados Unidos, Canadá, Israel, Chile E'> de todos os países 
~o G-7, que transfiram tecnologias de captura e piscicultura e capitais, para poder
mos alcançar a exportação de US$ 1 bilhão/ ano da NZFM milenarista, ou na ZFlSR 
(Zona Franca Livre da Selva e do Rio). 

Nesse .Qlodelo neo-liberal milenarista está previsto, no setor de peixes, anfíbios e 
quelônios, a liberação da pesca de tartarugas e tracajás, para que o amazonense ·possa, 
novamente, comprá-los nos mercados e feiras, para poder usufruir a delícia culinária da 
carne de peito, do picadinho e do sarapatel de tartaruga, e des:fr,~tar da riqueza e do 
sabor do axabú (ovos crus de tracajá com farinha do uarini e sal) e do mujanguê (ovos 
crus mexidos de tartaruga com farinha d'água e açúcar) 

6} O novo modelo NZFMM (Nova Zona Franca Milenarista de Manaus}, ou ZFLSR, 
inclUi, sem dúvida, a total liberação de pesquisa, lavr;\, produção, transporte,·refino, 
distribuição de petróleo e derivados para empresas nacionais e quaisquer companhi
as internacionais, ou multinacionais, para que venham trabalhax. e investir na maior 
província brasileira de petróleo e gás, na Amazônia. 

A produção de petróleo e gás de Urucú e Juruá foi iniciada há 15 anos atrás e depois 
desse largo periodo de espera e mar.ca-passo estamos, hoje, produzindo nos poços de 
RUC-LUC de Urucú, uns míseros 20.000 barris/dia, com a promessa de passar para 
45.000 barris/ dia no ano 2000. A província de Urucú e Juruá conta com cerca de 60 bi-

- lhões de mJ de gás natural, pois trata-se de uma im_ensa bacia paleozóica, que tem por 
limite a abóboda do Purus a leste, a abóbada e arco de Iquitos a oeste, e ao sul a provín
ca petrolífera da Bolívia Amazónica. 
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Se a produção de petróleo fosse entregue à iniciativa privada, hoje devíamos estar pro
duzindo 400.000 barris/ dia de petróleo, à semelhança do que faz hoje o Equador, que 
está retirando do rio Napo, na prov.índa de Sucumbias da Amazônia Equatoriana, que 
visitei em julho deste ano, cerca de 400.000 barris/dia, no valor deUS$ 2,2 bilhões/ano. 
Este resultado foi alcançado em menos de 10 anos, com a quebra do monopólio e a par
ticipação do capital estrangeiro. 

No caso do gás natural, com uma reserva de 60 bilhões de m• - a segunda do país, so
mente iiúerior a de Campos-RJ, deve ser construído um. gasoduto para Mato Grosso, 
São Paulo e Rio Grande do Sul, em substituição ao famigerado gasoduto Brasil-B.olívia, 
que vai custar US$ 3 bilhões, simplesmente para agradar aos americanos que desejam 
substituir a produção de cocaína pelo gás boliviano. Entramos nessa, desprezando o 
potencial amazônko, exatamenf!! como fizemos há vinte anos atrás, quando despreza
mos Kararaô e a Hidrelétrica de Volta Grande do Xingu, que iriam produzir 15.000 me
gawatts de energia para construir os 14.000 megawatts de Itaipú, dos quais a metade foi 
doada de mão beijada aos paraguaios, para nos redimir da memória histórica do massa
cre paraguaio, no tempo de Solano Lopez. 

A exploração de Urucú e Juruá pode prodUZir cerca de 500.000 barris/dia de petróleo e 
gás, no valor deUS$ 5 bilhões/ano de petróleo, gás e produtos da indústria petroquími
ca de primeira, segunda e terceira g!!rações. É bom lembrar que a Petrobrás está em 
débito com o Amazonas, desde! quando o Gene.ral Geisel expropriou a Refinaria de Ma
naus do seu fundador Isaac Benayon Sabbá, assinando o contrato de compra no Ideal 
Clube, por ocasião do Reveilon de 1976, sob a promessa de, imediatamente, triplicar a 
sua capacidade. Passados trinta anos dessa vã promessa, agora a Petrobrás decide au
mentar a capacidade da referida Refinaria para 45.000 barris/ dia, para atender a de
manda de derivados da Amazônia Ocidental. Como são já decorridos 27 anos e a Re
man, apenas, aumentou o refino local, de 10.000 bpd para 15.000 bpd, ela forçou o 
Amazonas a importar 30.000 barris de petróleo por dia. O "custo da oportunidade'' 
perdido nesses 27 anos equivale a uma pP..rda líquida de faturamento de US$ 305 mi
lhões/ ano, que multiplicado por 27 anos resulta em prejuízo de US$ 8,2 bilhões à eco
nomia amazonense. Prejuízo esse que não foi contabilizado pelo Amazonas como re
núncia fiscal às avessas e de sinais trocados, feitos pela economia amazonense, em favor 
da Petrobrás e do 'Brasil. 

7) Todos os minerais existentes, ou em processo de lavra e pesquisa, devem ser imedia
tamente explorados, atravé.~ de concorrência pública nacional ef ou internacional. 
Possuímos tvandes reservas de cassiterita (que devem ser processadas em Manaus, 
para fazer metalurgia de estanho e ligas), de caulim, bauxita, nióbio, potássio e ouro 
aluvionar de garimpo, cuja produção está paralizada por motivos ambientaís, ou por 
se acharem em áreas indígenas, cujo solo e sub-solo pertencem à União. Todos eles 
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deve ser explorados para que possam gerar para o paíS, uma produção e exportação 
de pelo menos US$ 2 bilhões/ ano. 

IJ} Pau• '-vuay}..,[,.,. v •.uvJ.elv J.e ~.l.e ... '~.!..l!!u.~i;.!-, ~h&A' • .!..:lo!- jo!, Te.~e~.!.o C.:l..!. yel..!. C.!.WJ.

ll<tJ.vl A.u.Lct~V1Úllv Jv{o::.uJ.=, Jo::vc: .,.,., Í.ulton»ifi._ .. Ju o:: to!tovaJu d. tou,;,:oiut<& pulê.u~.:ict. 9Ltct 

multiplicação por cem, ou mil vezes, pode produzir, no início do próximo milênio, 
uma produção de 3 milhões de toneladas de soja, milho e arroz. A área de um milhão 
de hectares do cerrado e campos de Puciari pode nos proporcionar US$ 1 bilhão em 
exportação. Outros US$ 2 bilhões podem ser obtidos mediante a exploração dos di
versos produtos agrícolas, pecuários, inclusive os produtos do extrativismo florestal 

· 'servas extrativistas de Mamirauá e de todas as outras reservas de conservação e 
·-"'~llvolvimento sustentáveL 

Deste modo, a Noya Zona"Franca Exportadord. MileniU'Ísta de Manaus (NZFM.L\í), ou a 
Zona Franca Uvro eh S@lv:a $ do Rio (ZFLSR) pode gllrar um prod11to d~ US$ 1.5 bi. 
lhõoc/ :lno do O)(porbçio p:lr1 ~:.Uvu o Bruil da Ba.nr.il.rrnta 1!tft1nrlial rln njfjfirit rln. Ha. 
lanço de Pagamentos deUS$ 9 bilhões/ ano e do Fantasma da Quebra de Bolsas do Rio e. 
São Paulo, que ameaçam acabar com as finanças brasileiras e aum~ntar, drasticamente, 
a supervalorizada taxa de câmbio do real, que sem o concurso da NZFMM ou ZFISR, 
com s~us TJS$15 bilhiiP'i/ ann tiP PYpnrtar,iin, pnrlP provoc-ar a rlf'.'iVlllorir.ação do real. de 
R$ 1,10 pra R$ 2,00, em :menos de dois anos, levando de roldão todo o Plano Real do 
-:residente FHC e sua equipe. 

Esta proposição milenarista do salve--se quem puder aqui proposto, de forma radical, 
agressiva e polêmica, pode provocar clamor nacional e protestos mundiais, porém não 
implicaria em nenhuma renúncia fiscal e nem causaria nenhum ônus ao governo brasi
leiro. Esse novo projeto de NZFJviJ.Vf/ZFLSR s~ ~nlrar ~m c.:hu'i_UO;: ~.:uuL a pulíli~.:<t cunL.i..,.n
Lctll:.la J.v õUV"'ULU f~~al,. p,..J.,,~ Jo=.!a•,.:..:u.,,.iu,• &4Ji\ll. l'..!A..;ilo!- i!l.\UiiA.iA.J:"~!' l'llrR à&.S ,&r 
gãos da polida federal ecológica e, assim, as empresas amazonenses deste modelo so
frE'.riam, duramente, milhões de reais de multas e ações fiscais por infração dos cânones 
.e lé~ l.A'.bl.!.L\t.li.s, ]:!!-!.Í5 a A!!HI.!!~'I'IiA ;ã .eo+á 98 e ~tigílâ!\cia diutu.Pna. do aattilito do Pl'ojoto 
Si·v .. m, 'iué 'Vai ~.u.t.u• Aõ j)AÍ! -!~N:A d~ UC$ 2 hilh~!, para vigi!IJ.•.! aleriM' 5ebre tJ8 àes-
matamentos; queimadas e agressões ambienta'is. . 

Assim, nenhuma empresa viria para Manaus, com a certeza de que estariam sujeitas à 
falência ~om tantas mu1tas e infrações ambientais, que ·.iriam tornar o Ministério do 
'• fdn An~.l.'litml:a da Amn>!:ônio I.ognl o maia rioo om l'C!OUJIOO!l do multrul do "mood!lD po 
rlrP'i". ;nm a farhtril rln'i ;mtnc; dP infrar,itn t>rnlógica 

Para contornar esse :impasse, o Governo do Estado, para tomar o projeto mais redondo, 
fecharia a equação e superaria o problema de desobediência civii z: !iscai, remetendo à 
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Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, em regime de urgência urge~sima, 
um projeto de lei, considl:'.rando de responsabilidade do Estado do Amazonas ,toda e 
qualquer multa de caráter ambiental, que viesse a ser originada de autos de infração 
lavrados pela polícia ambiental, contra toda e qualquer empresa que participasse do 
novo modelo da Nova Zona Franca Milenarista de Manau..q, on Zona Franca livre da 
Selva e do Rio-

E~~à ~Qntril>l.li<;i\Q dç E:itildQ dç Amru:;Qnà:i-:i~riil ii úni<;;il r~núno;;ül ft~ç"l ~u-;: Q Amíil7.1ma:; 
filria para protp,e;~r as indú:>f:rias da tortura P. extorsão amhitmtalifita narior~t~l p mumlial. 
Essa. renúncia seria contabilizada pelo Estado, que se debitaria por todo.s os autos de 
infração ambientalista das empresas e as registraria na sua contabilidade a favor da 
União. Futuramente esse crédito, a favor da União, poderia ser "securitizado" e trans
formildn ~m títnln11 df' "morda/i pnhTf'l;", flllP nndPriam. liPr nrf'itnfi pilrR pag11mrntn I" 
compra das estatais que viessem a ser privatizadas no próximo milénio. 

Na concepção deste cenário e modelo, para não- ser consideracfo mUito -raáicaCe anti
federalista, haveria uma cláusula amortecedora do impacto que esse modelo milenarista 
pudesse provocar. É que o modelo aqui proposto teria a duração limitada· no tempo, 
com vigênc:ia até o ano 201~. A partir desse ano, todas as empresas da nova NZFMM ou 
ZFSLR seriam obrigadas a cumprir os estatutos, regulamentos ambientais e adotar os· 
padrões de qualidade da série IS0-14.000, de gestão e preservação ambiental, e obriga
das a ter o selo verde em seus produtos. Seria uma espécie de moratória ambiental para 
podennos salvar da bancarrota o povo amazonense, do colapso económico, financeiro e 
fiica.l, prmrocado p&lil Tril10!Jílt;fin í?~pnntAnPA p nnili!tPrAI rln nff-IPi ?RR. rlP ?Prf? /1%7. 
votado &~m pi&biscito pelo povo.amazcmPn"lP. para nhtPr rPiip.r~lnn pnlítirn I" pnrmlar 
Este Dec-lei 288, de 213/2/1967, que foi recepcionado pelo artigo 40 da D.T. da Constitu
ição Federal de 1988, e que deveria vigir, como cláu.sula pétrea, até o ano 2013, seria 
assim desprezado e jogado no lixo da história- Com a realização do plebiscito e aprova
ção do povo, nesse ínterim, no período de 1998 a 2013, seria criada a nova Suframa Es
tadual, que adotaria como lema e emblema o refrão latino: Primznn vivere, deiude plti
losoplulre -Primeiro viver e depois filosofar. 

Durante esses 16 anos vigiria este modelo milenarista do salve-se quem puder. A natu-
eza poderá sofrer, mas o povo seria salvo da fome e da grande crise. Seria uma espécie 

de Habeas Corpu. .. c: Ambümtal, quf! o F.stado do Amazonas ofereceria como alternativa para 
mudar o atual modelo da Zona Franca de Manaus. A famigerada Medida Provisória 
1602 e o seu perverso artigo 77 não seriam mais necessários e nem empurrados por goe
la abaixo do povo amazonense, apesar dos protestos. das tribunas do parlamento, das 
entrevistas e entendimentos do Governo Estadual com o Presidente FHC e seus minis
tros. A Pax Amazônica voltaria a reinar dentro da federação brasileira, pois não have-
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ria mais desrespeitos, nem guerras fiscais por causa dos. incentivos e das renúncias fis 
caís. 

Resta indagar se es~>.: _,_adia e radicalismo desse modelo milenarista teria sucesso e 
viabilidade econômica e politica, pois uma proposição desse vulto e espécie pode assa
nhar e causar espanto e temor nas câmaras e ante-câmaras da Praça dos Três Poderes: 
no Congresso, no Palácio do Planalto, no Itamaraty e no Estado Maior das Forças Ar· 
madas. Do ponto de vista ntundial trocaríamos apenas o atual modelo de emissão-zero 
de carbono por outro de alta taxa de emissão de C02, por um curto período de 15 anos . 

...... -"ssível que, com essa nova proposta venhamos a salvar a Zona Franca de Manaus 
:. Dias de Pompéia. A erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 da atual 

.. cmpéia e sua visinha Herc1!1lano, soterrando-as cpm cinzas e matando to
'""w· -~ seus habitantes. Pompéia, depois desse desastu~, jamais pode ser reconstruída, 
passando à história como um exemplo de que os homens, -tal como o Vesúvio, através 
de "políticas públicas", podem também destruir, para sempre, uma cidade e um Estado. 

Queira Deus que eu esteja errado e que o Congresso e o Poder Executivo Federal tomem 
juizo, voltem atrás, eliminem esse Quasimodo Juridico Inconstitucional da Medida 
Provisória 1602 e o seu novo artigo 77, que feriram de morle anunciada o modelo da 
ZFM. 

. .. _ ,. pena fazer promessa, pagar a novena e pregar a ladainha: por
que .... ,uicão Vesúvio não entrará mais em erupção para anunciar Os Últimos Dias de 
Pompéia. 

Samuel Benchimol é amazonense, com Mestrado em Sociologia e Economia Eor Miami 
L'nr•<'rsity, ç>xford, Ohio, t:rSA~eD-outorado em Direito, pela Faculdade de Direito do 
Amazonas. E professor de "Introdução à Amazônia" da Universidade do Amazonas e 
empresário. Este trabalho foi escrito para os seus alunos do corrente ano letivo de 1997, 
_para ser lido, meditado e discutido como Lição e Dev_er de Casa. Trata-se de um trabalho 

- acadêmico - especulativo e prospectivo, escrito sem nenhum propósito político
partidário, no exercício do seu direito de liberdade de cátedra. 
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Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Geraldo Melo, 1" Vice"-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é · 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Senador Bernardo Cabral, V. Exª será atendido na 
forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. 

. O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha Lima, 
Sr"s e Srs. Senadores, o que vinha dizer nesta tribu
na tem muito a ver com os trechos indignados que 
povoam o discurso do Senador Bernardo Cabral e 
um pouco a ver com o aparte do nobre Senador 
Beni V eras. 

Acredito, Srs. Senadores, que a burocracia 
brasileira amadureceu, formou sua cultura, seu esti
lo, juntando dois ingredientes, e bastava um deles 
para comprometer muito a qualidade dessa burocra
cia. Um dos ingredientes é o atraso e a esse atraso 
se deve o gosto reverencial, a idolatria que temos 
pelo carimbo, pelo despacho, 'pelo 'autorizo', pelo 
processo, pela formalidade. O atraso que nos leva a 
idolatrar a certidão, documento certificado por uma 
autoridade, mas, se essa autoridade sair do bureau 
e virar cidadão, precisará pedir o mesmo documento 
a outra pessoa. A palavra dele vale junto a um ca
rimbo; fora do carimbo, não vale nada. Isso é fruto 
do atraso que está na raiz da cultura da nossa buro
cracia. Outro ingrediente é o autoritarismo, respon
sável por essa arrogância, por esse sentimento ple
nipotenciário que a burocracia brasileira tem a res-
peito de si mesma. · 

E é por isso, talvez, Senador Bernardo Cabral, 
que de um lado se tem o Congresso Nacional, com o 
poder que o povo lhe dá de fazer a lei, a regra, a 
norma, já que sem estas não há democracia, nem 
instituições. O Congresso tem o poder de fazer a re
gra; a burocracia tem o poder de deformar, aleijar e 
dar à regra o significado que lhe convém. 

Há poucos dias, desta tribuna, o Senador Na
bor Júnior falava sobre um assunto aparentemente 
pequeno, que foi a necessidade de os velhos, pen
sionistas, aposentados e beneficiários de algum tipo 
de programa do Governo se recadastrarem, já se 

_ tendo alguns recadastrado três ou quatro meses an
tes. Dias após aquele discurso do Senador Nabor 
Júnior, um grito semelhante aos que chegaram a ele 
chegou também a mim. 

Na década de 20, o Rio Grande dei Norte teve 
eomo Governador um homem brilhante, de grande vi
são, chamado Juvenal Lamartine de Faria, que deixou 
uma grande família. O seu filho mais jovem está vivo e 
tem quase 80 anos; é alguém que determinou uma 
data para o fim da sua vida Publicou livros, foi um pes
quisador importante, durante sua vida, dos costumes, 
das histórias, dos poemas, enfim, da cultura da nossa 
região. Assim, morando em São Paulo, abandonou 
~udo e decidiu voltar ao rincão onde nascera e fora 
educado, inicialmente, pelo velho Lamartine. Voltou 
para o interior do Rio Grande do Norte, para uma fa
zenda que não tinha sequer energia elétrica, nem tele

-fone. A famma se reuniu, cotizou-se, colocou energia 
elétrica na casa e, para que ele se comunicasse com o 
mundo, instalou lá um telefone rural. Esse homem se 
cadastrou em julho, mais ou menos, porque vive de 
uma aposentadoria e cie uma pensão da mulher de quem 

-- - -éviúiio. Foi, agora, chamado a cadastrar-se novamente. 

Para ele, sair daquele recanto e ir a Natal, a 
uma repartição pública, a fim de cumprir uma forma
lidade que, penosamente, já cumprira há três meses, 
é um sofrimento inenanrável, ao ponto que um amigo 
comum, um jornalista importante de Natal chamado 
Vicente Serejo me telefonou e disse: "Tenha dó de 
Osvaldo Lamartine. Como Senador da República, 
evite esse transtorno a que ele_ está sendo submeti
do". Não houve como evitar: ele teve de ir a Natal 
para se cadastrar. O que parece algo insignificante 
na nossa vida para ele é um problema enorme. Isso 
só acontece por conta dessa arrogância, dessa pre
potência da nossa burocracia. 

Senador Elcio Alvares, uma d.as alegações fei
tas para justificar esse novo cadastramento é a de 
que se cadastraram pessoas que não tinham direito 

- àquele reglsl:l'o. E me pergunto: qlle culpa tem o Dr. 
Osvaldo Lamartine da incompetência, da desorgani
zação, da incapacidade de quem tomava conta des
se cadastro? Que culpa têm esses brasileiros, se al
gum burocrata mandou prqceder a um novo reca
dastramento, porque o registro anterior estava erra
do? Quem será punido, dentro da estrutura burocrá

_tica, por ter permitido que falsamente pessoas seca
dastrassem? Ninguém o será. Algum funcionário? 
Não. Punido foi Osvaldo Lamartine e todos os 'Os
valdos Lamartines" do País, que se cadastraram 
porque tinham direito e passaram a ser incomoda
dos porque o Estado considera-se no direito de dis
por da v.ida, da programação, da situação das pes
soas a seu bel-pr:azer. Isso é fruto da personalidade 
da nossa burocracia, do seu temperamento, da sua 
construção, da sua formatação. 
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Faz-se um programa para alguma coisa no 
País, ao qual tem direito apenas aquele que apre
sentar algum tipo de certidão. A certidão é o docu
mento sem o qual não se tem o acesso à cidadania. 
Nunca ouvi falar que as pessoas, para usarem dos 
direitos que são oferecidos aos cidadãos, precisam
mostrar que não são criminosas. Em princípio, aos 
olhos da burocracia, todos estão errados, até prova 
em contrário; só não está errado quem trouxer uma 
certidão. 

Lembro-me de uma frase muito inteligente do 
Senador José Eduardo Outra, dita, neste Plenário, 
certa vez, a propósito da correção monetária, a qual 
somos, talvez, o único país a manter. Quando al
guém lhe disse que ela era algo fantástico, que só 
existia no Brasil, S. EJé-! respondeu com muita inteli
gência e muita graça: "Se só existe no Brasil, de 

·:ma: ou é jabuticaba ou é besteira". Na verda
' costura de exigir coisas que só se exigem 

. -"EII começa a me fazer duvidar sobre se é ja
.;uticaba ou 'besteira". 

Um cidadão, Senador Lauro Campos, que esti
ver em litígio judicial contra o Estado terá prazos 
processuais a cumprir. Há um código de processos 
no País que define prazos para as partes. Se o Esta
do - algo que os cidadãos inventaram para lhes ser
vir - é uma das partes, terá o dobro do prazo conce
dido ao cidadão. O cidadão que for condenado em 
uma instância por qualquer juiz deverá recorrer da 
sentença dentro do prazo, pois, se não o fizer, a 
condenação será terminativa, conclusiva, final; ele 
perderá a ação. 

O Estado, cujos procuradores e advogados é a 
socieJade quem paga, não precisa preocupar-se. Se 
o cidadão comum perdeu, trate de recorrer no prazo. 
O Governo não toma nem conhecimento, porque o 
-óprio juiz recorre da sua decisão, já que o Estado 

,,;m duplo grau de jurisdição. Poderá o Governo exe
cutar e tomar os bens de qualquer cidadão que não 
lhe pagar; no entanto, o cidadão não poderá execu
tar o Governo, se este perder em juízo. Por que o 
Estado pode tomar os• bens do cidadão, e o cidadão 
não pode tomar os bens do Estado? 

Enquanto se mantiver, nesta sociedade, esse 
tipo de relação entre soberano e súdito, que vem da 
colónia, falar de cidadania será uma hipocrisia. A ci
dadania é um bonito tema para discurso, mas o cida
dão, no dia em que recebe um nome, Joaquim, Ma
noel ou Luís - e sai de casa de manhã para buscar os 

- seus direitos, aí é que vai ver que ele não vale nada. 
Estamos num estado em que ainda é possível 

o seguinte: o Governo autoriza alguém a fazer uma 

determinada despesa, que ele o indenizará, ou a 
realizar um empréstimo compulsório ou faz como fez 
com a indústria açucareira no Nordeste, que, num 
determinado instante, teve unificada os preços do ál
cool e do açúcar no País inteiro; o Governo, por en-

- tender que o produtor de cana do Nordeste era mais 
frágil do que o do resto do País, determinou ao in
dustrial de açúcar ou de álcool que, quando fosse 
comprar a cana dos seus fornecedores, ele a com
prasse mais caro do que o paulista, por exemplo. Ele 
deveria comprar pagando 20% ou 30% a mais do 
que o seu colega de São Paulo. Ele tinha que levar o 
seu produto ao mercado pelo mesmo preço que o de 
São Paulo: os preços do açúcar e do álcool eram 
iguais e o preço da cana era diferente. 

O Governo, então, manda que o empresário 
pague mais, dizendo que o indenizaria de 15 em 15 
dias. Indenizou durante um período e cansou de in
denizar a partir de um determinado momento. Dirigiu 
uma carta a todos os credores, reconhecendo que 
devia a eles uma certa quantia e dizendo que, embo
ra tivesse prometido no início que pagaria de 15 em 
15 dias, iria securitizar aquele crédito - o que era 
uma decisão unilateral -, que pagaria a dívida aos 
produtores em sete anos e que mandassem uma 
carta dizendo se concordavam ou não. Claro que to
dos concordaram até porque não tinham a opção de 
não concordar, porque se não concordassem sim
plesmente não receberiam. 

No momento de entregar os títulos que todos 
concordaram em receber, mesmo tendo sido violen
tados absurdamente em seus direitos, apresenta
ram-se à repartição onde mandaram buscar os títu
los e lá receberam uma relação de certidões e docu
mentos que deveriam trazer sob pena de não os re
ceberem. Quem conseguiu cumprir essas exigências 
também não recebeu os títulos, porque uma nova 
exigência tinha sido instituída. Assim, de exigência 
em exigência, inovando unilateralmente as regras e 
as normas, o Estado dava a si mesmo a quitação, 
porque pagava se quiseSse, inventando sempre 
uma nova regra para protelar o cumprimento de sua 
promessa. 

Essa relação cruel para com o empresário é 
muito mais cruel em relação ao cidadão. Por isso, 
quando cheguei a esta Casa, no meu primeiro dis-. 
curso, disse que acreditava que todos aqui têm al
gum tipo de compromisso com o seu povo e a sua 
consciêQcia. Com a minha consciência tinha o com
promisso, não de mudar isso, porque não tenho a 
pretensão de conseguir alterar coisas tão sedimenta
das na nossa sociedade, mas de contribuir para que 
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o debate em tomo dessa questão se iniciasse, para 
que um dia, uma vez que estamos falando tanto .em 
modernização do Estado, pudéssemos passar a cui
dar desses assuntos, respondendo todos os dias 
pela manhã a esta pergunta: afinal, para que o povo, 
o cidadão do mundo inventou o governo? Para que 
se criou o Estado, se não para servir às pessoas, ao 
ser humano? 

Talvez seja por isso, pela maneira como o Es
tado é indiferente às pessoas, que se projete em to
dos nós políticos essa rejeição indisfarçada existente 
na alma do povo, que não dissimula a rejeição que 
tem pela atividade do homem público, como se fôs
semos nós os responsáveis por essa personalidade 
da ·burocracia brasileira, que é uma personalidade 
que antagoniza o cidadão. 

Um ano está terminando e eu, como o fiz no 
ano anterior, volto a esta tribuna apenas para reno
var, perante a minha consciência e esta Casa, que 
aprendi a respeitar como um dos seus membros, 
perguntar a mim mesmo e dizer a mim mesmo que 
não consegui muito na abertura desse debate que 
considero ponto de partida da criação de um Estado 
verdadeiramente moderno no País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao Senador José Roberto Am.Jda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -

DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, 
ocupo a tribuna, nesta última sessão do Senado Fe
deral na presente legislatura, para rapidamente ex
pressar, como Líder do Governo no Congresso Na
cional, a minha satisfação pessoal, mas principal
mente o reconhecimento do Governo Federal, em 
função de que poucas vezes na sua história o Con
gresso Nacional discutiu e votou tantas matérias de 
interesse do País. 

Há alguns números, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, que mostram isso de forma bem clara. Nas 
sessões congressuais, neste ano de 1997, o Gover
no Federal editou 32 medidas provisórias, e o Con
gresso Nacional votou 31 medidas provisórias, o que 
significa que, se não conseguimos, por um lado, di
minuir o número de medidas provisórias pendentes 
de votação; por outro lado, também não o aumenta
mos. 

O ano de 1997 viu o Congresso Nacional dis
cutir e votar 31 medidas provisórias. Mais do que 
isso: o Congresso aprovou 83 projetas de crédito e, 
ainda, em uma sessão histórica, derrubou um veto 
presidencial, em um acordo de partidos de Governo 

e de partidos ·de opÓsiçãÓ, no que dizia respeito ao 
projeto do planejamento familiar. 

As sessões congressuais tiveram seu momen
to mais importante no instante em que, pela primeira 
vez, em mais de 10 anos, o Congresso Nacional 
aprovou o Orçamento-Geral da União, que vai vigo
rar a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, ain
da no prazo constitucional, portanto oo exercício par
lamentar anterior ao da vigência do Orçamento. 

Os parlamentos nasceram com a vocação e 
com a responsabilidade inicial de aprovar. o Orça
mento do Governo Federal. Ao cumprir esta missão, 
o Congresso brasileiro marcou, de forma absoluta
mente clara, o seu compromisso de cumprir a Cons
tituição brasileira e, mais do que isso, de cumprir ri
gidamente todos os seus prazos e suas responsabili
dades. 

O mesmo aconteceu no plenário do Senado 
Federal, onde o Senador Elcio Alvares, como Líder 
do Governo nesta Casa, registrou de forma clara 
que todas as matérias importantes,. sob a ótica do 
Governo Federal, foram discutidas e votadas. O 
mesmo ocorreu na Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, como Líder do Governo no 
Congresso, é importante que eu revele também que 
foi votado no Senado Federal - espero que seja vo
tado na Câmara dos Deputados ainda no período de 
convocação extraordinária - o projeto que modifica a 
tramitação das medidas provisórias no Congresso 
Nacional. O Senado, com isso, deu uma demonstra
ção clara de que pretende, como é de sua responsa
bilidade, analisar mais rapidamente e votar todos os 
atos que o Governo praticar por meio de medida pro
visória. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL - ES) - Senador 
José Roberto Arruda, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF) - Com o maior prazer, Senador Elcio Alvares. 

o Sr. Elcio Alvares (PFL - ES) - Entendo 
como oportuno e aproveito o ensejo para, dentro da 
linha do discurso de V. Ex", falar como Líder do Go
verno no Senado da República. Não no sentido da 
estatística propriamente dita, porque tenho a impres
são de que colhemos, neste exercício de legislatura, 
um dos resultados mais produtivos. Gostaria de assi
nalar - o que é de meu dever - uma palavra de 

-agrcrdecimento muito fraterna, muito cordial, aos Lí
deres que sustentaram aqui nesta Casa, durante 
toda a sessão Legislativa, o vigor necessário para 
que as Ordens do Dia tivessem realmente um resul
tado que considero excepcional. Tanto as Lideran
ças dos Partidos que sustentam o Governo quanto a 
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Liderança do Bloco de Oposição comungaram em 
um só sentido: de valorizar a atividade parlamentar. 
Amanhã, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, · 
em companhia dos Presidentes da Câmara dos De
putados e do Senado Federal e dos Líderes do Go
verno no Congresso, decidirá exatamente a nossa 
pauta. Quero afirmar, em nome de todos aqueles 
que têm pugnado ardorosamente - e o exemplo 
mais vivo disso é o Presidente Antonio Carlos Maga
lhães e toda a sua Mesa Diretora -, que estamos le
vando uma contribuição, por intermédio do Presiden
te da Casa, de cerca de 18 proposições. Entre elas, 
quero destacar como imperativo de compromisso do 
Co)1gresso Nacional: a reforma administrativa. Pug
namos para que a convocação seja feita no dia 6, 
porque, conforme tive oportunidade de declarar, nes
ta votação que pretendemos realizar da reforma ad
ministrativa, uma semana é muito tempo. Além do 
rnais, teremos projetas da maior importância para a 
:>ociedade brasileira. Cito também, pela sua oportu
nidade e pelo alcance a cerca de 140 milhões de 
brasileiros, o projeto que trata dos planos de saúde. 
Portanto, perfilo-me e adoto suas palavras corno mi
nhas nesta sessão derradeira da nossa 3° Sessão . 
Legislativa Ordinária para, também com muita ênfa
se, parabenizá-lo como colega que dividiu, durante 
esse período de liderança, responsabilidades e preo
cupações. Penso que abordamos todos os pontos . 
com dignidade e ética e com respeito àqueles que, 
porventura, tenham divergido de nós. Aí reside, indu
bitavelmente, o crescimento desta Casa. O relacio
namento entre Deputados e Senadores, principal
mente os Senadores, com os quais convivemos, 
contribuiu para fazer com que aqui no Senado. da 
República, cada vez mais, se aprimorasse o postula
do da ética e, acima de tudo, o conceito de amizade. 
Assim, estendendo meus cumprimentos a todos os 
companheiros, principalmente, conforme falei, aos 
Líderes partidários, também me congratulo com V. 
Ex" pelo êxito que conseguimos alcançar: um ano 
profícuo, um ano de trabalho muito objetivo e cons
trutivo em favor do País. Participando do seu pro
nunciamento, e desde já adotando todas as suas 
conclusões e todos os levantamentos que V. Ex" tão 
diligentemente realizou, quero dizer que também no 
Senado da República a Liderança do Governo cum
priu a sua parte, diga-se de passagem, com a cola
boração magnífica de todos os Senadores que, de 
uma forma ou de outra, honram aqui as Repre-

- sentações estaduais. Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -

DF) - Acolho o aparte, Senador Elcio Alvares, agra-

decendo por essas palavras e agradecendo também 
a V. Ex" pela experiência e pela parceria que fize
mos durante todo este ano. Quero, de público, dizer 
que aprendi muito com essa convivência fraterna, 
amiga, com V. Ex". 

Sr. Presidente, ao final, quero fazer dois regis
tras que me parecem fundamentais porque exempla
res das atividades do Congresso este ano. Quando 
o Governo Federal sentiu uma necessidade premen
te de um ajuste fiscal importante e urgente face a 
turbulências- ii a-econoniiá- inteniacionãl, editou para 
isso oito medidas provisórias, e o Congresso Nacio
nal, tão criticado no passado porque não conseguia 
realizar sessões conjuntas com quorum qualificado, 
em uma sessão histórica realizada aqui mesmo no 
plenário do Senado votou a admissibilidade daque
las oito medidas provisórias. E dépois, Sr. Presiden
te, em duas sessões realizadas no plenário da Câ
mara dos Deputados, ocasião em que tivemos quo
rum de 492 Deputados e 72 Senadores, o Congres
so Nacional, de forma altiva, livre, votou as oito me
didas provisórias, modificou-as quando julgou que 
dessa forma contribuía com o País, mas discutiu e 
votou todas as medidas do ajuste fiscal antes que 
elas completassem os primeiros 30 dias de vigência. 
Mais do que isso, Sr. Presidente, o Congresso Na
cional fez realizar sessões conjuntas da Câmara e 
do Senado com quorum qualificado e discutiu e vo
tou as matérias que julgavam de urgência. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, em meu nome 
próprio e do Senador Elcio Alvares, como também 
em nome do Deputado Luís Eduardo Magalhães, 
mas principalmente em nome do Governo Federal e 
do Presidente Fernando Henriqué Cardoso, quero 
manifestar o agradecimento ao Congresso Nacional, 
que não faltou à sua responsabilidade com o País. E 
quando falo que o Congresso Nadonal não faltou à 
sua responsabilidade com o País, agradeço desta 
tribuna, em primeiro lugar, aos Líderes dos Partidos 
que dão sustentação ao Governo, no Senado e na 
Câmara dos Deputados. Registro também, Sr. Presi
dente, um agradeeimerito aos Líderes dos Partidos 
de Oposição, que, mesmo na discordância, mantive
ram conosco um alto nível de debates e de entendi
mento. Além disso, Sr. Presidente, tenho o prazer de 
dizer que a Liderança do Governo na Câmara, no 
Senado e no Congresso fez prevalecer a vontade da 
maioria, dentro do espírito democrático, mas, em ne
nhum momento, deixou de cumprir os acordos regi
mentais que fez com o Bloco de Oposição. E, ao fi
nal, Sr. Presidente, é de justiça que, em nome do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, eu faça um 
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agradecimento especial ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Michel Temer, e principal
mente a V. Ex", que, como Presidente do Senado e 
do Congresso Nacional, soube conduzir os trabalhos 
parlamentares de tal sorte que, a um tempo, o Con
gresso Nacional tivesse afirmada a sua posição den
tro do concerto da democracia brasileira, dando a 
sua contribuição relevante e absolutamente funda
mental na continuidade da estabilidade econômica e 
do estado democrático. É por isso, Sr. Presidente, 
que reconheço publicamente que a experiência polí
tica de V. Ex" na condução do Congresso Nacional 
foi um momento de afirmação democrática. 

Sr. Presidente, peço licença a V. Exª e aos 
componentes da Mesa Diretora do Senado para de
sejar aos Senadores e Deputados e a todos os Par
lamentares brasileiros que tenham, neste final de 
ano, um Natal de saúde, paz e harmonia com suas 
famílias, e, principalmente, que possam ter um final 
de ano com a consciência tranqüila do dever cumpri
do, porque poucas vezes na sua história esta Casa 
legislativa discutiu e votou tantas matérias funda
mentais para o Governo, é verdade, mas principal
mente para o País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, ,1!! Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Agradeço especialmente a V. Ex", Senador José 
Roberto Arruda, as suas palavras, que são fruto de 
generosidade e, de certo modo, de justiça pelo que o 
Senado realizou nesse período. 

Concedo a palavra ao Senador Leonel Paiva 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, valho-me desta 
oportunidade para extemar meus cumprimentos ao 
Sr. Ministro-President~ do Superior Tribunal Militar, 
General de Exército, Antônio Joaquim Soares Morei
ra. Congratulo o Sr. Ministro e o STM pela nomea
ção e posse de dez novos juízes-auditores substitu
tos, evento ocorrido no dia 9 do mês corrente, os 
quais venho de público parabenizar. São quatro juí
zes e seis juízas - também lá chegam as mulheres 
com muita competência: Juiz Cláudio Amin Miguel, 
~uíza Regina Coeli Gomes de Souza, Juíza Marilena 
da Silva Bittencourt, Juiz José Barroso Filho, Juíza 
Safira Maria de Figueiredo Sousa, Juiz Antônio Jor
ge da Silva, Juíza Suely Pereira Ferreira, Juíza Eleo-

nora Salles de Campos Borges, Juiz Frederic~..Mãg
no de Melo V eras e Juíza Mari.a do Soccrío Leal. 

O acontecimer.to, com tão significativo número 
de nomeações, inaugura nova fase na história do 
Superior Tribunal Militar, seja porque proporciona re
novado elã, seja em virtude da alta qualificação dos 
novos juízes, todos habilitados por meio de concurso 
público. 

São novas inspirações, novas visões, novos ta
lentos, novos estros que irão corroborar o valioso 
trabalho do Tribunal, a sua primorosa tradição de 
bem servir à pátria na precípua tarefa de administrar 
corretamente a justiça. 

Entendo que a administração da justiça se tor
na tanto mais complexa e exigente quanto mais evo
luída a sociedade. Daí a importância de recursos hu
manos altamente preparados. 

O Superior Tribunal Militar insere-se no contex
to da atualidade vivida pela sociedade brasileira, 
uma sociedade dinâmica, modema e, por conseguin
te, sempre mais consciente dos direitos da cidadania 
e dos deveres de cada cidadão para com sua pátria. 

Um dos esteios básicos para o crescimento da 
civilização dos povos é uma justiça imparcial, com
petente, lúcida, apanágio dos competentes Membros 
do Superior Tribunal Militar, presidido pelo preclaro 
Ministro-Presidente. 

Meus cumprimentos ao Tribunal e a todos os 
nomeados! 

Senhor Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
faço agora um triste registro: Faleceu sábado à noite 
o jornalista João Orlando Barbosa Gonçalves, nosso 
querido Gueguê, que durante quase três décadas 
serviu ao Senado Federal, quer como jornalista, quer 
como Diretor da Área de Comunicação Social, cargo 
este que exerceu durante mais de 20 anos com uma 
dedicação e zelo observáveis apenas nas pessoas 
que têm profunda paixão pela profiSSão que escolhem. 

Gueguê estava internado desde quinta-feira no 
Hospital Santa Luzia com complicações decorrentes, 
como ele mesmo costumava falar, de um velho 'cân
cer turista", tendo em vista que "a cada dia se en
contrava em um lugar diferente'. Assim era o humor 
de Gueguê, sem dúvida, marca registrada que per
maneceu com ele até seus últimos momentos. 

Gueguê deixa dois filhos, Rosa e João, além 
de netos. 

Es.;:;e português, de Monção, que veio para o 
Brasil na década de 50, iniciou sua carreira traba
lhando na imprensa de Belo Horizonte; depois, 
transferiu-se para o Distrito Federal. 
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Autêntico pioneiro, trabalhou no Correio Brazi· 
liense - onde foi editor e dos bons -, trabalhou na 
TV Brasília, na Rádio Planalto e na saudosa revista 
O Cruzeiro. 

Na Rádio Planalto, tive oportunidade de ler, du
rante dois anos consecutivos, quando de lá fui locu
tor, uma cronica diária chamada "Crônica da Cida
de', que supreendemente, a cada dia, trazia um 
novo assunto de alta relevância para nossa comuni
dade. 

Na TV Brasília, Gueguê redigiu e trabalhou 
numa equipe composta de jornalistas do mais alto 

'lbarito, como o nosso prezado Senador Edison Lo
-: ··~11s Furtado, Deputado Alberico Cordeiro, 

•. àS, Gilberto Amaral e outros. Tive oportuni
oade, também, de lá ler seus textos nos telejornais 
da casa. 

Intelectual, dominava, além. da língua portugue
sa, o latim, como poucos que conheci, e encantava 
seus amigos recitando poesias, entre as quais os 
'Sermões', de Vieira, que, sem sombra de dúvida, 
eram seus favoritos. 

O Sr. Júlio Campos (PFL - MT) -V. Ex" me 
permi1e um aparte? 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Ouço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Júlio Campos {PFL - MT) - É com tris
teza, também, que tomei conhecimento, na manhã 
. a hoje, do falecimento ocorrido na noite de sábado 

último, aqui em Brasília, do nosso querido jornalista 
e professor, João Orlando Barbosa Gonçalves, o po
pular Gueguê. Conheci Gueguê, uma figura carismá
tica, competente e amiga, no Congresso Nacional, 
quando aqui cheguei, em 1991, como Senador por 
Mato Grosso. Em todos os momentos que quería
mos ter um contato maior com a imprensa, podía
mos recorrer a ele, sempre sentado na Tribuna da 
Imprensa. Posteriormente, como 12 Secretário do 
Senado Federal, na gestão do ex-Presidente Hum
berto Lucena, tive a honra de conviver no dia-a-dia 
com o jornalista Gueguê. Pessoalmente, comparecia 
todos os dias à 1 ~ Secretaria para prestar contas das 
suas atividades e mostrar ao 1 2 Secretário as maté
rias que estava preparando para a imprensa nacio
nal, para a imprensa de Brasília e, principalmente, 
para a Voz do Brasil. Tive com ele, nesses dois anos 
de convivência - eu, como 1 2 Secretário, ele, como 
Diretor do Serviço de Comunicação do Senado -, o 

_ melhor dos entendimentos. Gueguê também foi um 
dos homens que mais luto_u, junto à Mesa Díretora 
de então, para que transformássemos a Central de 
Vídeo do Senado. Na gestão do ex-Presidente Mau-
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ro Benevides, cujo 12 Secretário era o Senador Dir
ceu Carneiro, começou a crescer o pequeno em
brião que se transformou na TV Senado, na gestão 
do Presidente Samey; e, agora, na gestão do Presi
dente Antonio Carlos Magalhães, a TV Senado to
mou vulto nacional e já é uma emissora de prestígio 
em todo o País. Gueguê foi um dos grandes lutado
res para a transformação da Central de Vídeo na TV 
Senado, coroando com sucesso seu trabalho. Fico 
muno triste porque eu estava neste final de semana 
em Brasília e não tomei conhecimento, a témpo e a 
hora, do falecimento, para que eu pudesse ir ao ce
mitério levar meu abraço aos seus familiares e a mi
nha última despedida a esse grande brasileiro de 
Portugal, a esse grande jornalista que o Brasil per
deu. Quero fazer das vossas palavras as minhas. 
Tenho certeza de que essa tribuna hoje está mais 
triste. Falta alguém sentado ali, na sua humildade, 
na sua simplicidade. Há poucos dias, ao encontrá-lo 
aqui Senado Federal, ele já batltanta abatido pela 
doença, dei-lhe um abraço e disse que ele estava 
muito jovem. Gueguê respondeu: "Não, meu câncer 
turístico está me levando para a viagem final. Agora, 
não tenho retomo'. Lamento profundamente essa 
grande perda e acho que Brasília perdeu um filho 
querido e o Brasil um grande jornalista. Meus since
ros pêsames à família do Gueguê e a todos os seus 
colegas do Senado Federal. Nós, que o conhecía
mos, cada vez mais admirávamos seu trabalho . 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Acolno 
com prazer as suas palavras, eminente Senador Jú
lio Campos. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Com pra-
zer, Senador. · • 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador 
Leonel Paiva, o falecimento do nosso colega jorna
lista Gueguê nos entristece a todos. Era de fato uma 
figura inteligente e afável, sempre predisposto a aju
dar alguém. Conheci-o quándo cheguei a Brasília, 
ainda na década de 60. Com ele convivi estes anos 
todos, dele tomei-me amigo e com ele também 
aprendi muita coisa do jornalismo. Gueguê desapa
recido significa um vácuo de grandes proporções na 
imprensa profissional de Brasíliª, ..Ju11to, portanto, 
minha-palavra de trlsteia à de V. Ex" e levo min!las 
condolências à família desse grande jornalista. 

O ~R. LEONEL PAIVA {PFL- DF)- Muito ob
rigado, Senador Edison Lobão. 

João·Oriando Barbosa Gonçalves foi um ho
mem de bem. Ele ultimamente ocupava função de 
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Ouvidor do Senado Federal, cargo que como todos 
os outros exerceu com galhardia, competência, se
riedade. E nesse instante tão difícil quero solidarizar
me com a sua família, desejando que ela encontre 
forças no exemplo de fibra que lhes foi outorgado 
por esse exemplo ímpar de pai, avô e homem. 

Que Deus o guarde e que, de onde ele se en
contra, ·ore por nós! 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa se associa ao pesar de todos os Srs. Se
nadores pelo falecimento do jornalista João Orlando 
Barbosa Gonçalves, o popular Gueguê, aqui amigo 
de-todos, não só da imprensa como também de to
dos os Srs. Senadores, sendo por isso mesmo o 
sentimento geral nesta Casa. Daí por que envio à 
sua família os pêsames e aos seus amigos também 
a solidariedade. 

Com a palavra o Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB- PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, esta
mos comemorando hoje o 382 aniversário de cria
ção d& Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste, a Sudene. 

Vai longe o dia em que o Presidente Juscelino 
Kubitschek, decidido a integrar a economia nacional, 
a reduzir os desequilíbrios regionais e a modernizar 
as estruturas produtivas do Nordeste, sancionou a 
Lei 3.692, que criava aquela superintendência sob a 
inspiração do pensamento moderno do economista 
paraibano Celso Furtado. 

O Nordeste, na época, era visto como região 
populosa e pobre, mas de grandes potencialidades. 
A criação da Sudene, naquele momento de eferves
cência política e económica que antecedia a inaugu
ração de Brasília e moldava um novo modelo de de
senvolvimento, foi recebida com sentimentos que va
riavam da simpatia ao ferrenho entusiasmo. Repre
sentava um marco histórico, a corporificação de um 
projeto social que poderia tornar realidade os deva
neios e propósitos de alavancar o desenvolvimento 
regional. 

E, efetivamente, assim aconteceu. 

Até então o Nordeste brasileiro merecera a 
atenção dos governantes, mas de uma forma frag
mentada, desarticulada e pontual, com iniciativas 
que visavam quase sempre mitigar os efeitos da po
breza, quase sempre nos períodos da intensa seca. 

A SUDENE nos trouxe uma compreensão mais 
abrangente da realidade nordestina e permitiu obter 
eficácia até então inexistente nos empreendimentos 
destinados a transformar a estrutura socioeconômica 
da região. 

Em seus 38 anos de vida, a SUDENE, embora 
lutando muitas vezes contra a descontinuidade ad
ministrativa ou a reversão das prioridades no plane
jamento governamental, tem sido importante instru
mento fomentador do progresso económico e do de
senvolvimento do Nordeste. À época da sua criação, 
o PIB per capita nordestino era de US$ 663, e, em 
1995, foi de US$2.502. Sua atuação permitiu trans
formar a estrutura económica regional, alavancando 
a indústria, que passou a liderar o setor produtivo, 
criando mais de 3 milhões de empregos diretos e in
diretos e diversificando a sua pauta de exportação. 

Na passagem do seu 382 aniversário, uma re
flexão crítica nos leva a concluir que o Nordeste con
tinua convivendc com situações de grande penúria, 
mas que não fora a SUDENE, o hiato que persiste 
no cotejo com Sul e o Sudeste brasileiros ter-se-ia 
ampliado assustadoramente. 

Hoje, aevemos refletir sobre a atuação da Su
dene, dadas as transformações por que passa a 
economia regiofiâle brasileira, face às mudanças 
que se operam em l:odo o planeta: a globalização 
eeonômica. a abertura dos mercados, as inovações 
tecnológicas que vêm revolucionando o setor produ
tivo. 

A Sudene, como os órgãos públicos de manei
ra geral, vem sofrendo cerceamentos em sua atua
ção. Tais restrições são ditadas pela gradativa redu
ção da presença do poder público na economia, 
como conseqüência do redimensionamento do papel 
do Estado; e também pelo esgotamento da capaci
dade de investimento governamental, que ocorre em 
todo o mundo, e que afeta particularmente os países 
mais pobres. 

A atuação da Sudene. tem sido condicionada, 
também, pelo esgotamento do modelo compensató
rio, hoje insuficiente para reunir investimentos em 
larga escala nas regiões mais carentes; e até pela 
vulnerabilidade do sistema financeiro, cujos efeitos 
se vêm refletindo na ação governamental: contenção 
dos gastos públicos, aumento da receita mediante 
elevação dos tributos e redução de incentivos, o 
que, evidentemente, põe em risco a política de de
semiolvil}lento regional. 

As perspectivas, nesse aspecto, não são pro
missoras, pois implicam um esvaziamento institucio
nal e uma perda de capacidade fomentadora do 
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crescimento económico da região. No entanto, este 
é exatamente o momento em que a ação da Sudene 
mais se toma necessária. Ao longo do tempo, vem 
mudando sua forma de atuação, dando prioridade às 
ações de planejamento em substituição à execução 
de obras e projetes. Exemplo disso é o "Pacto Nor
deste', que objetiva consolidar a base económica da 
Região, por meio de implementação de estrutura físi
ca, qualificação de recursos humanos, ampliação 
dos serviços de prevenção sanitária e outros programas. 

A necessidade de se ampliar a atuação da Su
dene é salientada quando estudiosos apontam para 
o processo de reconoentração da atividade industrial 
que vem ocorrendo no Brasil. 

A análise histórica demonstra que Sudene, em
bora de· forma intermitente, tem sido importante ins
trumento na correção dos desequilíbrios regionais 
!'•Je levaram ao surgimento dos dois Brasis, ou do 
·: ·""1Sil fraturado, como foi alcunhado pelo nobre cole
"a Senador Beni Veras. Relator da Comissão Mista 
do Desequilíbrio lnter-regional Brasileiro, Beni Veras 
desenvolveu profundo e profícuo levantamento da 
realidade económica brasileira, quando concluiu que 
nosso País apresenta áreas completamente distintas 
as quais denominou 'Brasil 1' e 'Brasil 2'. 

Com 18% do território e 62"/o da população, o 
'Brasil 1', na sua metodologia, abrange as Regiões 
Sudeste e Sul e parte da Região Centro-Oeste. Com 
.ma renda per capita de US$3.300,00 o 'Brasil 1' 

-:icamente não depende do Estado, pois sua eco
·"mia tem dinamismo próprio e é capaz de alocar 

os recursos necessários ao seu desenvolvimento. 

O 'Brasil 2", compreendendo as Regiões Norte 
e Nordeste e a parte mais carente da Região Centro
Oeste, com 38% da população e 82% do território, 
tem um PIB per capita de apenas US$1.1 00,00. 

Essa fratura entre os dois "brasis' também foi 
constatada pelos levantamentos dos Índices de De
senvolvimento Humano da Organização das Nações 
Unidas, que classificou nosso País, com a média de 
0,797, em 642 lugar entre as nações pesquisadas. A 
Região Sul teve a média de 0,844, seguida da Re
gião Sudeste com 0,838 e da Centro-Oeste com 
0,826. A Região Norte obteve um índice de 0,706, e 
a Nordeste registrou apenas 0,548. 

Tomando por base o ano de 1990, a ONU esti
mou em 42 milhões - então equivalentes a 30% da 

_população- o número de pessoas pobres no Brasil. 
Também aí ficou claro o desequilíbrio inter-regional, 
com a identificação de 46% de pobres no Nordeste, 
contra apenas 20% na Região Sul. 

Tamanha desigualdade pode levar alguns de
savisados a questionar a ação de órgãos como a 
Sudene. A eficácia de sua atuação, no entanto, é in
conteste: na década de 60, quando a Superinten
dência apenas começava a implantar seus projetes 
e a definir as diretrizes do crescimento da região, o 
PIB brasileiro foi de 6,1% contra 3,5% do PIB nor
destino; na década de 70, o PIB da Região Nordeste 
foi de 8, 7%, ligeiramente superior ao crescimento 
médio da economia nacional, de 8,6%. No período 
1980/1990, o Nordeste teve crescimento de 3,3%, 
enquanto o PIB nacional registrava a média de 1,5% 
de crescimento. 

Na década de 90, tendo-se esgotado o modelo 
de indução do crescimento, impunha-se a adoção de 
novas estratégias. A participação do Nordeste na 
produção da indústria nacional chegou a atingir 12% em 
1990, numa clara demonstração de que a estratégia de 
desenvolvimento apresentava resultados visíveis. 

É mister concluir, Sr. Presidente, Srl's e Srs. 
Senadores, que a execução de políticas especiais 
para correção dos desequilíbrios, efetivami:mte, dá 
bons resultados. 

Hoje, lamentavelmente, observamos que há 
uma tendência para a concentração de atividades e 
novos investimentos em regiões já competitivas e 
que os projetes de infra-estrutura económica, essen
ciais para definir os rumos do nosso crescimento, 
baseiam-se claramente na estratégia de integração 
competitiva, relegando a segundo plano a integração 
entre as regiões. 

Essa é uma questão que há muito me preocu
pa. Não por outro motivo, apresenteí à apreciação 
do Congresso Nacional, no começo deste ano, pro
jeto de lei complementar que regulamenta o inciso I 
do§ 12 do art. 43 de nossa Carta Magna, dispondo 
sobre as condições para integração de regiões em 
desenvolvimento. Com parecer favorável do ilustre 
Relator, Senador Eduardo Suplicy, o projeto está 
pronto para entrar na Ordem do Dia da Comissão de 
Assuntos Económicos. · 

O Sr. Waldeck Omelas (PFL- BA) -Senador 
Ronaldo Cunha Lima, V. Exll me permite um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA·(PMDB- PB) 
- Com muito prazer, Senador Waldeck Omelas. 

O Sr. Waldeck Omelas (PFL - BA) - Senador 
Ronaldo Cunha Lima, V. Exll faz muito bem ao trazer 
para o Plenário do Senado, e daqui a toda a Nação, 
as comemorações do 382 aniversário de criação da 
Sudene. Nós, nordestinos, mais que quaisquer ou
tros brasileiros, sebemos muito bem o que repre
senta essa agên:::a de desenvolvimento criada por 
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Juscelino Kubitschek e que teve na figura exponen
cial de Celso Furtado· o grande formulador de suas 
políticas. Vemos que, crescentemente, o seu papel 
tem se transformado. É evidente que com a recente 
aprovação, pelo Congresso Nacional, da Medida 
Provisória nº 1.602, decretou-se, por assim dizer, o 
fim das políticas de incentivos. Política de incentivos 
que sobrevive como resíduo de uma política de de
senvolvimento regional do passado. Lamentavel
mente, não se tem visto esforço no sentido da cria
ção de uma outra política, mais modema, contempo
rânea, capaz de fazer com que o País não volte a se 
reconcentrar, que- com bem disse V. Exª- é um fe
nôr[leno que está à vista de todos. Ao contrário, 
além da redução dos incentivos, os dados mostram 
uma ausência, cada vez maior, dos investimentos 
públicos governamentais em infra-estrutura. Os da
dos estatísticos disponíveis sobre a formação bruta 
de capital !ixo mostram a retração dos investimentos 
públicos. E bem verdade que a crise fiscal fez com 
que eles caíssem por igual em todo o País, no seu 
montante absoluto. Mas também em termos relativos 
as regiões menos favorecidas têm sido menos con
templadas. Ora, na medida em que se revoga a polí
tica de incentivos fiscais, é preciso estar atento para 
o fato de que o destino da região, cujas bases com
petitivas requerem, sobretudo, infra-estrutura física, 
qualificação dos seus recursos humanos e fortaleci
mento da sua base científica e tecnológica, passa a 
depender, cada vez mais, dos gastos governamen
tais, ainda que pequenos para o Brasil como um 
todo, mas que, proporcionalmente, precisavam ser 
melhor distribuídos, como de resto determina a 
Constituição de 1988: Na minha afuaÇão parlamen
tar, tenho procurado chamar a atenção para o que 
denomino de desequilíbrio· institucionalizado: regras 
vigentes que fazem com que, mesmo nas áreas so
ciais, eu até diria particularmente nelas, no âmbito 
da saúde, no âmbito da educação, os gastos sejam 
cada vez mais concentrados; eles também reforçam 
essa tendência espontânea de concentração que a 
economia tem. Há necessidade de que a sociedade 
brasileira se convença, se conscientize de que o 
Brasil não será uma grande potência, não aproveita
rá a oportunidade de país emergente se não conse
guir ser_ um. país mais homogêneo, uma país mais 
equilibrado em seu desenvolvimento. Por isso nós, 
nordestinos, temos muito ainda que esperar da Su
dene, de uma nova Sudene, que precisa se revigo

-rar, se redefinir. Cumprimento V. Exª pela iniciativa. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB) 
- Senador Waldeck Omelas, o aparte de V. Exª traz 

o relevo, o real~e que faltava ao meu pronunciamen
to. O destaque que V. Exª traz e o enfoque que dá 
com sua autoridade de Senador, que nesta ·casa 
tem uma atuação destacada pelas posições claras 
em favor do _ Nordeste - como agora, quando da 
apresentação · do -eni:aminha-mento, pelo Governo 
Federal, da medida provisória alterando a política de 
incentivos fiscais, em que V. Exª foi uma das vozes 
mais altivas e ativas no sentido de restabelecer os 
critérios de justiça em favor da Região Nordeste -., 
só realçam o meu modesto pronunciamento. Agra
deço o aparte de V. Exª. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) -V. Exª me 
permite um aparte? 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB- PA)- Permite 
V. Exª um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB- PB) 
- Com prazer, recebo primeiro o aparte do Senador 
Geraldo Melo; em seguida, ouço o Senador Jader 
Barbai h o. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB- RN)- Senador 
· Ronaldo Cunha Lima, quero cumprimentar V. Exª 

pelo registro que faz, para que o Senado se aperce
ba de que a data de hoje está incorporada à história 
dos sonhos da nossa Região, o Nordeste. Eu dese
jaria participar, modestamente, de um pronuncia
mento dessa altitude, porque fui membro da primeira 
equipe técnica da Sudene. Fui daqueles que traba
lharam com o professor Celso Furtado, então Supe
rintendente da Sudene, como seu auxiliar direto. Ca
bia a mim, como Diretor da Assessoria Técnica, a 
coordenação da elaboração, fiscalização e execução 
do Plano Diretor. Na realidade, não consigo enten
der a mudança radical de postura que houve em re
lação a este assunto, à questão do desenvolvimentc. 
regional, que já na sessão de hoje foi ferida com a 
competência e o brilho de sempre pelo Senador Beni 
Veras, porquanto toda a história da intervenção da 
Sudene no processo de desenvolvimento regional se 
baseava na constatação e na proclamação de que o 
problema daquela região não era de água, pois 
água, lá, era um problema como em toda a parte, 
onde ela falte. Mas não era somente por isso que a 
região era pobre, porque, se fosse, o rio São Fran
cisco, que corta a região carregando água no seu 
leito, com a presença da água garantida por ele, fa
ria com que a sua margem fosse cheia de riquezas. 
Não era só a falta d'água a responsável pelo proble
ma regional. Ali havia uma economia diferente da 
economia do resto do Brasil, uma economia que a 
história garantiu que aquela região, uma espécie de 
país dentro do outro, funcionasse de vez, justaposta 
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dentro do restante da economia nacional, mas com 
problemas próprios, com variáveis próprias, com fe
nômenos que são autônomos em relação ao resto 
do País. Talvez a onda da modernização, que esti 
atrelada à tese da globalização, procure remir todos 
aqueles que lutaram e conseguiram sepultar a idéia 
da necessidade de se ter uma política própria, de 
desen·:olvimento regional, para uma região que tem 
oroblemas próprios e diferenciados. Houve um mo
mentn Senador Ronaldo Cunha Lima, em que che
guei <c pensar que defender uma política própria de 
des·envolvimento regional estava começando a ser 
considerado uma expressão, uma manifestação de 
ignorância, de atraso, de estupidez. Era um discurso 
fora de moda, até que fui consolado, de repente, ao 
descobrir que um país como a Alemanha, depois da 
queda do muro de Berlim, quando incorporou a Ale
manha Oriental, ela incorporou o que para eles é o 
nordeste deles. A região atrasada da Alemanha, a 
antiga Alemanha Oriental, é hoje destinatária do 
maior programa, talvez, de desenvolvimento regional 
de que se tem notícia na história da humanidade. E 
como não se pode dizer que os economistas alemã
es sejam tão ignorantes assim, o fato de que ali se 
tenha tolerado um programa de desenvolvimento re
gional é um fato que, de certa forma, perdoa a nós 
todos que defendemos a mesma coisa para a nossa 
região. Cumprimento V. EJ<ó!, que dá hoje uma contri" 
buição que nós todos, Senadores do Nordeste, te-
710S o dever de também dar nesta Casa. Meu para
béns a V. EJ<ó!. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB- PB) 
-Ouço com prazer o Senador Jader Barbalho. 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB- PA)- Senador 
Ronaldo Cunha Lima, desejo cumprimentar V. Ex" 
por trazer ao debate o tema do desenvolvimento re
gional, no momento em que a Sudene completa 38 
anos de existência. Devo dizer a V. Ex" da minha so
lidariedade pelo reconhecimento que faz de que a 
Sudene teve um papel dos mais importantes no que 
diz respeito ao planejamento do Nordeste, na tentati
va de eliminar desigualdades regionais. Lembro que 
outras agências, inclusive a Sudam, situada no Nor
te do País, lamentavelmente, não conseguiram elimi
nar essas desigualdades ou pelo menos, de forma 
flagrante, atenuá-las. E V. Exll registrou os estudos 
já oferecidos à Casa pelo Senador Beni Veras. Há 
,pouco o Senador Waldeck Omelas, com muita pro
priedade, referiu-se ao tema; e, antes de mim, o Se-

- riador Geraldo Melo também o fez. Há necessidade 
de se repensar, no momento em que a Sudene com
pleta 38 anos, as políticas, inclusive, espaciais de 
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aplicação dos recursos públicos e as políticas de in
centivos fiscais no Brasil. Recordo-me bem que o 
sénador Beni Veras, ao nos brindar com um discur
so nesta Casa e com manifestação escrita nos jor
nais, registrava que dois terÇOsdosincentivos fiscais 
no Brasil ficam na Região Sudeste. Enquanto isso, a 
sociedade brasileira tem a idéia de que há uma con
centração mal aplicada desses recursos no Nordeste 
e no Norte do Brasil. Essa irregularidade na distribui
ção dos recursos há que ser alterada, até para que 
se evite que São Paulo seja a maior capital nordesti
na dO' Brasil, face às desigualdades sociais que aca
bam fazendo com que o nordestino e o nortista ten
tem a sua sobrevivência em capitais como São Pau
lo, onde também criam problemas. A Sudene e a Su
dam, pelo corpo técnico que conseguiram formar, 
pelo acervo no que diz respeito ao planejamento re
gional, são órgãos que devem continuar a existir. 
Alio-me àqueles que defendem que está na hora de 
mudar a política de incentivo fiscal. Talvez o cami· 
nho mais adequado fosse o caminho do crédito, 
como a Constituição estabeleceu, tanto do Fundo 
Nacional para o Nordeste, como para o Centro-Oes
te e para o Norte. Essas políticas de incentivo fiscal, 
como aí estão, são altamente concentradoras. Se V. 
Ex" verificar vai constatar que a maior parte dos gru
pos econômicos beneficiados com essas políticas 
estão situados no Sudeste brasileiro. São eles que 
se beneficiam com a política de crédito e acabam 
concentrando ainda mais o que é mais perverso no 
perfil socioeconômico da sociedade brasileira, que é 
a nossa distribuição de renda, a qual coloca, inclusi
ve, o País num verdadeiro ridículo face às outras na
ções e nos demonstra na rua- não só no desempre
go, mas na atual realidade social. Não pretendo 
alongar-me mais do que já fiz neste aparte. Mas 
devo dizer a V. Ex" da necessidade, mais do que 
nunca, de que o Senado possa contnbuir para esse 
debate na eliminação dos desníveis regionais e tam
bém na formulação de uma nova política de aplica
ção de incentivos, particularmente no que diz respei
to à infra-estrutura, como já se referiu. Grande parte 
do investidor para o Nordeste e para o Norte - e dou 
meu testemunho quanto a esta última reunião - diz 
que não vai para a Amazônia, porque há um custo 
amazônico. Mas qual é esse custo? É o investimento 
em melhores rodovias, em condições sociais bási
cas, de um modo geral, de que as regiões precisam. 
No caso, não é só o empresário o beneficiado, mas 
toda a população, quando há infra-estrutura social 
básica. Não só quem se habilita em incentivos fis
cais, seja na Sudene, na Sudam ou em qualquer ou-
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tra agência de crédito. O discurso de V. Exª dá-nos 
essa oportunidade de meditar, fazendo nossa home
nagem ao passado, ao presente e dizendo que há 
necessidade de se construir um novo caminho para 
o futuro no que diz respeito às regiões mais pobres 
do País. Meus cumprimentos a V. Exª. 

O Sr. Beni Veras (PSDB - CE) - Permite V. 
Exª um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB- PB) 
- Agradeço a V. Exª e ao Senador Geraldo Melo pe
las interferências que fizeram ao meu modesto pro
nunciamento e tendo essa visão, como acabou de 
fazer o Senador Waldeck Omelas, de no momento 
presente oferecer oportunidade para uma revisão da 
política de incentivos fiscais e criar novos mecanis~ 
mos impulsionadores da Região Nordeste com base 
nos dados que apresentamos e no trabalho que foi 
ofertado à Nação pelo Senador Beni Veras, a que, 
neste instante, tenho a honra de ouvir. 

O Sr. Beni Veras {PSDB - CE) - Senador Ro
naláo Cunha Lima, quero me associar a V. Exª nesta 
saudação ao aniversário da Sudene. Realmente, 
quando a Sudene foi criada tomou-se o órgão pre
cursor original capaz de abordar o problema regional 
de forma criativa e melhorou muito a situação do 
Nordeste a partir da existência da Sudene. Com o 
passar dos anos, todavia, a Sudene envelheceu e 
deixou de corresponder ao que se esperava dela. 
Logo, é um órgão que precisa ser revisto para que 
possa acompanhar as necessidades regionais. O 
mais sério é que o problema regional está arquivado 
porque o País não pensa nele, não pensa no proble
ma do Nordeste, que não mais o incomoda, não há 
mais a linha camponesa e não há mais nada para in
comodar o País. É, portanto, uma região que vive si
lenciosa e pacificamente, e essa pacificidade do 
Nordeste fez com que a região tenha sido esqueci
da. Para se ter uma idéia com relação à renúncia fis
cal, o Nordeste tem somente 9% e, agora, reduziram 
para 4% em virtude da legislação nova. O Nordeste 
está contribuindo para o País ao invés de estar rece
bendo contribuição. Os Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo estão disputando os incentivos que 
vão para o Nordeste, apesar desses Estados terem 
mais do que o dobro da renda do Nordeste. É uma 
forma rápida de tomar a região cada vez mais pobre. 
E nós, nordestinos, infelizmente, não temos reagido 
a essa situação; a nossa passividade é revoltante. 
~Está na hora de nós, nordestinos, tomarmos uma ati~ 
tude face ao Governo Federal e o levarmos a agir na 
política regional. Na última vez que estivemos com o 
Presidente da República, S. Exª disse que não tinha 

materialidade o que reivindicávamos. Mas tem mate
rialidade. A pobreza nordestina é evidente! Obriga
do, Senador. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB- PB) 
-Agradeço a V. Exª, Senador Beni V eras, e preten
do, no início da próxima sessão legislativa, fazer um 
pronunciamento, não de cobrança, mas de lembran
ça ao Governo Federal em relação aos seus com
promissos, às suas promessas, inclusive em relação 
à obra de infra-estrutura. 

Por exemplo, Senador Bernardo Cabral: o rio 
São Francisco é uma obra que vem sendo prometida 
desde o século passado, há quase 100 anos, quan
do um cearense, o engenheiro Tristão Franklin, ima
ginou o projeto da transposição. O Governo foi cora
joso e justo no instante em que criou o Proer, que, 
com recursos do próprio Sistema Financeiro Nacio
nal, conseguiu injetar R$22 bilhões para salvar ban
cos falidos ou impedi-los de chegarem à falência. 
De~endo o Proer, mas se o Governo tem rios de di
nheiro para salvar bancos, deve ter dinheiro para um 
rio que salvará vidas. No instante em que o Governo 
cuida do Sivam - que defendi - e se preocupa com 
seu espaço aéreo, deve ter dinheiro para cuidar dos 
que habitam seu chão. Louvo o Governo pela sua 
coragem de buscar R$8 bilhões das suas reservas 
para impedir que a queda da Bolsa levasse a tom
bos maiores, mas creio também que um Governo 
que dispõe de R$8 bilhões das reservas, pode ter re
serva para gastar 1 O% disso e realizar a transposi
ção que pode não eliminar a seca, mas vai resolver 
o problema da água no Nordeste. 

Sr. Presidente, pediria apenas mais um minuto 
para concluir. 

O que a Sudene fez e continua a fazer pela 
Região Nordeste e, portanto, pelo Brasil? Trata-se 
de uma instituição referencial para nordestinos e 
brasileiros em geral, e não posso esconder meu or
gulho de ter tido um filho, no esplendor de sua juven
tude, como seu Superintendente, com uma destaca
da atuação, de forma inovadora e revolucionária, a 
partir da criação do Plano de Ação Governamental 
(PAG), dirigido ao semi-árido, com todo o seu poten
cial e as suas dificuldades. 

O atual Superintendente, 3al. Newton Rodri
gues, com zelo e eficiência, prossegue nessas me
tas e persegue novos resultados. Nele saudamos to
dos os ex-Superintendentes, funcionários e colabo
radores qúe -fizeram e ~fazem tucfo para aleariÇar-o 
objetivo original da criação do órgão, e a eles dirigi
mos nossas felicitações pela passagem do 38Q ani
versário da Sudene. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. · 
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, semana 
passada transcorreu o 1002 aniversário de Belo Hori
zonte e, infelizmente, naquela ocasião, não pude me 
manifestar, embora, talvez, modestamente, eu seja, 
de todos os representantes mineiros, o mais catego
rizado e o mais devedor de uma homenagem a Belo 
Horizonte, porque me parece que sou o único Sena
dor aue nasceu em Belo Horizonte. Sou filho de Belo 
·-'~:;.:.orlte. Nasci lá na Rua Santa Rita Durão, perto 
.. :;. Avenida Afonso Pena, quando não era costume 
-:~r em Belo Horizonte. Era raro nascer em Belo 

Horizonte. Belo Horizonte era tão pequenina, que 
quase ninguém nascia lá, naquela ocasião. E eu 
nasci ali. Depois, a cidade cresceu. bs donos da 
casa que meus pais alugavam, onde nasci, toma
ram-se importantes. E a nossa casa, onde nasci, vi
rou o Palacete Felício dos Santos. Com o retomo do 
prestígio da família, quando Juscelino se tomou Go
vernador, os proprietários alçaram nossa modesta 
casa de nascimento a esse nível. 

De modo que, então, ali, numa cidade adminis
trativa - meu pai era Deputado Estadual na ocasião 
e depois professor da Universidade de Minas Gerais 
·, a família, que há muito tempo vinha já abandonan
do o solo, deixando de ser proprietária de terra - ati
vidade iniciada por nossa família por volta de 1650, 
quando ali chegou Antonio Rodrigues Velho, o pri
meiro dos nossos, fundador da cidade de Pitangui, 
farejando ouro e procurando nas entranhas de Minas 
o enriquecimento através da busca do metal precio
so ·, foi-se transformando: E quando -me perguntam 
•o que esse povo está fazendo lá há tanto tempo?", 
respondo: principalmente filhos. Minha família pro
duz principalmente filhos, por isso somos a mais nu
merosa família de Minas Gerais, sem dúvida alguma. 

E assim, ali em Belo Horizonte, inúmeros pa
rentes meus foram saindo de Ouro Preto, de outras 
cidades do interior e se dirigindo para lá, formando 
aquela cidade administrativa, uma cidade circunscri
ta pela Avenida do Contorno, uma cidade que copia
va, tal como Goiãnia, a cidade Rosmaniana que foi 
Paris. Uma cidade cortada por avenidas transversais 
e uma cidade desenhada no papel antes que o povo 
aconstruísse na prática. 

E a minha pequena Belo Horizonte foi-se trans
formando e, obviamente, eu me transformei com ela 
até o ponto em que nos separemos. Vim para outra 

cidade, Brasília, que então também tinha 50 mil pes
soas apenas. E aqui cheguei como se redescobrisse 
o nascimento~ Aqui presenciei, tal como em Minas 
Gerais, tal como em Belo Horizonte, a atividade hu
mana; a inquietude humana transformando o nada 
em cultura, transformando o quase nada em uma co
munidade, revolucionando continuamente a urbes e 
transformando-a em uma polis. 

De forma que as minhas lembrariças da infân
cia são emolduradas por uma cidade tão humana, 
tão quente, tão acolhedora, que realmente não po
deria silenciar-me quando faz 100 anos. Jamais es
perei estar vivo quando seu centenário fosse come
morado. E obtive a satisfação e a graça de assistir 
ao seu centenário. Centenário sim, envelhecimen
to.jamais. Vi quando ela transpôs a Avenida do Con
torno e, infelizmente, começou a inchar. 

No momento em que a sociedade brasileira tri
lhava novos rumos, surge o núdeo industrial capita
neado por Israel Pinheiro, ainda no Governo de Be
nedito Valadares, este, um sobrinho do meu avô. A 
partir disso, um processo de urbanização vai sendo 
feito por meio do aumento do comércio e do raio de 
ação da cidade. 

Era, no entanto, tão modesta aquela cidade, 
que eu, por exemplo, só tinha ido passar férias em 
Lagoa Santa, a 40 Km de distância, a mais longa 
viagem que tinha feito até os 17 anos de idade. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador 
Lauro Campos, V. Exll me permite um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS (BiocolPT - DF} -
Ouço-o com prazer. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador 
Lauro Campos, na semana passada, quando se ho
menageou aqui o aniversário de Belo Horizonte, tive 
a oportunidade de apartear a Senadora Júnia Mari
se. Já fiz a minha merecida homenagem a Belo Hori
zonte, mas gostaria apenas de mencionar um episó
dio. Quando cheguei a Brasília, por volta de 1962 ou 
1963, tomei-me amigo do Deputado Pedro Aleixo, 
que muitas vezes comentava comigo algo que me 
deixou muito curioso. Quando S. Ex" queria referir
se a um local muito distante, dizia: "Lá no Calafate. • 
Calafate era o bairro mais distante de Belo Horizon
te. Um dia, fui a Belo Horizonte para tratar de um as
sunto qualquer e pedi ao taxista que me levasse ao 
Calafate; perguntei-lhe se o bairro ficava muito lon
ge. E o motorista disse: "Não, já foi; hoje já não é 
mais tão .. distante•. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco - PT/DF} - É 
no centro, ençostado à Praça Raul Soares. 
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O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- De modo 
que o Calafate já não existe mais, porque a cidade·· 
de Belo Horizonte cresceu muito. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco - PT/DF) - É 
justamente isso. V. EX!, com seu aparte, também me 
faz lembrar de um episódio da minha infância 

Atravessando a minha rua, Rua São Paulo, 
que fica a 200 metros do Minas Tênis Clube, a cuja 
construção assisti e onde joguei vôlei e basquete -
também joguei no Atlético Mineiro -, a 20 metros mo
rava o José Monteiro de Castro; a mãe dele, Dona 
Neném, morava do outro lado da rua A 300 metros 
morava o Ivo Pitanguy, em frente ao portão do Mi
nas; a 150 metros, em direção ao Palácio da Uber
dade, o Milton Campos; a cerca de 250 metros, o 
Professor Pedro Aleixo. Juscelino Kubitschek contra
tou o mesmo engenheiro e construiu uma casa com 
a mesma planta da minha, a 150 metros. Entre as 
nossas casas, havia a do primo dele, João Kubits
chek, professor e arquiteto. Um dia, talvez se escre
va alguma memória do nosso bairro, da nossa rua, 
que deu tantas esperanças à minha juventude. 

Fui pichador de postes; pregava papéis contra 
Getúlio, a favor das eleições e da redemocratização, 
quando tinha 16 anos de idade, escondido da polícia 
de Benedito Valadares. Realmente, no entardecer 
da minha vida, aqueles democratas, aqueles mem
bros da antiga UDN me entristeceram a partir de 
1964. Poucos deles se salvaram; poucos pegaram o 
chapéu, como Milton Campos, por exemplo, que se 
distanciou daquele movimento iniciado em 1964. De 
modo que nem todas as esperanças se perderam; 
algumas ainda continuaram. 

Como estava dizendo, Belo Horizonte era uma 
cidade ilhada; não havia asfalto. Conheci o asfalto 
na Europa, em 1953. A transformação foi enorme, e 
é com olhos de saudade que me lembro daquela ci
dade, que, ao crescer, não perdeu muitos de seus 
encantos e adquiriu, obviamente, novas manifesta
ções culturais. Novas manifestações surgiram, foram 
desenvolvendo-se nas universidades, onde vivi 
grande parte da minha vida Quando nasci, meu pai 
era catedrático, e inúmeros parentes meus toma
ram-se professores tanto da faculdade de Medicina. 
quanto de outras. 

Quero, portanto, manifestar a minha satisfação, 
a minha integração, a minha unidade indissolúvel 
com aquela cidade que um dia me viu nascer e as
s.umiu, em certo momento, características que não 
me agradavam. Só um banqueiro possuía 20 mil ca
sas em Belo Horizonte, e o álcool produzido em sua 
fazenda era capaz de abastecer toda a frota de car-

ros da cidade. Assim, essa concentração fantástica 
de renda e de poder no sistema bancário foi-me as
sustando e ajudando-me a fazer as malas. Vim para 
uma cidade sem·banq~.~eiros; vim para uma cidade 
com o céu, com o espaço mais amplo do que o de 
Belo Horizonte. Então, troquei Belo Horizonte por 
Brasma, onde, encontrando mineiros, consegui man
ter a minha mineiridade praticamente intacta. 

Tenho, portanto, motivos muito profundos para 
regozijar-me com os 100 anos de Belo Horizonte, 
com as suas características atuais, com a sua desti
nação para o futuro e com "'S diversas realizações, 
principalmente, culturais que sedia hoje. 

Antes de abordar outro assunto, gostaria de 
consultar a Mesa sobre o tempo que me resta 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. EX! é o senhor do tempo. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco - PT/DF) - E 
V. EX!, o senhor da delicadeza. 

Gostaria .apenas de dizer que, neste mundo da 
modernidade, em que tantas coisas surpreendentes 
têm ocorrido, principalmente nesse setor dos gene
mas, da engenharia genética, o que tem acontecido 
ultimamente é que o Governo tem mandado para cá 
alguns representantes que parecem resultado dessa 
engenharia genética. São 'homens-quiabo': da cin
tura para cima, conservam-se seres humanos; da 
cintura para baixo, são quiabos escorregadios. Nin
guém consegue obter uma resposta firme, correta, 
certa. transparente desses representantes do Gover
no que aqui nos vêm esclarecer. 

Certa vez, perguntei ao atual Presidente do 
Banco Central, que mencionou o "cesto de malda
des', o 'saco de maldades'. Disse ele: O saco das 
maldades são estas maldades que estão aí e que 
vão nos levar R$20 bilhões, que serão transforma
dos em juros para atrair e conservar esse dinheiro 
especulativo e adoçar os lábios dos banqueiros. Per
guntei ao Dr. Pandora, digo, Dr. Gustavo Franco, da 
caixa de Pandora, se S. Ex!! ainda conservava a 
mesma opinião que manifeStara há cerca de 10 me
ses, de que taxa de câmbio no Brasil deveria ser de 
R$1,00 por U$2,00, de R$0,50 por U$1,00. Se isso 
fosse imposto à prática, obviamente, não restaria pedra 
sobre pedra na economia e na sociedade brasileira 

Há dois meses, S. Ex!! havia :epetido isso na 
FIESP, mas disse-me que não se recordava de 
havê-lo feito. Quer dizer, tentamos formular com se
riedade !Jma pergunta e a resposta é: 'Não melem
bro, não me lembro!" Como se amnésia presidencial 
pudesse, agora. virar epidemia e atingir seus minis
tros, presidente do Banco Central e outros. 
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Pois bem, quando o Mini.stro Malan veio aqui 
nos brindar com sua agilidade mental, formulei per
guntas em relação às quais S. Ex'! havia feito refe
rência naquele dia e, portanto, não podia alegar que 
tinha esquecido, uma vez que tinha acabado de falar 
sobre os assuntos. 

Tive o tempo regimental adequado e S. Ex" 
também, mas o Ministro saiu, depois, talvez não 
muito satisfeito consigo, fazendo comentários em 
jornais - não se referiu ao meu nome -, continuando 
a responder as perguntas que eu havia feito. 

Gostaria de esclarecer que quando eu disse 
que S. Ex'! estava recorrendo a um sofisma de com
posição, fiz uma pergunta muito séria, muito grave. 
Sofisma de composição, essa mentira, essa ilusão 
criada é repetida em todos os níveis da administra-

,. · · '::lica para justificar uma série de absurdos, 
~o construções erguidas a partir de um so
s.:;se sofisma já foi objeto de crítica há mais 

. '-úü anos, de modo que ninguém pode duvidar de 
que se trata de um sofisma. 

Citei, então, o exemplo a que Robert Malthus, 
em 1820, se referia. Quando aumento a minha pou
pança e reduzo o meu consumo, enriqueço; mas, se 
a sociedade toda reduz o seu consumo, aumenta a 
sua poupança e, portanto, reduz também os seus in
vestimentos, a sociedade se empobrece, fica mise
rável. Isto, Malthus já tinha visto em 1820. Citei tam- · 
bém o Keynes, mais recente, de 1936, quando ele 
se refere a fatos semelhantes. 

Quando o Governo, por exemplo, diz que todos 
nós devemos equili~rar, como uma boa dona de 
casa, as nossas receitas, os nossos vencimentos 
com os nossos gastos e que toda a sociedade deve 
equilibrar receitas com gastos, isto também constitui 
um grande sofisma. Porque, se o comerciante e o in, 
justrial incorrem em custos e igualam seus custos, 
seus gastos a suas receitas, o seu lucro é zero. Ele 
não é capitalista. E, se todos fizerem isto, o País vai 
à mais profunda das desgraças, à situação mais ter
rível possível. E o Governo e seus membros não de
veriam assoalhar este sofisma, esta mentira e impô
la à sociedade como um todo, a fim de justificar o 
equilíbrio do Governo, o aumento da carga tributária, 
o desemprego, a redução do· gastos na área social 
dizendo que o objetivo deles é igualar, como deve 
fazer a dona de casa, receitas e despesas. 

É um grande engodo e eu então demonstrei, 
por intermédio de uma lista de cerca de 64 anos a si
tuação de déficit orçamentário do governo federal 
dos Estados Unidos. Sessenta e quatro anos de dé
ficit e S. Ex'! havia acabado de dizer quer não havia 

país que continuasse crescendo com déficit orça
mentário recorrente e um déficit orçamentário que se 
apresentasse durante uma série de anos consecuti
vos. Não é verdade, porque os Estados Unidos fize
ram isso durante 64 anos -somente três anos de 
pequeno superávit , todos os outros de déficit. 

De modo que então não adianta sustentar isso, 
porque esse é um argumento estatístico e não há 
como escapar a ele. Somente por intermédio de sub
tetfúgios e 'quiabismos' é que se pode fugir a uma 
questão tão frontal, tão óbvia e tão clara e irretorquível. 

Finalmente, entre outras, apresentei uma ques
tão muito elementar. S. Ex" havia dito que é funcio
nário público. E o que aprendemos é que cada um 
vai formando a sua visão do mundo de acordo com 
esses condicionamentos profissionais, com seus in
teresses de classe, que vão impregnando a sua per
sonalidade e formando a sua Weltanschauung, a 
sua visão do mundo • 

Então, Sr. Presidente, S. Ex'! falou que era fun
cionário público. Ele esqueceu-se de falar que era 
funcionário público do FMI, e que lá se costu.ma re
ceber 17 salários por mês. Os funcionários do FMI 
podem escolher qualquer colégio em qualquer parte 
do mundo para matricular seus filhos de graça, além 
de outras regalias. Devido ao pouco tempo de que 
disponho, não posso fazer um rol de todas as mor
domias a que esses funcionários privilegiados têm 
direito. 

O que perguntei a ele foi muito simples: o que 
é melhor? Vocês que dizem que o PT prefere a infla
ção, o que é melhor: uma inflação de 20% ou 30% 
ao mês, com reposição mensal de salário, ou uma 
situação em que a inflação é de 0,5% ou 1% ao 
mês, mas em que se passam 30 meses sem reposi
ção, quando a reposição devida pelo Governo seria 
de 60%?. Esse argumento também seria irretorquí
vel, e S. Ex", em vez de responder entre uma e outra 
alternativa, disse que uma inflação de 30% ou de 
40% ao mês não poderia ser estabilizada nesse ní
vel. Não perguntei isso a eie. Sei que com inflação 
perto de zero é mais fácil de se estabilizar quando 
não se paga funcionário, quando não se gasta com o 
social, quando se retomam os recursos da reforma 
agrária. É bem mais fácil quando a dívida pública 
dispara como um foguete - e essa dívida pública vai 
ser paga no futuro por aqueles que estão gozando 
hoje dessa estabilidade de uma inflação próxima de 
zero. M~s P!igaremos a dívida pública, que cresce 
para enxugar a base monetária, para impedir que a 
inflação retome. A dívida pública, então, cresce no 
lugar da inflação -e vamos ter de pagá-la um dia. 
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Parece-me que, das próximas vezes, essa en
genharia genética que faz com que se misturem se
res humanos de ·cabeças privilegiadas com pernas 
de quiabo escorregadias não se vai repetir. Que se 
coloque cobro e fim a essa engenharia genética que 
já está realmente causando um mal muito grande ao 
País. 

O SR EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Para uma 
CO!J1Unicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, estamos che
gando ao final da 3° Sessão Legislativa Ordinária da 
5QA Legislatura. Nesse período, trabalhamos com 
afinco. No Brasil, trabalha-se no Congresso Nacional 
mais do que na maioria dos países democráticos. 
Votamos, neste ano, mais de mil projetas de lei e 
cinco emendas constitucionais - em apenas um ano. 
Na França, há 15 anos tenta-se votar uma emenda 
constitucional de grande interesse dos trabalhadores 
e não se consegue. 

Mas não desejo fazer um balanço do que fo
ram as atividades do Congresso em 1997, já que 
isso será feito pelo Presidente da Casa, ao encerrar 
esta sessão. Digo tão-somente que aqueles que nos 
criticam por não trabalharmos ou por trabalharmos 
pouco, na verdade, são injustos. 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, o PFL, 
em nome do qual falo neste momento, esteve atento 
a todos os interesses nacionais. Onde quer-.que hou
vesse um legítimo interesse de um estamento social 
neste País, ali estava o PFL, defendendo-o e prote
gendo, ainda, as causas· ·dos mais necessitados. 
Aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado Federal, o PFL ope
rou sempre unido, coeso como convém a um grande 
Partido político. 

Sou daqueles que defendem o fortalecimento 
das agremiações partidárias e, por conseqüência 
deste fortalecimento, também o do Congresso Na
cional como meio de se chegar à consolidação do 
regime democrático. Não há regime democrático du
radouro ou forte sequer com o Parlamento enfraque
cido. Daí a defesa que sempre fiz desse fortaleci
mento. 

_ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as insti-
~tÍJições, como os povos, precisam de condutores. O 
Senado Federal é hoje liderado pelo Senador Anto
nio Carlos Magalhães, ajudado por seus companhei-

ros da Mesa Diretora, todos dignos, capazes e volta· 
dos para os interesses da instituição a que servem. 
Antonio Carlos Magalhães, que exalta a grandeza do 
Senado e desta instituição política como um todo; 
Antonio Carlos fala pelo Senado de maneira consen
tida, mas fala também pela autoridade moral que 
tem. Fala Antonio Carlos pela experiência e pelo ta
lento político que angariou ao longo de sua vida pú
blica. Antonio Carlos Magalhães, como Presidente 
do Senado, jamais hesitou em sanear internamente, 
mas defende a instituição com bravura, com solidez 
de argumentos e com autoridade pessoal. Este é o 
Presidente que temos, que dá grandeza a esta au
gusta Casa do Congresso Nacional. Jamais se viu 
esta Mesa, liderada por Antonio Carlos Magalhães, 
usar o Congresso Nacional para o confronto com os 
outros Poderes; mas também jamais permitiu que 
quem quer que fosse apequenasse o Senado ou o 
Congresso Nacional. Estamos diante, portanto, de 
um Poder que exerce, em toda sua magnitude, sua 
força, sua competência e suas prehogativas. Agiu 
sempre com altivez e independência, mas jamais foi 
agressivo com os outros Poderes. Antonio Carlos 
Magalhães tem o apreço não apenas de seu Partido 
e dos Partidos que compõem a maioria parlamentar 
nesta Casa. Ainda há pouco, eu ouvia de um impor
tante Líder da Oposição expressões de reconheci
mento à figura de Antonio Carlos Magalhães. S. ExA 
dizia: "V. Ex", Senador Antonio Carlos Magalhães, 
agiu sempre com independência e com firmeza em 
favor desta Casa'. 

Esse é o poder que temos hoje, liderado por 
esse grande homem público, ao qual reverenciamos 
neste momento em nome do nosso Partido. 

Queremos cumprimentar toda a Mesa do Se
nado Federal, nesse momento em que nos aproxi
mamos do Natal; cumprimentar· os Líderes dos de
mais Partidos, pois cada qual cumpriu seu dever e 
seu papel; cumprimentar os funcionários da Casa e 
os jornalistas que nos acompanharam por todo este 
ano, desejando a todos felicidades junto a suas fa
mílias e que Deus os acompanhe e os abençõe. 

Durante o discurso do Sr. Ediscn Lobão, 
o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que_ é ocupada 
pelo Sr. Geraldo Melo, 1º V"~ee-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
Q.ão, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sou muito grato ao Senador Edison Lobão pelas 
suas palavras e quero manifestar, além do meu ate
to, que já é de muito tempo, o respeito a sua atua
ção parlamentar de homem público e dizer que sem 
o seu apoio e dos demais Líderes jamais poderia 
cumprir a missão de Pr~sidente do Senado. 

Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a pala
vra em nome da Bancada do PMDB no Senado não 
·:o1ra fazer um balanço- esse balanço cabe a V. EJ<l! 

. : ; atividades administrativas e da produção legis
.• ,:va do Senado e do Congresso neste ano de 
1997. Pedi a palavra, Sr. Presidente, para festejar, 
ao final desta Sessão Legislativa, o Senado e a Câ
mara, por entender que mais uma vez, em que pese 
a todas as dificuldades que o País tem atravessado, 
o Congresso tem efetivamente emprestado a sua 
colaboração. 

Há poucos dias, o País tomou conhecimento 
de imensas dificuldades de natureza econômica. E, 
politicamente o Congresso, presidido por V. Exª e 
com o apoio de todos os Partidos que o integram, de 
imediato, deu resposta ao Executivo e ao País, apro
vando, com presteza, as medidas solicitadas pelo 
Executivo, medidas que, segundo as autoridades' 
econômicas, seriam as adequadas para o enfrenta
menta da crise pela qual o País passou e ainda passa 

Vivemos, Sr. Presidente, um momento difícil no 
Brasil em que a questão social se agrava. E não têm 
faltado vozes no Senado e na Câmara dos Deputa
dos, e não tem faltado o Congresso emprestando ao 
Governo, ao Executivo, a solidariedade pronta a to
das as medidas solicitadas~ Nesta Casa e na Câma
ra dos Deputados não foram poucas as medidas le
gislativas que, de pronto, o Congresso deu resposta 
afirmativa, colaborando com o Executivo. 

Na questão da reforma agrária, um tema que 
povoou todo o noticiário durante o ano de 1997, não 
',!tou uma medida legislativa em que o Senado e a 
.-dmara dos Deputados não emprestassem, imedia
tamente, solidariedade ao Governo, dando-lhe os 
instrumentos adequados para enfrentar essa situa
ção, que é econômica e, acima de tudo, social. 

Eu poderia, Sr. Presidente, alongar-me e esta
belecer aqui um roteiro de todas as respostas que o 

_Congresso Nacional deu ao Poder Executivo. Mas, 
no momento em que encerramos a sessão legislati
va de 1997, quero me referir a um tema que me pa
rece da maior importância não só para o Parlamento 

do Brasil, mas também para os parlamentos do mun
do: é a ação fiscalizadora do Congresso e o Congres
so corno crivo da ação legislativa de um modo geral. 

V. Exª, Sr. Presidente, prometeu e cumpriu. 
Falta agora a Câmara dos Deputados fazê-lo. E 
vejo, com a maior alegria, que estaria relacionada na 
pauta da convocação extraordinária a emenda cons
titucional que objetiva dar melhor disciplinamento à 
questão das medidas provisórias. 

Sr. Presidente, depois de anos no Parlamento, 
tanto na oposição, quanto apoiando o Governo, e de 
ter passado pelo Executivo, cada vez mais me entu
siasmo com a atividade parlamentar. Tive a oportuni
dade de ser oposição à época do regime autoritário, 
à época em que se baixava um decreto-lei ao qual 
simplesmente se dizia "sim ou não", no prazo de 30 
dias. E a maioria parlamentar, pela obstrução delibe
rada, esgotava os 30 dias sem que o Legislativo pu· 
desse colaborar com uma emenda, sem que o Le
gislativo pudesse aperfeiçoar qualquer matéria. 

Venho a esta tribuna para festejar a atividade do 
Parlamento porque aqui, em primeiro lugar, há uma 
publicidade antecipada das decisões, o que não ocorre 
no Executivo. No Executivo há um chefe; o Executivo 
edita e surpreende a sociedade muitas vezes por inter
médio do Diário Oficial. O Parlamento não. O Parla
mento é a construção conjunta, é o debate aberto, 
corno eu e meus Colegas podemos constatar. 

Quanta colaboração recebemos na elaboração 
legislativa! A elaboração legislativa não é um ato iso
lado do parlamentar. Não somos nós que aprecia
mos sozinhos as matéria. contamos com a Assesso
ria da Casa e, acima de tudo, com a fiscalização e a 
colaboração da sociedade, que, ao tomar conheci
mento de que determinado ato legislativo começa a 
tramitar, imediatamente se manifesta. São os grupos 
que compõem a sociedade, essa sociedade demo
crática que deve ser sempre pluralista e heterogê
nea em seus anseios e em suas expectativas, pois 
só assim será democrática. É ela que vem aos nos
sos gabinetes; é ela que entrega os memoriais; é ela 
que, de alguma forma, nos traz a sua colaboração a 
respeito de um ato que aqui tramita. E as galerias, 
Sr. Presidente, durante o ano todo, são freqüenta
das pelos diversos grupos que querem acompanhar 
a atividade do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, se há algo de belo a festejar 
neste momento é exatamente isto: a atividade do 
Poder Legislativo, que é democrática e tem o coletí· 
vo ao seu lado. É. isso_ que venho festejar. 

Neste ano - como aqui foi dito por oradores 
que me antecederam - de alta produção legislativa 



-----------------"-c:_--::_:-:_::-_:c-c:_--::_:-:_::-_:c-c:_--=-=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

690 ANAIS DO SENADO FEDERAL DEZEMBRO DE 1997 

por parte do Senado Federal e da Câmara dos De
putados, por resposta efetiva do Congresso Nacio
nal, do qual o Poder Executivo não pode se queixar 
porque contou sempre com a solidariedade pronta 
tanto do Senado como da Cãmara dos Deputados, 
quero aqui dizer da honra e da alegria de ter liderado 
o PMDB, no Senado da República, e, acima de tudo, 
de ter integrado o Senado e de ter vivido com todo o 
entusiasmo essa convivência profundamente gratifi
cante com todos aqueles que fazem parte desta 
Casa Legislativa. 

Sr. Presidente, ao encerrar estas breves pala
vras, que têm o único objetivo de festejar a atividade 
legislativa no momento em que esta sessão se en
cerra, quero cumprimentar a todos - Senadores, fun
cionários e jornalistas, sem os quais seria impossí
vel estabelecer uma ponte entre o Congresso e a so
ciedade-, e, em especial, cumprimentar V. Ex", que, 
como Presidente da Casa, esteve à altura das ex
pectativas de todos nós. 

Os meus cumprimentos e muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Muito obrigado, Senador Jader Barbalho, pelas 
suas palavras que são muito significativas. 

Com a palavra o Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso escon
der que tenho um certo constrangimento de voltar à 
tribuna hoje porque acho que esta Casa é testemu
nha de que quando ocupo a tribuna procuro passar 
pelo menos um mês em silêncio, para não cansá-los 
demasiadamente com as minhas intervenções. 

No entanto, no dia de hoje, creio que uma voz 
de um integrante da Mesa Diretora, que trabalha ao 
lado do Presidente Antonio Carlos Magalhães, preci
sava trazer o seu testemunho e o seu depoimento. É 
o que desejo fazer, em breves palavras, neste mo
mento. 

Se eu falar da honra que tenho tido de integrar 
a Mesa Diretora atual do Senado Federal, sob a lide
rança de V. Ex", Presidente Antonio Carlos, não 
pense que estou falando por mim, porque tenho cer
teza de que - sem os haver consultado, sem ter pe
dido permissão nem mesmo ao Senador Ronaldo 
Cunha Lima, pelo o que ouvi, ao longo deste ano em 
que estivemos juntos, de todos os companheiros da 
Mesa- falo por todos. 

Declaro perante os meus companheiros desta 
Casa que tem sido uma grande honra, um grande 
aprendizado, uma grande experiência de vida, de 
sabedoria política, de patriotismo, de exercício enér-

gico e democrático da autoridade, de fidelidaçle à 
norma e, sobretudo, de responsabilidade e compro
misso com o Congresso Nacional, que V. Ex", Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, preside e com o Se
nado Federal, do qual é membro e, também, Pr-eSi
dente. Essa é uma lição que tem enriquecido a todos 
nós e eu não poderia me sentir mais confortável do 
que me sinto agora ao prestar este depoimento. 

Antes de chegar a esta Casa, minha experiên
cia na vida pública era exclusivamente no Poder 
Executivo. Participei, a vida inteira, da média de opi
niões do povo brasileiro sobre seu Congresso. A 
mim cabia uma fração desse quociente que cada um 
de nós tem na média de opiniões sobre o Congresso 
Nacional, que, de modo geral, não são lisonjeiras. 
Aqui aprendi, entretanto, surpreendido com a revela
ção da realidade não só do trabalho dos Senadores, 
mas também do trabalho dos seus assessores, dos 
servidores, enfim do trabalho de todos que fazem des
ta Calia uma organização viva a serviço do Brasil. 

Depois de dois anos de trabalho sob a Presi
dência do Presidente José Samey, que deu a esta 
Presidência a envergadura que soube dar à sua vida 
pública inteira, coreaâa com o exercício da Presidên
cia da República, era preciso que alguém como V. 
EX' viesse para realizar essa tarefa que está sendo 
realizada sem alarde, mas uma tarefa sem a qual a 
democracia brasileira não terá futuro. 

Congressos, o Brasil os teve durante o regime 
autoritário. Congressos em silêncio, Congressos que 
eram· grandes auditórios para aplaudir, Congressos 
reverentes, o Brasil os teve em muitos instantes de 
supressão da liberdade. 

O Congresso de que necessita a democracia 
brasileira é um Congresso competente, é um Con
gresso que trabalha, um Congresso austero, um 
Congresso altivo, um Congresso independente, um 
Congresso cercado das suas prerrogativas, um Con
gresso protegido por instrumentos que a lei lhe dê, 
para que não precise mais nunca dobrar-se diante 
de ninguém. · 

Esse é o Congresso que V. Ex" presid~. Esse 
é o Congresso que V. Ex" ajuda a construir e quan
do, no futuro, alguém agradecer o fato de termos 
sido capazes, ao longo dos anos yue virão, de fazer 
com que sobreviva a democracia no Brasil, há de 
haver alguém que descubra que o nome do Sênador 
Antonio Carlos Magalhães estará definitivamente as
sociado .à obra de consolidação da autoridade e do 
respeito do Congresso Nacional. 

Portanto, como brasileiro, agradeço a V. Exª 
pela obra que realiza. Agradeço, como Senador, aos 
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meus Pares a oportunidade que me deram de inte
grar a Mesa Diretora, que V.~ preside com tanta 
competência e tanto brilho a serviço do Congresso 
Nacional e a serviço do Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Senador Geraldo Melo, não o coloco como suspei
to em virtude de nossa amizade, porque V. ~ 
sempre se houve com correção juntamente todos 
os demais Membros, mas em particular junto com os 
que aqui se encontram- V.~. o Senador Ronaldo 
Cunha Uma e eu -, que estiveram sempre entrosa
~os a serviço desta Casa. Não faltamos à confiança 

. 'ssos Pares. De modo que suas palavras a mim 
•••urto comovem e estimulam o nosso trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Srs. Senadores, o ano de 1997 foi um ano de afir
mação do Congresso Nacional e, em· particular, do 
Senado da República. 

Integrante do Poder Legislativo, muitas vezes 
injustiçado, outras tantas justamente criticado, o Se
nado demonstrou à Nação que seus Membros, que __ 
são os representantes do Estado, escolhidos livre
mente pelo povo, cumpriram com seus deveres e 
consolidaram a idéia de que o Parlamento é indis
pensável e que trabalha pelo bem-estar de nosso 
povo. 

Todos nós devemos nos orgulhar das tarefas 
realizadas em favor do Brasil, da nossa gente e, 
::onseqüentemente, do próprio Legislativo, que rep
resentamos. 

Tenho certeza de que a Câmara dos Deputa
dos, que também se houve com eficiência nos traba
lhos parlamentares, não deixará de apreciar maté
rias relevantes, como o Código Civil, o efeito vincu
lante, a regulamentação do uso das medidas provi
sórias, a reforma da Previdência e tantas outras que 
o Senado para lá enviou. 

Por outro lado, é dever do Senado examinar a 
reforma administrativa, o plano de saúde, o crime de 
lavagem de dinheiro, o contrato temporário de traba
lho, que precisa ser votado o mais rápido possível 
para dar ao País condições de emprego melhores do 
que as que existem hoje. Essas medidas deram 
grandes resultados na nação- irmã: Argentina. 

Essas· medidas já aprovadas aqui foram à Câ
mara dos Deputados, da qual espero eficiência na 
aprovação, como nós, tenho certeza, seremos efi
cientes na aprovação das que vieram de lá. 

Nesse período de trabalho, realizamos 241 
sessões. Apreciamos 489 matérias, das quais 385 
foram aprovadas. Foram aprovados e enviados à 

sanção presidencial 42 projetas. Desse total - aí 
uma verdade, para que se diga que não somos uma 
Casa que aceitamos tudo que vem do Executivo -, 
23 são de iniciativa de Parlamentares e 19 de inicia
tiva do Executivo. 

Aprovamos e foram promulgados 186 projetas. 
Enviamos à Câmara 11 O e aprovamos 5 emendas à 
Constituição. Dessas, duas já foram promulgadas e 
três enviadas à Câmara dos Deputados. 

A emenda que permite a reeleição do Presi
dente da República, de Governadores e Prefeitos, 
tão debatida, foi aprovada em tempo hábil. Quanto à 
reforma da Previdência, fizemos um projeto pode ser 
aprovado até sem modificação na Câmara dos De
putados, dada a competência com que agimos e, em 
particular, o Relator Beni V eras. 

A prorrogação do Fundo de Estabilização Fis
cal foi votada em tempo hábil. Foi estabelecido o 
efeito vinculante, que acabei de citar, das decisões 
do Supremo Tribunal Federal para os demais Tribu
nais. Se o efeito vinculante não for aprovado na Câ
mara dos Deputados, a Justiça continuará emperra
da, como hoje está, porque, 80% das matérias que 
chegam ao Supremo Tribunal, para serem estuda
das, discutidas e votadas, são ligadas, todas elas, a 
coisas já julgadas. 

A limitação da edição de medidas provisórias e 
a proibição de suas reedições, que há pouco o Líder 
do PMDB citou, com muita propriedade, da tribuna 
do Senado, também deverá ser apreciada pela Câ
mara e que talvez seja aprovada ainda na convoca
ção extraordinária. 

O Código Civil, que estava há 22 anos no Con
gresso Nacional, nas duas Casas legislativas, teve 
sua aprovação neste ano, graças também ao eficien
te trabalho do Relator, o Senador Josaphat Marinho. 
É um projeto de interesse social e dos direitos indivi
duais. O texto altera substancialmente a parte relati
va à família, iguala o homem e a mulher, o que já 
existe na sociedade conjugal. O direito de proprieda
de fica sempre condicionado, como manda a Consti
tuição Federal, ao interesse social. 

Aprovamos o Código de Trânsito, com seu ob
jetivo principal de reduzir os acidentes de trânsito, 
que têm custado tantas vidas de brasileiros. 

Aqui, nesta Casa, decretou-se o fim dos privilé
gios para Magistrados e até mesmo para os próprios 
Parlamentares, aprovado, neste ano, com o trabalho 
de toda a Casa. Porque aqui, quando se diverge de
mocraticamente, sabe-se divergir com elegância, 
que é hoje uma característica do Senado. Cada um 
apresenta um ponto de vista, mas, ao final, há uma 
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composição, inclusive com as Bancadas da Oposi
ção, que têm procedido democraticamente nesta 
Casa, merecendo também o nosso elogio nesta hora. 

A CPI dos Precatórios, presidida pelo ilustre 
Senador Bernardo Cabral, teve um trabalho inten§O, 
de muitos meses, e deu resultados efetivos, que não 
nos cabe julgar em termos finais. Está no Ministério 
Público e para a Magistratura decidir. 

Essas modificações da CP! dos Precatórios, te
nho certeza, resultam num melhor aprimoramento.da 
legislação para o endividamento dos Estados e dos 
Municípios, com mudanças que se fazem necessá
rias aqui, mas principalmente no Banco Central. 

- Votamos a nova legislação eleitoral, o sistema 
de financiamento imobiliário, a criação de fundos de 
terra e da reforma agrária, o programa de incentivo e 
complementação de renda mínima para famílias ca
rentes, que teve um grande defensor na pessoa Se
nador Eduardo Suplicy, e a criação do fundo de 
combate ao tráfico de drogas, a aceleração dos pro
cessos judiciários na reforma agrária. Foram ainda 
aprovadas, em 1997, a lei de proteção dos cultivares 
- ali está o Senador Jonas Pinheiro, que, com tanta 
eficiência, lutou por esse projeto -, o estatuto dos ga
rimpeiros, as normas de direito de resposta na im
prensa e a regulamentação do direito de habeas 
data. O Plenário votou leis visando coibir a discrimi
nação racial, a improbidade administrativa e a inter
mediação no recebimento das verbas públicas, a no
meação de parentes até o terceiro grau, a violência 
contra os menores e contra pessoas com problemas 
mentais e a prática do trabalho escravo. Medidas 
que também valorizaram e visam a facilitar a vida do 
cidadão foram votadas aqui, como a gratuidade de 
via de certidões de nascimento e óbito, agora san
cionada pelo Presidente da República; o abono do 
dia de trabalho para empregado que prestar exames 
vestibulares; autorização para que os aposentados 
que voltarem a trabalhar saquem o FGTS ao deixa
rem o outro emprego; agilização da transferência de 
imóveis financiados pelo sistema financeiro de habi
tação; a transformação de todo brasileiro em doador 
presumido de órgãos. 

Foi uma atuação fecunda e eficiente. 
Daí por que foram aprovadas também 42 indi

cações de chefes em missões diplomáticas e autori
dades. 

O Plenário do Senado apreciou 1.281 requeri
mentos, dos quais 1.111 foram aprovados. 

As duas Casas do Congresso e o Cong~esso 
Nacional cresceram aos olhos da Nação nesse pe
ríodo. O Congresso Nacional examinou 132 mate-

rias, das quais 31 medidas provisórias. Aprovou e 
promulgou 20 medidas provisórias, apreciadas sem 
alteração em seu te~o. Aprovou e encaminhou à 
sanção do Presidente da República 11 medidas pro
visórias, que, alteradas pelo Congresso, foram trans-

-formadas--em feC~nviou à sariÇãO-presfdenclar~7-
projetos de lei do Congresso Nacional e transformou 
em lei 26 projetas de lei do próprio Congresso Na
cional. Também votou pela rejeição de 18 vetos. 

Aprovou, em prazo que há muito tempo não 
acontecia no Congresso Nacional, o Orçamento-Ge
ral da União. Este Orçamento de 1998, aprovado em 
13 de dezembro último, esta é a primeira vez que se 
cumpre com esse dispositivo. Não direi que o Orça
mento é feito da melfior forma; ainda não é, mas fa
rei todo o possível para que no ano próximo - e para 
tanto já contactei o Senlior Presidente da República 
- possa se enviar para esta Casa, no máximo até 
maio, o Orçamento, para que possa ser devidamen
te estudado, inclusive com a presença de Senadores 
e Deputados nas regiões das grandes obras públi
cas midonais, corno-se fazra no passado, corri exce
lente resultado para a feitura da Lei de Meios. 

As reformas foram votadas nesta Casa. A Lei
Geral de Telecomunicações, com a criação da ANA
TEL; a regulamentação da quebra do monopólio do 
petróleo; a criação da Agência Nacional de Energia 
Elétrica. Tudo foi feito com a maior transparência 
que já se viu no Senado da República, com a TV Se
nado, com a Rádio Senado e com o Jornal do Se
nado, tudo isso criado pelo meu antecessor, teve 
um incentivo ainda maior nesta Legislatura. Ao Se
nador José Samey deve-se a criação desses órgãos 
de ampla divulgação do Senado da República .. Mas 
aí se viu o trabalho do Senado, com a Agência do 
Senado, com a Voz do Cidadão, e a população tem 
direito de contactar e está contactando diretamente, 
pega o telefone e diz o que acha bom e ruim da nos
sa atuação e o que acha bom e ruim do Brasil, para 
que possamos consertar. Tudo isso é feito aqui no 
Senado, com um trabalho de transparência absoluta. 
Daí por que a audiência da TV Senado cresceu as
sustadoramente nesses últimos tempos, e isso é 
motivo de regozijo para todos nós que participamos 
desta Casa. 

Srs. Senadores, cumprimos com os nossos de-
-Veres em f997~ Muito esperam os brasileiros de nós 

em 1998, e apesar de ser um ano eleitoral, não va
mos faltar ao Brasil. Vamos cumprir aqui com as 
nossas obrigações e nos nossos Estados com os 
nossos deveres político-partidários, em todas as Uni
dades da Federação. Seremos um órgão fiscaliza-
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dor, e é necessário que cada vez mais nos aprimore
mos para tanto. Mas isso faremos sem prejuízo, es
tou certo, de nossa atividade legislativa e também de 
nossos deveres com os Estados que repre
sentamos. Tenho a certeza de que estamos no ca
minho certo. Dele jamais sairemos, porque, mais do 
que nunca, o Poder Legislativo está vivendo em sin
tonia com a opinião pública de nossa Pátria. 

Agradeço aos Srs. Líderes de todos os Parti
dos e à imprensa, que tanto nos incentivou ao traba
lho com sua crítica e até mesmo com suas injustiças 
muitas vezes praticadas, mas com a melhor das in
tenções: fazer do Senado, do Legislativo, um órgão 

:'~"+e e fiscalizador do País. 
.,:radeço à Comissão Diretnra, que me ajudou 

. ,,e, como acabei de dizer aos Senadores Ge
m•l..o Melo e Ronaldo Cunha Uma. Agradeço aos 
funcionários da Casa, enfim, minha gratidão ao povo 
brasileiro, que em nós confia e que tem no Congres
so seu grande defensor. 

As palavras dos Senadores Gerson Camata, 
Elcio Alvares, José Roberto Arruda, Edison Lobão, 
Jader Barbalho e Geraldo Melo representam um in
centivo para todos nós. O que lhes posso dizer, nes-

'110mento de fim de ano, a par de lhes desejar 
'~!zs e feliz ano novo - '? cesejando a V. EX's 
... "nbem desejanao ao povo brasileiro-, é que 

não faltem. Não faltamos nós a nenhum Poder. O 
que 11z mesmo i. . "' conriança de V. Ex'!s, 
honrando o Senado Federal e não permitindo que 
nenhum Poder se sobrepusesse ao nosso Senado, à 
nossa Casa e ao Congresso NacionaL Cumprimos nos
sos deveres. Estamos em paz com nossa consciência. 

Muito obrigado. {Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Não há mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Rona!do Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 294, DE 1997 

Dispõe sobre o Adicional Tarifário e 
dá outras providências. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 As despesas de investimento decorren

tes das receitas do Adicional Tarifário criado pela Lei 
. n2 7.920/89 deverão constar obrigatoriamente do Or
çamento da União no Programa de Investimentos da 
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária. 

Parágrafo único. O Poder Executivo adotará 
medidas para que seja agregado no Orçamento de 
1998 sob a forma complementar. 

Art. 22 A aplicação desses recursos será orien
tada em princípio, pelo Plano Nacional de Aviação, 
Plano de Desenvolvimento da Aviação Civil e Pro
grama Federal de Auxílios a Aeroportos. 

Parágrafo único. Aplicações em aeroportos 
fora dos documentos acima, deverão ser objeto de 
j4.stificativas económica, financeira e mercadológica, 
constantes da proposta de aplicação de tais recur
sos a serem submetidos pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional. 

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação . 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Constituição Federal, em seus dispositivos 
relativos à transparência, probidade, eficácia e efi
ciência da gestão orçamentária, financeira e patrimo
nial nos órgãos e entidades da administração fede
ral, estabelece que os recursos aplicados pelo Poder 
Executivo devem ser objeto de sistematização pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e aprovados no Orça
mento da União a ser proposto pelo Poder Executivo. 

O desrespeito a esses princípios elementares, 
como vem ocorrendo, aliena o Congresso Nacional 
do conhecimento, partiCipação e aprovação de recur
sos vultosos e signifiCativos aplicados em aeroportos. 

Tais utilizações escapam atualmente ao con
trole do Congresso Nacional e até mesmo na reali
zação é omitido do sistema de controle do planeja
mento federal exercido pela Seplan. 

Obviamente, impede-se a otimização da aplica
ção de recursos valiosos na ampliação e modern
ização da rede aeroportuária a serviço da sociedade 
brasileira, e do desenvolvimento económico, social, 
político, administrativo e cultural do País. 

Acresce-se a isto, que da mesma forma que a 
tnfraero tem seus recursos ordinários de investimen
tos contidos em planejamentos da União que de
sembocam na Lei de Meios, também os recursos ori
ginados do Adicional Tarifário deverão ter sua quantifi
cação e distribuição sujeitas aos mesmos princípios. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1997.-
SenadorJúljo _9UY!pos. PFL- MI. . 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI f\i!1 7.920, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989 

Cria o Adicional de Tarifa Aeroportuá
ria, e dá outras providências. 
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O Presidente dâ ~epública, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

Art. 12 É criado o adicional no valor de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre as tarifas aeroportuárias 
referidas no art. 32, da Lei nº 6.009, de 26 de dezem
bro de 1973, e sobre as tarifas relativas ao uso dos 
auxílios à navegação aérea e das telecomunicações 
referidas no art. 22, do Decreto-Lei n2 1.896, de 17 
de dezembro de 1981. 

§ 12 O adicional de que trata este artigo desti
na-se à aplicação em melhoramentos, reaparelha
mento, reforma, expansão e depreciação de instala
çõ~s aeroportuárias e da rede de telecomunicações 
e auxílio à navegação aérea. 

Art. 22 A sistemática de recolhimento do adicio
nal será a mesma empregada para a cobrança das 
respectivas tarifas. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Brasília, 12 de dezembro de 1989; 168° da ln
dependência e 1 01 o da República. - JOSÉ SAR
NEY, Octávio Júlio Moreira Lima. 

(Às Comissões de Serviços de lllfra
Estrutura e de Assuntos Econõmicos, ca
bendo a esta última a decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- O projeto será publicado e remetido às Comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- A Presidência recebeu do Secretário das Finanças 
do Município de São Paulo os Ofícios n2s 481, 518 e 
599, de 1997 na origem, encaminhando, nos termos 
do § 22 do art. 22 da Resolução n2 82, de 1997, a do
cumentação referente à oferta de títulos leiloados. 

Os expedientes, anexados ao processado do 
Projeto de Resolução n2 107, de 1997, vão à Comis
são de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.531-13, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 dó mesmo mês e ano, que 'Altera dispositivos 
das Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 
1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, autoriza o 

o Poder Executivo a promover a reestruturação da 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS 
e de suas subsidiárias, e dá outras providências". 

De !icordo _com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Edison Lobão 
RomeroJucá 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Freitas Neto 
Joel de Hollanda 

GersonCamata 
Cartas Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Cartas Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSO/PSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luíz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBIPV 

Odelmo Leão Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão. Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a ãdmissibilidade 

· · Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.569-9, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Estabelece multa em 
operações de importação e dá outms providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e '52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

-•tu lares 

~ _ , ~apoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

'"~aacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA). 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

Até 17-12-96 prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1 0-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cârlos Magalhã
es) - O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.579-
15, adotada em 11 de dezembro de 1997 e publica
da no dia 12 do mesmo mês e ano, que "Altera are
dação dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei nº 9.082, 
de 25 de julho de 1995, dos arts. 18, 19, 34, 35 e§ 
42 do art. 53 da Lei n2 9.293, de 15 de julho de 1996, 
que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes 
pªra a elaboração_ dalei orçamentária para os exer
cícios de 1996 e 1997". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2º da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução n2 

1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Júlio Campos 
RomeroJucá 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Waldeck Omelas 
Jonas Pinheiro 

.Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

PPBIPSTU. Titulares Suplentes 
Odelmo Leão Lindberg Farias 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
~ação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA). 

Geddel Vieira Lima José Luiz Clerot 
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Wagner Rossi Confúcio Moura 

PSDB 

AécioNeves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBIPTB. 

OdelmoLeão Paulo Heslander 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.580.5, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Autoriza a Cen
trais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e a 
União a adquirirem ações da Compantila Energética 
de Alagoas - CEAL, da Companhia Energética do 
Piauí - CEPISA, da Centrais Elétricas de Rondônia 
S.A. - CERON e da Companhia de Eletricidade do 
Acre - ELETROACRE, para efeito de inclusão des
sas empresas no Programa Nacional de Desestati
zação - PND, bem como o aumento do capital social 
das Companhias Docas do Rio de Janeiro- CDRJ e 

·Docas do Estado de São P.aulo- CODESP, e dá ou
tras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Senadores 

PFL 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB. 

PSDB. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

~SDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

AécioNeves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PSB 

Odelmo Leão Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para rec~bimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1 0-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.587-4, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que 'Institui as Gratifi
cações de Desempenho de Função Essencial à Jus
tiça - GFJ, de Atividade de lnfonnações Estratégicas 
- GDI, de Atividade Fundiária- GAF, e Provisória -
GP e dá outras providências' .. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

João Rocha 
Jonas Pinheiro 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PF'" 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Guilherme Palmeira 
Freitas Neto 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

. Suplentes 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
vVagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

AécioNeves Arnaldo Mac,leira 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/Pl, 

OdelmoLeão Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da R6flública enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.588-3, 
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adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Cria carreiras no 
âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratifica
ções de Desempenho e Eficiência - GDE e de De
sempenho de Atividade de Defesa Agropecuária -
GOA e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 'Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT!PDT!PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

. Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSD.B. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PPS. 

Odelmo Leão Sérgio Arouca 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica est"!belecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
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Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.592-2, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Extingue a Com
panhia de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYD
BRAS e dá ou1ras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Edison Lobão 
Élcio Álvares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB. 

PSDB 

Suplentes 

João Rocha 
Bello Parga 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição {PT/PDT/PSB/PPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira LoornarQuintahilha 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco {PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PMN. 

Odelmo Leão Bosco França 
De acordo corria Resolução f121, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.593-2, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Isenta do Imposto 
de Importação e do Imposto sobre Produtos Indus
trializados partes e peças destinadas à industrializa
ção de bens de informática a serem adquiridos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral- TSE". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Alves 
José Bianco 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFI., 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA). 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

AécioNeves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB!PV 

Odelmo Leão Fernando Gabeira 
"'e acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

?!ecido o seguinte calendário para a trami-
?ria: 

uoa 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1 0-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.599-39, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação 
a dispositivos da Lei n2 8.742, de 7 de dezernbro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
~umbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Élcio Álvares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senac;lores 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edison Lobão 
Vilson Kleinübing 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

, José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT!PDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PSTU 

Odelmo Leão Lindberg Farias 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - O Senhor Presidente da República en
viou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
n2 1.604-27, adotada em 11 de dezembro de 
1997 e publicada no dia 12 do mesmo mês e 
ano, que "Dispõe sobre medidas de fortalecimento 
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras provi
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

Freitas Neto 
Romero Jucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 
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PSDB 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

.EEEllETil. 
Odelmo Leão Paulo Heslander 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n!! 1.605-
18, adotada em 11 de dezembro de 1997 e publi
cada no dia 12 do m_esmo mês e ano, que "Dá 
nova redação ao art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do 
incremento da conversão de áreas florestais em 
áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte 
da Região Centro-Oeste, e dá outras providên
cias'. 

. De acordo com as indicações das lideranças, e 
-nos termos dos§§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL. 

PMDB. 

PSDB. 

·Suplentes 

RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PSB. 

OdelmoLeão Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1-606-15, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a 
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extinção de cargos no âmbito da Administração Pú
blica Federal direta, autárquica e fundacional, e dá 
outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Bianco 
~"--··,s Neto 

::..~o 

.~abor Júnior 

Se'nadores 

PFL., 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
Bernardo Cabral 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

1:-~N:êncio Oliveira 
' Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

-.;eddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PL 

Odelmo Leão Valdemar Costa Neto 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
'ica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a CQmissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1 0-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou· ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.607-12, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que 'Altera a legisla
ção que rege o Salário-Educação, e dá outras provi
dências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

. . 
Waldeck Omelas 
Francelina Pereira 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSD8. 

Suplentes 

José Bianco 
RomeroJucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA). 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Afcides Modesto 

PPB PPS 

Odelmoleão Sérgio Arouca 
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De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.608-9, 
aqotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre 
amortização e parcelamento de dívidas oriundas de 
contribuições sociais e outras importâncias devidaS
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e dá 
outras providências•. 

. De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

RomeroJucá 
Júlio Campos 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB. 

Odacir Soares Regina Assumpção 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

PSD~ 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPMN 

Odelmo Leão Bosco França 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobte_ & &dmissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.609-8, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previ
dência Social". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução nº 

_1/89-C_N, !i.c<t as:;imconstituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 
PFL 

Gilberto Miranda Garlos Patrocínio 
Jonas Pinheiro Bernardo Cabral 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB. 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Deputados 

Titulares. Suplentes 

PFL 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
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José Carlos Aleluia Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBIPV 

Odelmo leão Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Di" • · ., "'.., ·· -:lesignação da Co_missão Mista 
-. !ação da Comissão Mista 

."~azo pará recebimento de 
ecr.2. ~'"" " pata a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República envio• ~,)n

gresso Nacional a Medida Provisória n• ~ .t:l<l-4, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Cria v ,-'undo de Ga
rantia à Exportação - FGE, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos t'C'rrnos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

71ca assim constituída a Comissão Mista in
.... de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Agripino 
RomeuTuma 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFl 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Guilherme Palmeira 
Freitas Neto 

Gerson Camata 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

_ José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

Trtulares 

Inocêncio Oliveira 
José Cartas Aleluia 

. j .. 

Deputados 

Suplentes 

PFl 

Abelardo lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSl!PRONA). 

Geddel Vieira lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPSTU. 

Odelmo leão Lindberg Farias 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até .1 0-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor President~ da, República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.611-3, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mêse ano, que 'Altera dispositivos 
da lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 
PFl 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Sérgio Machado OsmarDias 
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Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 
PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA). 

Geddel Vieira Uma 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PT8 

Odelmo Leão Paulo Heslander 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da_ República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.612-18, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Estabelece meca
nismos objetivando incentivar a redução da presen
ça do setor público estadual na atividade financeira 
bancária, dispõe sobre a privatização de instituições 
financeiras, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Senadores 

PFL 
Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB. 

PSDB. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS). 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL. 

Abelardo L.upion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA). 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José L.uiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDTIPC do 8) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PSB 

OdelmoLeão Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramic 
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1 0-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.613-2, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Altera procedi
mentos relativos ao Programa Nacional de Desesta
tização, .Çle que trata a Lei n2 9.491, de 9 de setem
bro de 1997, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução n• 
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1/89-CN, fica assim constituída a :Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Francelina Pereira 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Gilberto Miranda 
Jonas Pinheiro 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

-c:. Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Sebastião Rocha 

PPB. 

E:pítácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PFL, 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

"'!oco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Wagner hW.SI 

PSDB. 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPL 

Odelmo Leão Valdemar Costa Neto 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.614-13, 

adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dla-12 do mesmo mês e ano, que "Define diretrizes e 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Trtlllares 

Waldeck Omelas 
José Agripino 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

Bello Parga 
José Alves 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dfas 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

Trtulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPRONA). 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

Aécio Neves 

PSDB 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PPS. 

Odelmo Leão Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido' o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
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Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a·coniis~o Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.615-23, 
adotada em 11 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
emissão de Notas do Tesouro Nacional- NTN desti
nadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Romero Jucá 
Vilson Kleinübing 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Waldeck Omelas 
Joel de Hollanda 

Gerson Camata 
Carlos _Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião· Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

Jose Machado Alcides Modesto 

PPB PMN 

Odelmo Leão Basco França 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 17-12-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 26-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 10-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.616-13, 
adotada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 15 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
número de Cargos de Direção e Funções Gratifica
das das Instituições Federais de Ensino Superior e 
dos Centros Federais de Educação Tecnológica e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5° do art. 2• da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

_Senadores 

Titulares 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

José Alves 
Carlos Patrocínio 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTJPDT/PSBIPPS} 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 



DEZEMBRO DE 1997 .ANAIS-DQ"SENADO FEDERAL 707 

Bloco (PMDB/PSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPV 

OdelmoLeão Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
' ~-=ido o seguinte calendário para a trami-

.. , ;. __ . __ ; , íatéria: 
Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.617-46, 
adotada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 15 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
:Jase de cálculo da Contribuição para o Programa de 

·~·:1racão Social- PIS devida pelas pessoas jurídi
...," d que se refere o§ 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Agripino Júlio Campos 
JoséBianco Hugo Napoleão 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB. 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Eoitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPSTU 

OdelmoLeão Lindberg Farias 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.618-48, 
adotada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 15 do mesmo mês e ano, que. "Dispõe sobre a 
Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utilização 
para aquisição de bens e direitos alienados no âmbi
to do Programa Nacional de Desestatização - PND, 
de que trata a Lei n2 9.491, de 9 de setembro de 
1997, consolidando as normas sobre a matéria cons
tantes da Lei n2 8.177, de 12 de março de 1991, e da 
Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os 
arts. 22 e 32 da Lei n2 8.249/91 ". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

_ Jo.el de Hollanda 
Freitas Neto 

Senadores 

PFL 

Suplentes 

José Alves 
Jonas Pinheiro 
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Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco {PMDB/PSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PTB 

OdelmoLeão Paulo Heslander 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n21.619-39, ado· 
tada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 
15 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a partici
pação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 
empresa e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
-nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
José Agripino 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Edison Lobão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado 1.0smar Dias 

Bloco Oposição {PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

- PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

·suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

AécioNeves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

-José Machado Alcides Modesto 

PPB/PSB. 

Odelmo Leão Alexandre Cardoso 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 • instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97 - prazo final da Comissão_ Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.620-32, ado
tada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 
15 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre medidas 
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complementares ao Plano Real e dá outras provi
dências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

írtulares 

José Alves 
qomeroJucá 

-~ . .::iarbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFI. 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS). 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

írtulares 

:.,cio Oliveira 
_ .:.;ios Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 
' PFI. 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PL 

Odelmo Leão Valdemar Costa Neto 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12·97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 

. Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 
- emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 

sobre a admissibilidade 
Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 13-1-98 - prazo no CongressÕ Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n21.621.00. adotada em 
12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 15 domes
mo mês e ano, que "Dispõe sobre o Cadastro Informati
vo dos créditos não quitados de órgãos e entidades 
federais, e dá outras providências•. • 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comis!$o Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Joel de Hollanda 
Bello Parga 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL, 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Edison Lobão 
Freitas Neto 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplerrtes 

PF(. 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB PPS. 

Odelmo .. Leão Sérgio Arouca 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da mâtéria: 
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Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
o·sR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.622-30, ado
tada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 
15 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o núme
ro de cargos de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de 
Funções de Confiança existentes nos órgãos da Ad
ministração Pública Federal direta, autárquica e fun
dacional, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5° do art. 2º da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Edison Lobão 
Freitas Neto 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Sérgio Machado 

Senadores 

PFL., 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

BelloParga 
José Agripino 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 
PFL. 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA). 
Geddel Vieira Uma José Luiz Clerot 

- Wagner Rossi Confúcio Moura 

PSDB. 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB). 

José Machado. Alcides Modesto 

PPBIPMN 

Odelmo Leão Basco França 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n21.623-21, adota
da em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 15 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre as contribui
ções para os Programas de Integração Social e de For
mação do Patrimônio do Servidor PúbriCO- PISIPASEP, 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução 
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Bello Parga 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabo r Júnior 

Senadores 

PFL., 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

José Agripino 
Vilson Kleinübiríg 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Deputados 

TitUlares Suplentes 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PFL. 

1.Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 
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Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Amaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBIPV 

Odelmo Leão Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
··-- ->:-,!ecido o seguinte calendário para a trami-

-. -~~ ... matéria: 
Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n!! 1.624-38, 
adotada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no 
· -~ 15 do mesmo mês e ano, que 'Cria a Gratifica-

' Desempenho de Atividade de Fiscalização -
Gratificação de Desempenho de Atividade 

... :J ao Vôo- GDACTA, e dá outras provi
dências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§-42 e 52 do art. 22 da Resplução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

José Alves 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL. 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Guilherme Palmeira 
RomeroJucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

_ Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir SOares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/ PRONA). 

Geddel Vieira Uma José Luiz Clerot 
Wagner Rossi Confúcio Moura 

PSDB. 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PSTU. 

Odelmo Leão Lindberg Farias 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20.12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.625-39, 
adotada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 15 do mesmo mês e ano, que "Cria a Gratifica
ção de Desempenho e Produtividade - GDP das ati
vidades de finanças, controle, orçamento e planeja
mento, de Desempenho Diplomático - GDD, de De
sempenho de Atividade de Chancelaria- GDC e De
sempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia -
GDCT, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da- Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PFL 

João Rocha Joel de Hollanda 
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Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB. 

PSDB. 

José Alves 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL. 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBIPTB. 

Odelmo Leão Paulo Heslander 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 2Q-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no-Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Naçional a Medida Provisória n!! 1.626-47, adota
da em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 15 
do mesmo mês e ano, que "Organiza e disciplina os 
Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Or-

- ç8mento do Poder Executivo, e dá outras providências". 
De acordo com as indicações das lideranças, e 

nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2° da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
Freitas Neto 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SenadoreS 

PFL 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB. 

Odacir Soares Regina Assumpção 

Deputados 

Titulares Suplentes 

PFL 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB). 

José Machado · Alcides Modesto 

PPB PSB. 

Odelmo Leão Alexandre Cardoso 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramita
ção da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 2Q-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade · 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n!! 1.627-30, adota-
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da em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 
15 do mesmo mês e ano, que 'Altera a legislação re
ferente ao Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Rómero Jucá 
Hugo Napoleão 

.: 3arbalho 
Nabor Júnior 

Sérgio Machado 

Senadores 

PMDB 

PSD8 

Suplentes 

Edison Lobão 
João Rocha 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintariilha 

Deputados 

Suplentes 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PL 

Odelmo Leão Valdemar Costa Neto 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, fX:a es

iabeleddo o seguinle calendário para a trarrilação da matéria: 
Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 

Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n!! 1.628-18, adota
da em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 15 
do mesmo mês e ano, que • Autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério dos Transportes, crédito extraordinário até o limi
te de R$ 106.000.000,00, oara os fins que especifica'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Edison Lobão 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
-Nabor Júnior_ 

Senadores 

PFL. 

PMDB 

PSOE\ 

Suplentes 

Gilberto Miranda 
Romero Jucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Os mar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 
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I:Ea.EES 
Odelmo Leão Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalllães) 

-O Senhor Presidente da RepúbrK:a enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n21.629-8, adotada em 
12 de dezerrbro ele 1997 e pubiX::ada no dia 15 do mesmo 
mês e ano, que "Dispõe sobre a corx:essão de financiamen
to vi-oJiado à exportação ele bens ou seMços nacionais". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos· termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
Bello Parga 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL. 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
Waldeck Omelas 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Geddel Vieira Lima José Luiz Clerot 

Wa_gnª"_B_o§;sj 

PSDB. 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Blocc> (PTIPDTIPCdoB). 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPMN. 

Odelmoleão Bosco França 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 _- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98- prazo no Congresso f\!acional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.63Q-7, 
adotada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 15 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre nor· 
mas e condições gerais de proteção ao trabalho por
tuário, institui multas pela inobservância de seus pre
ceitos, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 dO' art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
RomeuTuma 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

José Agripino 
Waldeck Omelas 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osma:r Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB. 

Odacir Soares Regina Assumpção 
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Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carios Aleluia 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA). 

Geddel Vieira Lima 
WagnerRoss 

PSDB. 

José Luiz Clerot 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB/PV. 

Odelmo Leão Fernando Gabeira 
De acordo com a Resolução r12 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 2D-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

-~:to final da Comissão Mista 
o Congresso Nacional 

- - - _., ~ ;Antonio Caries Magalhães) 
- 0 Senhor Presidente da República enviou ao Con-
gresso Nacional a Medida Provisória Jl2 1-631-7, adota
da em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 15 
do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a extinção dos 
órgãos que menciona e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

ffl. 
RomeuTuma Bernardo Cabral 
BelloParga Guilherme Palmeira 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carios Bezerra 

PSDB. 

Sérgio Machado OsmarDias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Deputados 

Titulares • Suplentes 

PFL 
Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Álvaro Gaudêncio-Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
WagnerRoss 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neve Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPSTU. 

Od_elmo Leão Lindberg Farias 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação 
da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97- prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.632-7, 
adotada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no 
dia 15 do mesmo mês e ano, que 'Altera a redação 
dos arts. 22, 6°, 72, 11 e 12 da Lei n2 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, acresce dispositivo à Lei n2 8.437, 
de 30 de junho de 1992, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Waldeck Omelas 

Senadores 

PFL 

Suplentes 

_.Júli9 Ciirnpos 
Joel de Hollanda 
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Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

!:!loco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA). 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PT/PDTIPCdoB). 

José Machado Alcides Modesto 

.E.E.6/.EI6. 
Odelmo Leão Paulo Heslander 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-9- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n!! 1.633-4, adota
da em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 
15 do mes·mo mês e ano, que "Autoriza a União a 
receber em valores mobiliários os dividendos e juros 
sobre o capital próprio a serem pagos por entidades 
de cujo capital o Tesouro Nacional participe". 
· De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a 

Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Gilberto Miranda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB. 

PSDB. 

Suplentes 

João Rocha 
Jonas Pinheiro 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB. 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) . 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

AécioNeves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBIPSB. 

Odelmo Leão Alexandre Cardoso 
De acordo com a Resolução-nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o _parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.634, ado-
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!ada em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 
15 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação 
ao art. 12 da Lei n° 9.530, de 10 de dezembro de 
1997". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da 
Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Hllgo Napoleão 
·--·~~ão 

.... .;ci,IOO 

Nabor Júnior 

Senadores 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Canos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB!PPS) 

José Eduardo Outra 

;.)Jacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção , 

Deputados 

Suplentes 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA). 

Geddel Vieira Uma 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDT!PCdoB). 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPL 

Odelmo Leão Valdemar Costa Neto 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
- tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
.Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 

Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

- -Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 

_ _ Q _Sfl._PBESl[)El:ITe (AlltonjoÇ1l(los Ma11a!hães) _ 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.635-16, adota
da em 12 de dezembro de 1997 e publicada no dia 15 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a nevação 
cfe dívidas e responsabilidades do Fundo de Com
pensação de Variações Salariais - FCVS; altera o 
Decreto-Lei n2 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as 
Leis n°s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

RomeroJucá 
José Bianco 

Gerson Camata 
Caries Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner.Rossi 

Aécio Neves 

PSDB 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

Arnaldo Madeira 
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Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPPS. 

Odelmo Leão Sérgio Arouca 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da RepúbriCa enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória rf/.1.636, adotada em 12 
de dezembro de 1997 e pubficada no dia 15 do mesmo 
mês e ano, que 'Dispõe acerca da incidência do imposto 
de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações fi
nanceiras e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e SO do art. 2º da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS). 

José Eduardo Outra 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção 

Deputados 

Suplentes 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDB/PSD/ PRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB. 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPBPMN 

Odelmo Leão Bosco França 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-12-97- designação da Comissão Mista 
Dia 15-12-97- instalação da· Comissão Mista 
Até 20-12-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-12-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-1-98- prazo no Cçmgresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h30min.) 

RETfFfCAÇÕES <OS W 19246197) 

ATA DA 168eSESSÃODEUBERATIVAORDINÁRIA, 
REAUZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF de 15 de novembro de 
1997) 

RETIFICAÇÕES 

No Suplemento A ao DSF de 15-11-97, no Pa
recer Final n2 749, de 1997, da Comissão Especial 
destinada a examinar o Projeto de Lei da Câmara n• 
118, de 1984 (n2 634/75, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que institui o 
Código Civil, 

- na página 00007, primeira coluna, primeiro 
parágrafo, 

Onde se lê: 
• ... Ricardo Pereira Lira ... • 
Leia-se: 
'10 Ricardo César Pereira Lira ... ' 
- na página 00009, primeira coluna, primeiro 

parágrafo, 
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Onde se lê: 
• •.. o Professor Roberto César Pereira Lira .• : 
Leia-se: 
• ... o professor Ricardo César Pereira Lira. • .' 
-na página 00012, primeira coluna, "Fontes•, 
Onde se lê: 
"1 O Roberto -César Pereira Lira ... • 
Leia-se: ' 
"íO Ricardo- César Pereira Lira. •. • 

ATA DA 1821 SESSÃO DEUBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, 

·REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1997 
(Publicada no DSF, de 5 de dezembro de 1997) 

REnRCAÇÕES 

~ágina n• 26929, no despacho do Projeto 
.;ãmara n• 68, de 1997 (n2 3.814/97, na 

.-~--c. _, Jngem), •.. 
Onde se lê: 
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cida

dania e de Assuntos Econõmicos, cabendo a esta 
última a decisão terminativa) 

Leia-se: 
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cida

dania e de Assuntos Econômicos) 
Na página n• 26929, no despacho do Projeto 

de Lei da Câmara n• 68, de 1997 (n2 3.814/97, na 
Casa de origem), .•. 

Onde se lê: 
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cida

dania e de Assuntos Econômicos, cabendo a esta 
última a decisão terminativa) 

Leia-se: 
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cida

dania e de Assuntos Econõmicos) 
Na página n2 26942, 2• coluna, imediatamente 

após o art. 12 do Projeto de Lei do Senado n2 267, 
de 1997, .•. 

Onde se lê: 
• Art.69 .•....••.••.••..••••..•...•••...•..•..•...•....•.•. 

Leia-se: 

"Art.649 •...••...••........•..••••..••.....•.•.••..•••... 

ATA DA 1831 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM_4 DE DEZEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 5 de dezembro de 1997) 

REnFICAÇÃO 

Na página n• 27051, na 21 coluna, no cabeça
lho do Projeto de Resolução n2 162, de 1997, .•• 

Onde se lê: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
NR 162, DE 1997 

Leia-se: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2162, DE 1997 

ATA DA 1841 SESSÃO NÃo-DEUBERATIVA 
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 6 de dezembro de 1997) 

REnFICAÇÃO 

Na página n2 27.165, 11 coluna, na enumera
ção de itens, logo após a letra b), 

Inclua-se por omissão a letra: 
c) Garantia do Governo Federal 

ATA DA 185' SESSÃO NÃO-DEUBERATIVA, 
REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 9 de dezembro de 1997) 

REnRCAÇÃO 

No sumário da Ata, à página n2 27229, 11 colu
na, no item 1.3, ATAS DE COMISSÕES, 

Onde se lê: 
4• Reunião da Comissão Especial Temporária, 

criada nos termos do art. 48 do Regimento Interno, 
destinada a proceder o exame de sugestões encami
nhadas por Governadores (processos n% 90 a 
96/96) e das matérias em tramitação na Casa refe
rentes ao endividamento dos Estados e Municípios, 
realizada em 24 de setembro de 1997. 

Leia-se: 
41 e 51 Reuniões da Comissão Especial Tem

porária, criada nos termos do art. 48 do Regimento 
lntemo, destinada a proceder o exame de sugestões 
encaminhadas por Governadores (processos n% 90 
a 96/96) e das matérias em tramitação na Casa refe
rentes ao endividamento dos Estados e Municípios, 
realizada em 24 de setembro de 1997. 

ATA DA 1881 SESSÃO DEUBERATlVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 11 de dezembro de 1997) 

REnFICAÇÕES 

No sumário da Ata, à página 27637, 11 coluna, 
no item 3.3.3 - Pareceres, 

Onde se lê: 
Nº 842, de 1997, da Comissão Oiretora sobre o 

Projeto de Lei da Câmara n° 118, de 1984 (n" 
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634!75, na Casa de origem), que institui o Código Ci
vil - Redação final (Publicada em Suplemento B a 
este Diário) 

Leia-se: 

N° 842, de 1997, da Comissão Temporária, so
bre o Projeto de Lei da Câmara n° 118, de 1984 (n° 
634!75, na Casa de origem), que institui o Código Ci
vil - Redação final das Emendas do Senado (Publi
cada em Suplemento B a este Diário) 

Na página 27695, 2"' coluna, no despacho do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n2 5, de 1991 (n2 3.589/93, naquela Casa), que regu
··nenta a execução do disposto nos incisos I, 11 e III 

-.~o art. 14 da Constituição Federal 
Onde se lê: 
(À Comissão de Constituição, Política e Cida

dania.) 
Leia-se: 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania.) 

Na página 27709, no despacho do Projeto de 
Lei do Se:nado n2 287, de 1997, que dispõe sobre a 

destinação de recursos ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 

Onde se lê: 
Às Comissões de Constituição, Justiça e Cida

dania e de Assuntos Económicos, cabendo a esta 
última a Revisão Terminativa 

Leia-se: 
Às Comissões de Constituição, Justiça e Cida· 

dania e de Assuntos Económicos, cabendo a esta 
última a Decisão Terminativa 

Na página 27711 , no despacho do Projeto de 
Lei do Senado n2 288, de 1997, que dispõe sobre 
advertência nas embalagens de baterias e pilhas 
eletroquímicas. 

Onde se lê: 
À Comissão de Assuntos Sociais, Revisão Ter

mimitiva 
Leia-se: 
À Comissão de Assuntos Sociais, Decisão Ter

minativa. 
15h30min - Sessão não-deliberativa do Sena

do Federal 
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Resenha das matérias apreciadas 
de r a 15 de dezembro de 1997 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOSAPROVADOSEENVIADOSÀSANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República ... 4 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 1 

TDtal-·-··-····-···-···-·-·-··-··-······-···-·-·· 5 

Projeto de Lei da Câmara no 67, de 1997 (n° 3.553/97, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Republica, que dispõe sobre a 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ·ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF. 

Sessão: 09.12.97 

Projeto de Lei da Câmara no 58, de 1997 (n° 1.530/96, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a absorção, 
pela União, de obrigaç_iio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
-DNER. 

Sessão: 10.12.97 

Projeto de Lei da Câmara no 35, de 1997 (n° 80/87, na Casa -de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede pensão especial 
a Gelson José Braz. 

Sessão: 10.12.97 

Projeto de Lei da Câmara no 55, de 1997 (n° 2.685/96, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que acrescenta incisos ao § 
r do art. r da Lei n° 8.691, de 28 de julho de 1993. 

Sessão: 12.12.97 

Projeto de Lei da Câmara no 72, de 1997-Complementar (no 14/95-
Complementar, na Casa de origem), que dispõe sobre a fixação· dos coeficientes 
do Fundo de Participação dos Municípios. 

Sessão: 12.12."97 · 
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PROJETOS APROVADOS E-ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ... 10 
De iniciativa do Senado Federal ............... 16 

Total-············-·-··-··-·-··-·-···-········-·· 26 

Projeto de Resolução n° 151, de 1997, que autoriza o Estado do Piauí 
a contratar operação de crédito consubstanciada nos contratos de cessão de 
crédito, confissão e novaç_ão de divida e outras avenças, com interveniência da 
União, celebrados em 28 de agosto de 1997, com base no protocolo de acordo 
firmado entre a União e o Governo do Estado do Piauí, e ao amparo do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados. 

Sessão:02.12.97 

Projeto de Resolução no 158, de 1997, que autoriza a elevação 
temporária do limite de endividamento do Estado da Parazõa para que possa 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no 
valor de vinte e três milhões de reais, para execução de projetas de infra
estrutura e desenvolvimento institucional naquele Estado. 

Sessão:04.12.97 

Projeto de Resolução no 159, de 1997, que autoriza o Estado do Ceará 
a contratar operação de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado, 
consubstanciada no contrato de confissão, assunção e refinanciamento de 
dívidas, celebrado com a União em 16 de outubro de 1997, com base no 
protocolo de acordo firmado entre a União e o Governo do Estado do Ceará, 
no âmbito do frograma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

Sessão:04.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 36, de 1997 (no 331/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Cultura de Ribeirão Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Sessão:04.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo n° 37, de 1997 (n° 332/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM 
Cidade de Ribeirão Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Sessão:04.12.97 
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Projeto de Decreto Legislativo n° 41, de 1997 (n° 340/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga deferida à Fundação 
Cotrisel para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão:04.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 43, de 1997 (no 342196, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Fundação Brasileira de Assistência e Êducação - FUBAE para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Cariacica, Estado do Espírito Santo. 

Sessão:04.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1997 (n° 344/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Liberdade 
de Sergipe Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. 

Sessão:04.12.97 

Projeto de Resolução no 153, de 1997, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Anchieta - ES a realizar operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal- CEF, no valor,de trezentos e cinqüenta mil reais, cujos 
reéursos, oriundos do FGTS, serão destinados à construção de unidades 
habitacionais no Conjunto Padre José de Anchieta, naquele Município. 

Sessão:09.12.97 

Projeto de Resolução no 156, de 1997, que autoriza a União a celebrar 
contrato de financiamento com a empresa húngara Medico r Comercial SI A, no 
valor de cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, destinados às 
Organizações Militares de Saúde do Ministério do Exército. 

Sessão:09.12.97 

Projeto de Resolução no 160, de 1997, que autoriza o .Governo do 
Estado de São Paulo a emitir, por intermédio de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTSP), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento em dezembrQ de 
1997. 

Sessão:09 .12.97 

Projeto de Resolução no 165, de 1997, . que autoriza o . Governo do 
Estado de Minas Gerais a elevar temporariamente os seus limites de 
endividamento para realizar emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
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Estado de Minas Gerais - LTMG, cujos recursos serão destinados ao giro da 
dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1998. · 

Sessão:09.12.97 

Projeto de Resolução n° 166, de 1997, que autoriza a elevação 
temporária dos limites de endividamento do Estado do Rio de Janeiro para que 
possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro de sua 
dívida mobiliária com vencimento no r semestre de 1998. 

Sessão: 10.12.97 

Projeto de Resolução no 167, de 1997, que autoriza o Município de São 
Paulo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo (LFIMSP), destinando-se os recursos ao giro de sua 
dívida mobiliária com vencimento no r semestre de 1998. 

Sessão:10.12.97 

Projeto de Resolução no 168, de 1997, que autoriza o Estado da Bahia 
a contratar operação de refinanciamento de dívida do Estado, consubstanciada 
no Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de 
dívidas, celebrado com a União em r de dezembro de 1997, com base no 
Protocolo de Acordo firmado entre a União e o Governo do Estado da Bahia, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

Sessão: 10.12.97 

Projeto de Resolução. n° 169, de 1997, que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco 
Internacional ·para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD; no valor 
equivalente a vinte milhões de dólares norte-americanos de principal, 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de 
Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil. 

Sessão:l0.12.97 

Projeto· de Resolução no 171, de 1997, que autoriza o Estado do Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica 
Federal, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados, n0 valor total de quarenta milhões de reais. 

Sessão:l0.12.97 

Projeto de Resolução no 172, de 1997, que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a elevar temporariamente, e em caráter excepcio'!'lll, os limites 
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estabelecidos no art. 4°, incisos I e II, da Resolução n° 69, de I995, e a 
contratar operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce S/A, no 
valor de nove milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e 
seis reais e quarenta e seis centavos. 

Sessão:10.12.97 

Projeto de Decreto Legisla~v~ no 90, de 1997 (no 439/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Fundo para o 
Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe, 
assinado pelo Governo brasileiro em Madri, em 24 de julho de I 992. 

Sessão: 11.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo n° 91, de 1997 (n° 444/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para o Estabelecimento do 
Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a 
América Latina e o Caribe, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, em I I de 
março de 1997. 

Sessão: 11.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 92, de 1997 (no 476/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para Cooperação Científica e 
Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Polônia, em Varsóvia, em 5 de setembro de 1996. 

Sessão: 11.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 101, de 1997 (no 522197, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para Cooperação Científica e 
Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

Sessão:11.12.97 

Projeto de Decreto Legislativo n° 103, de 1997 (n° 477/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha, em Brasz1ia, em I7 de setembro de I996. 

Sessão: 11.12.97 

Projeto de Resolução no 176, de 1997, que autoriza o Estado do 
Paraná a contratar e prestar contragarantia a .operação de crédito externo 
junto aõ Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com o aval da 
União, no valor de cem milhões de dólares norte-americanos, de principal, 
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destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Expansão, 
Melhoria e Inovação do Ensino Médio no Paraná. . 

Sessão: 11.12.97 

Projeto de Resolução no 177, de 1997, que autoriza o Estado do 
Paraná a contratar, com o aval da União, operação de crédito externo, no 
valor total equivalente a vinte e três bilhões, seiscentos e oitenta e seis milhões 
de ienes japoneses, entre o Governo do Estado do Paraná e o The Overseas 
Economic Cooperation Fund - OECF (Fundo de Cooperação Econômica 
Ultramarina), destinada ao financiamento, parcial, do Projeto de Saneamento 
Ambiental do Estado do Paraná, a ser executado pela Companhia de 
Saneamento do Paraná- SANEPAR. 

Sessão:l2.12.97 

Projeto de Resolução n° 178, de 1997, que autoriza o Estado do 
Paraná a contratar e prestar contragarantia a operação de crédito externo, 
com o aval da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor de cento e setenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos, destinando-se os recursos ao Programa de Alívio à 
Pobreza Rural e Gerenciamento de Recursos Naturais- Paraná 12 Meses. 

Sessão: 12.12.97 

MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa do Presidente da República ... 1 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 1 
De iniciativa do Senado Federal ................. 6 
Total ..•••••..•••.•••••••••••••••..•.••.•••.•.....••••.•.•••••.• 8 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado no 25, de 1997 -
Complementar, de autoria do Senador Esperidião Arnin, que cria o Fundo de 
Terras e dá outras providências. 

Sessão: 04.12.97 

Projeto de Lei do Senado no 243, de 1997 - Complementar, de autoria 
do Senador Waldeck Ornelas, que altera a legislação do imposto dos Estados e 
do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
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sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

Sessão: 04.12.97 

Projeto de Lei do Senado n° 161, de 1997, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que dá nova redação ao art. fO do Decreto-lei no I.040, de 2! de 
outubro _ie I969, que dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de 
Lc•,,.tabilidade, regula a eleição de seus membros e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 09.12.97 

Projeto de Lei do Senado no 216, de 1997, de autoria do Senador José 
Serra, que dispõe sobre o Título de Participação em Receita de Serviço Público 
Concedido (TPR) e dá outras providências. 

Sessão: 10.12.97 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara D 0 39, de 1996 
(no 490/95, naquela Casa), que acrescenta parágrafos ao art. 928 da Lei n° 
5.869, de 11 de janeiro de I973 - Código de Processo Civil (concessão de 
liminares em conflitos pela posse rural) 

Sessão: 10.12.97 

Projeto de Resolução no 126, de 1997 - CN, de autoria dos Senadores 
Abdias Nascimento e Esperidião Amin, que institui o Prêmio Cruz e Souza e dá 
outras providências. 

Sessão: 10.12.97 

Projeto de Lei do Senado n° 259, de 1996, de autoria do Senador Hugo 
Napoleão, que acrescenta parágrafo ao art. I8 da Lei n° 8.036, de II de maio 
de 1990, que dispõe sobre a sistemática de saque do FGTS. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 11.12.97 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara D 0 118, de 1984 (n° 
634/75, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
Institui o Código Civil. 

Sessão: 12.12.97 
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MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE MISSÕES 
DIPLOMÁTICAS 

Mensagem no 152, de 1997 (no 979/97, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da África do Sul, exercer a de Embaixador do Brasil 
junto ao Reino do Lesoto. 

Sessão: 09.12.97 

Mensagem n° 178, de 1997 (n° 1.225/97, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Helder Martins de Moraes, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República de Moçambique, e, cumulativamente, junto às Repúblicas de 
Seychelles, Tanzânia, Madagascar e Reino da Suazilândia. 

Sessão: 09.12.97 

Mensagem n° 179, de 1997 (n° 1.236/97, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Bernardo Pericás Neto, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República do Paraguai. 

Sessão: 09.12.97 

Mensagem no 185, de 1997 (n° 1.323/97, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Guilherme Fausto da Cunha Bastos, Ministro de Segunda Classe do Quadro 
Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Árabe da Síria. 

Sessão: 09.12.97 

Mensagem n° 211, de 1997 (n° 1.472/97, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Márcio Paulo de Oliveira Dias, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Bélgica. 

Sessão: 10.12.97 
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MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE Al..T'fOl 'l>ADES 

Mensagem no 189, de 1997 (n° 1.365/97, na origem), de 13 de 
novembro último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Germano Arnoldi Pedrozo, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da 
aposentadoria do General-de-Exército Luiz. Guilherme de Freitas Coutinho. 

Sessão: 10.12.97 

Mensagem no 209, de 1997 (n° 1.448/97, na origem), de 27 de 
novembro último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Jaconias de Aguiar, para compor a 
primeira Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Sessão: 10.12.97 

Mensagem D 0 210, de 1997 (no 1.449/97, na origem), de 27 de 
novembro último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Luciano Pacheco Santos, para 
compor a primeira Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL. 

Sessão: 10.12.97 

MATÉRIA REJEITADA E ENCAMINHADA AO ARQUIVO 

I De iniciativa do Senado Federal.. ............. : ..•... I 
Total ............... .-.............. .-............................. 1 

Projeto de Lei do Senado no 43, de 1996, de autoria da Senadora 
Marina Silva, que altera os artigos 489 e 499 do Código Civil e dá outras 
providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 01.12.97 
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MATÉRIAS RETIRADAS PELO AUTOR 

De iniciativa do Senado FederaL.. ................... 2 
Total .... ·-·····--·····~···········--···············-·········2 

Projeto de Lei do Senado n° 60, de 1996, de autoria do Senador Gerson 
Camata, que dispõe sobre a comercialização de produtos contidos em 
vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis e dá outras providências. 

(Retirado nos termos do Requerimento no 991, de 1997) 
Sessão: 02.12.97 

Projeto de Lei do Senado no 83, de 1997, de autoria do Senador Edison 
Lobão, que altera dispositivos do Decreto-lei n" 972, de 17 de outubro de 1969, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista. 

(Retirado nos termos Requerimento no 1.027, de 1997) 
Sessão: 10.12.97 

OUTRAS DELmERAÇÕES 

Requerimento no 1.082, de 1997, do Senador Albino Boaventura, 
solicitando, nos termos regimentais, a inserção em ata de um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do escritor goiano Bernardo Élis, membro da Academia 
Brasileira de Letras, ocorrido no último dia 30 de novembro. 

Sessão: 02.12.97 

Requerimento n° 1.095, de 1997, do Senador Albino Boaventura, 
solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, 
sejam prestadas homenagens pelo falecimento do ex-senador goiano, Benedito 
Ferreira. 

Sessão: 09.12.97 

Requerimento no 1.095 - A, de 1997, do Senador Onofre Quinan, 
solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradições· da Casa, seja 
registrado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Benedito Ferreira, ocorrido ontem em Goiânia, Goiás, sendo essa iniciativa 
comunicada à farru1ia enlutada. 

Sessão: 09.12.97 

Requerimento no 1.107, de 1997, da Senadora Júnia Marise, 
solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Externa para 
representar o Senado Federal nas comemoraÇões do Centenário de Belo 
Horizonte, a realizar -se no dia 12 de dezembro de 1997. 

Sessão: 10.12.97 
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SESSÕES PLENÁRIAS REAL_IZADA5; 
(1" a 15 de dezembro de 1997) 

Sessões não deliberativas .•.....•••....•.•.•••.•......•................. .4 

Sessões deliberativas ordinárias ...•.......••.......•.•.•............ 5 

Sessão deliberativa extraordinada ...........•...•.•....•....•.•.. 3 

Total .................................................................. 12 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
DURANTE A 3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

( 17 de fevereiro a 30 de junho e 
t• de agosto a 15 de dezembro de 1997) 

Sessões não deliberativas ............................................. 7 4 

Sessões deliberativas ordinárias •••........•....•.•.•.•....•..•.. 108 

Sessões deliberativas extraordinárias .......•.•••••.....•.•....•• 6 

Sessões especiais ...•...•.........•........•.•.•.........•..........•..•....•. 3 

Total ................................................................ 191 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
DURANTE A 4• SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 

(6 de janeiro a 6 de fevereiro de 1997) 

Sessões não deliberativas .............................................. 13 

Sessões deliberativas ordinárias .....•.••.•••....•......••.......•... S 

Sessões deliberativas extraordinárias .........•......•.......•... 9 

Total .................................................................. 30 

Keuniões preparatórias ............................................... _ .. __ ... 2 
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SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
DURANTE A sa SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁIUA 

(1" a 25 de julho de 1997) 

Sessões não deliberativas ............................................... 7 

Sessões deliberativas ordinárias .....•.......•...•................•.• 9 

Sessões deliberativas extraordinárias ........•...•.........•..... 3 

Total .................................................................. 19 

DEZEMBRO DE 1997 

' ;,k__.. . .,_ -"'>..,--··-·"""' ~· -- - .-_=--; 

TOTAL DE SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS EM 19<)7 

Sessões não deliberativas ............................................. 94 

Sessões deliberativas ordinárias ................................. 125 

Sessões deliberativas extraordinárias .......................... 18 

Sessões especiais ............................................................. 3 

Tota1 ................................................................ 240 

Reuniões preparatórias .. . ............................... 2 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(r a 15 de dezembro de 1997) 

MATÉRIAS APROV ADAS ................................................................................................... 47 

Projetos aprovados e enviados à sanção ............................................... : .................. 5 

Projetos aprovados e enviados à promulgação ...................................................... 26 
• Operações de crédito ...................................................................... 16 
• Concessões de rádio e TV ................................................................ 5 
• Acordos Internacionais .................................................................... 5 

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ........................................ 8 
• Projetas apreciados pelo Plenário .................................................. 6 
• Projetas apreciados nas comissões, em decisão tenninativa .......... 2 
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Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ....................... 5 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades ........................................................ 3 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO"-"···---·-·"-··-·--·-·····-·"·-··--···-· 3 

M •... da .1 atena reJeita ..•.....•..•.....•.....•.•......................................•.................................... 
• Projeto apreciado por comissão, em decisão tenninativa .............. 1 

Matérias retiradas pelo autor .................................................................................... 2 

TOTAL DE ~'fÉRIA.S APRECIADAS ··-·························································50 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(17 de .fevereiro a 15 de dezembro de 1997) 

MATÉRIAS APROV ADAS .. ·--·-····--·-·-············-··--····-··--····-·········-·-···········-···37 4 

Projetos aprovados e enviados à sanção ................................................................ 37 

Projetos aprovados e enviados à promulgação .................................................... 181 
• Operações de crédito .................................................................... I 02 
• Acordos internacionais .................................................................. 38 
• Concessões de rádio e 1V .............................................................. 33 
• Suspensão de execução de normajurídica ....................................... 3 
• Assuntos administrativos .................................................................. 2 
• Propostas de Emenda à Constituição .............................................. 3 

Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados .................................... 116 
• Projetas apreciados pelo Plenário ................................................ .49 
• Projetas apreciados nas comissões, em decisão tenninativa ......... 65 
• Propostas de Emenda à Constituição .............................................. 2 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ..................... 23 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades ....................................... : .............. 17 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ·-·-···-··------............. --................. ._ ............ 102 

Matérias rejeitadas ................................................................................................. 40 

Matérias retiradas pelo autor .................................................................................. 24 

Matérias prejudicadas ............................................... , ............................................ 38 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS ·········-··································-············476 
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(*)PARECER No 87, DE 1997-CN 

DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 

FISCALIZAÇÃO, sobre, o Projeto de Lei 
no 50, de 1997-CN, que "Autoriza o Poder 
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União, em favor 
da Presidência da República, da Câmara 
dos Deputados, do Ministério da Justiça e 
do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado, crédito suplementar no 
valor de R$ 32.156.092,00, para os fins 
que especifica" 

Autor: Poder Executivo 

Relator : Deputado Betinho Rosado 

(*) PARECER No 88, DE 1997-CN 

DEZEMBRO DE 1997 

DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO, sobre o Projeto de Lei 
no 68, de 1997 -CN, que "Autoriza o Poder 
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério dos Transportes, crédito 
suplementar no valor de R$ €?4.393.596,00, 
para os fins que especifica." 

Autor: Poder Executivo 

Relator: . Deputado Pedro Canedo 
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(*)PARECER No 89, DE 1997-CN 

Da Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, sobre o Projeto de Lei no 69, de 1997-CN, 
que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor da Justiça EleitoraL do Ministério da Educação e 
do Desporto e do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito 
suplementar no valor global de R$ 211.070.699,01) para 
os fins que especifica." 

Autor: PODER EXECUTIVO 

Relator: Deputado Armando Abílio 

(*) PARECER N° 90, DE 1997 -CN 

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, sobre o Projeto de Lei n° 53, de 1997 -
CN, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da U11ião, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito especial até o limite de R$ 
119.956.597,00, para os fins que especifica". 

Relator: Deputado JÚLIO CESAR 

(*) PARECER No 91, DE 1997-CN 

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, sobre o Projeto de Lei no 42, de 1997 - CN, 
que "abre ao Orçamento de Investimento, em favor de 
diversas empresas estatais, créd'ito suplementar até o 
limite de R$ 2.499.050.320,00, para os fins que 
especifica". 
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(*)PARECER No 92, DE 1997-CN 

Da Comissão Mista de· Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei n° 
52, de 1997-CN, que "autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério dos Transportes e do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, crédito especial até o limite de R$ 
26.430.942,00, para os fins que especifica". 

Autor: Poder Executivo 

Relator: Deputado FELIPE MENDES 

(*) PARECER No 93, DE 1997 -CN 

DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO, sobre o Projeto de Lei 
no 71, de 1997-CN, que "Autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor da Presidência da. 
República, crédito especial até o limite de 
R$ 5.316.000,00, para os fins que 

especifica" 

Autor: Poder Executivo 

Relator : Deputado Augusto Nardes 
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(*)PARECER No 94, DE 1997-CN 

DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, 
sobre o Projeto de Lei N.0 78, de 1997-CN, que 
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentrr.::. 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor- do 
Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento 
e Orçamento e de Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, crédito suplementar até o limite 
de R$ 72.200.891,00, para os fins que especifica". 

Relator: Senadora MARLUCE PINTO 

(*) PARECER No 95, DE 1997-CN 

Da COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, 
sobre o Projeto de Lei no 64, de 1997 - CN, que 
"autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério 
da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordinário 
dos Espones, crédito suplementar no valor de R$ 
35.S26.519,00, para os fins que especifica." 

AUTOR: Poder Executivo 

RELATOR: Deputada Etevalda Grassi de Menezes 
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(*) PARECER No 96, DE 1997-CN 

Da COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, sobre o PROJETO DE 
LEI N° 73, DE 1997 - CN, qué autoriza o Poder 
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Spcial da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e 
do Planejamento e Orçamento, crédito especial.( ate o 
limite de R$ 30.994.788,00, para os fins que especifica. 

Autor: PODER EXECUTIVO 

Relator: Deputado JOÃO COSER 

(*) PARECER No 97, DE 1997-CN 

Da COMISSÃO MISTA ___ DE PLANOS, 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, 
sobre o Projeto de Lei no 79, de 1997 - CN, que 
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do 
Ministério da Fazenda e do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar até o 
limite de R$ ·163.737.638,00, para os fins que 
especifica". 

AUTOR: 
RELATOR: 

Poder Executivo 
Deputado Paulo Gouvea 

DEZEMBRO DE 1997 
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(*) PARECER No 98, DE 1997-CN 

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, sbbre o Projeto de Lei no 55, de 1997 -
CN, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 
68.083.217,00, para os fins que especifica." 

Autor: PODER EXECUTIVO 

Relator: Deputado EULER RIBEIRO 

(*)PARECER No 99, DE 1997-CN 

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, sobre o Projeto de Lei no 70, de 1997 -
CN, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito suplementar até o limite de 
R$ 34.464.803,00, para os fins que especifica". 

Relator: Deputado JOSÉ ROCHA 

(+) Publicados em suplemento ao DSF nQ 229 de 16-12-97. 
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COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
MARÇO/DEZEMBR0-97 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA soa LEGISLATURA 

REUNIÕES CONVOCADAS ..••••••..•.••.. 55 

REUNIÕES REALIZADAS ..•..•••.••....•.. 49 

MATÉRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO -1997 
3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DO SENADO DEZ 

APROVADOS 1 1 2 1 5 

REJEITADOS 4 - 2 6 
TOTAL 

5 1 2 2 1 11 

PROJETOS APRESENTADOS PELA COMISSÃO 

PROJETOS DE MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
RESOLUÇÃO DEZ 

TOTAL 
1 1 
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PARECERES APRECIADOS -1997 
3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA· soa LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI DO MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
SENADO DEZ 

PELA 
APROVAÇÃO 1 1 

PELA 
REJEIÇÃO 1 1 2 

POR AUDIENCIA 
ÀCCJ 1 1 
PELA 
PREJUDICIALIDADE 2 2 

TOTAL 
2 2 1 1 6 

PROJETOS DE LEI DO MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
SENADO DEZ 

COMPLEMENTAR 
PELA 
APROVAÇÃO 1 1 2 
PELA 
REJEIÇÃO 1 1 2 
TOTAL 

1 1 1 1 4 

PROJETOS DE MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
RESOLUÇÃO NOV 

PELA 
APROVAÇÃO 1 1 
PELA 
REJEIÇÃO 
TOTAL 

1 1 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DA CÂMARA DEZ 

PELA 
APROVAÇÃO 2 1 ·1 1 1 3 9 

TOTAL 
2 1 1 1 1 3 9 
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EMENDAS.DE PLENARIO MAR ABR MAl JUN A~O S!=T OUT NOV DEZ MAR 
DEZ 

PELA 
REJEIÇÃO 1 1 
TOTAL 

1 1 

PDS) PROJETO DE MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DECRETO LEGISLATIVO DEZ 

PELA 
APROVAÇÃO 1 1 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 1 1 
TOTAL 

1 1 2 

(OFS) OFICIO"S" MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DEZ 

APROVADOS NOS 3 5 8 8 10 11 7 10 9 71 
TERMOS DE PRS 

REJEITADOS NOS 1 1 2 
TERMOS DE PRS 
PELO 1 1 
ARQUIVAMENTO 
TOTAL 3 5 8 9 10 12 7 11 9 74 

DIVERSOS MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DEZ 

APROVADOS NOS 1 1 1 3 
TERMOS DE PRS 
TOTAL 1 1 1 3 

(MSF) MENS_AGENS MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DEZ 

APROVADAS NOS 
.TERMOS DE PRS 5 3 3 2 5 3 - 4 2 4 31 
APROVADAS NOS 
TERMOS DE PDS 3 2 1 6 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 1 3. 4 
AUTORIDADES 
TOTAL 5 7 5 2 9 3 4 2 4 41 
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QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CAE -1997 
3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA 

DATA 
08.04.97 

22.04.97 

24.06.97 

PARECERES MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DEZ 

PELA APROVAÇAO 
3 2 1 1 3 3 13 

PELA REJEIÇÃO 
2 1 2 5 

PELO 
ARQUIVAMENTO 1 1 
POR AUDIENCIA 
ÃCCJ 1 1 
PELA 
PREJUOICIAUDADE 2 2 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PRS 8 8 11 10 16 15 12 12 13 105 
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS 1 1 2 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PDS 3 2 1 6 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 1 3 1 5 

li TOTAL 
8 15 16 13 21 19 16 16 16 140 

AUDIÊNCIAS, DEPOIMENTOS 
E COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES REALIZADOS NA CAE NA 

3• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50• LEGISLATURA 

ASSUNTO PARTICIPANTES 
MENSAGEM N• 58, DE 1997 " Submetendo à 
apreciação do Senado Federal Para 
exercerem cargos de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE 
os Senhores - PAULO DYRCEU PINHEIRO e 
ARTHUR BARRIONUEVO FILHO. 
MENSAGEM N• 87, DE 1997 " Programa de - PEDRO PULLEN PARENTE, Secretário-Executivo do Ministério da 
apoio à reestruturação ao ajuste Fiscal dos Fazenda; 
Estados, destinado à capitalização do Banco PAOLO ENRICO MARIA ZAGHEN, Diretor do Banco Central do 
Credireal. Brasil; 

-JOÃO HERALDO LIMA, Secretário de Fazenda do Estado de MG. 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 25, DE 1997, - RAUL JUNGMANN, Mirlistro Extraordinário de Politica Fundiária. 
que "cria o fundo de terras e dá outras 
I providências". 
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07.08.97 MENSAGEM N' 136197 - Submetendo à 
consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Gustavo de Barroso Franco para cr .. 
cargo de Presidente do BACEN. 

28.08.97 MENSAGEM N' 141197 - Submetendo à 
consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Demosthenes Madureira de Pinho Neto 
para o cargo de Oiretor da Área Internacional 
do BACEN. 

28.08.97 MENSAGEM N" 142197 - Submetendo à 
consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Sérgio Darcy da Silva Alves para o 
cargo de Diretor de Normas e Organização do 
Sistema Financeiro do BACEN. 

04.09.97 AUDIENCIA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE PRESENTES OS SENHORES: MILTON SELIGMAN- PRESIDENTE DO 
DEBATER AS PROPOSIÇÕES EM INCRA; GILMAR MAURO- REPRESENTANTE DO MST; FRANCISCO 
TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL, URBANO- PRESIDENTE DA CONTAG E GILMAN VIANA RODRIGUES 
RELATIVAS À QUESTÃO AGRÁRIA, ALEM DO - VICE-PRESIDENTE DA CNA. 
PROGRAMA CEDULA DA TERRA. 

25.09.97 EXPOSIÇÃO DO SENHOR JOEL MENDES 
RENNÓ, PRESIDENTE DA PETROBRÁS, 
ACERCA DE CONTRATOS DO RAMO 
PETROQUÍMICO. 

09.10.97 PDS N' 94/97 - Indica o Senhor Antonio Valmir 
Campelo Bezerra para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União. 

21.10.97 AUOIENCIA PUBLICA COM A FINALIDADE DE PRESENTES OS SENHORES: DEPUTADO LUIZ ROBERTO PONTE· 
INSTRUIR O PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' PRESIDENTE DA CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA 
36 OE 1997, QUE VERSA SOBRE O "SISTEMA CONSTRUÇÃO ·CBIC; ANÉSIO ABOALLA - PRESIDENTE DA 
FINANCEIRO IMOBILIÁRIO". ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE CREDITO 

04.11.97 

27.11.97 

02.12.97 

EXPOSIÇÃO DOS SENHORES PEDRO 
PARENTE, SECRETÁRIO-EXECUTIVO 00 
MINISTÉRIO DA FAZENDA E SÉRGIO CUTOLO, 
PRESIDENTE DA CAIXA ECO"r'lÕMICA 
FEDERAL. ACERCA DOS PROCESSOS OE 
CONSOLIDAÇÃO· · DAS OPERAÇÕES OE 
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
DOS ESTADOS BRASILEIROS. 
EXPOSIÇÃO DOS SENHORES MIGUEL 
SALOMÃO- E GIOVANE GIONEDIS, 
RESPECTIVAMENTE, SECRETÁRIOS DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA DO ESTADO 00 
PARANÁ, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DAS 
SOLICITAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE 
OPERAÇÕES DE CREDITO DAQUELE ESTADO 
EM TRAMITAÇÃO NO SENADO FEDERAL. 
REUNIÃO OE INSTRUÇÃO DAS MSF N'257196, 
081197 E OFS N' 63197, REFERENTES A 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PRETENDIDAS 
PELO ESTADO DO PARANÁ 

IMOBILIARIO E p()uPANi;:A ~ ABECIP; MELHIM.NAMEM CAHUD ~ 
ASSESSOR JURÍDICO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA OE 
ENTIDADES DE CREDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA - ABECIP; E 
MÁRCIO BAROUKEL BRAGA - DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO DOS 
NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL· ANOREG. 

PARTICIPANTES- GIONVANI GIONEDIS, SECRETARIO DE FAZENDA 
DO ESTADO DO PARANÁ, MIGUEL SALOMÃO, SECRETÁRIO DE 
PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PARNÁ, VICENTE DE PAULO, 
CHEFE ADJUNTO DO DEDIP-BACEN E BENTO ANDRÉ DE OLIVEIRA, 
COORDENADOR-GERAL DA CEFEM/STN. 
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SUBCOMISSÃO DESTINADA A EXAMINAR A POLiTICA DE INCENTIVOS OFERECIDOS ÀS 
EMPRESAS PELOS GOVERNOS ESTADUAIS 

PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO 1711 97 . 
DATA ASSUNTO PARTICIPANTES 

26.08.97 INSTALAÇÃO DA SUBCOMISSÃO 
02.09.97 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

PELO SENADOR VILSON KLEINÜBING, 
RELATOR DA SUBCOMISSÃO. 

09.09.97 AUDIENCIAS PUBLICAS SOBRE GUERRA FERNANDO ANTONIO RE2ENDE DA SILVA. PRESIDENTE DO IPEA. 
FISCAL. RICARDO VARSANO • COORDENADOR GERAL DE ESTUDOS 

SETORIAIS DO IPEA. 

COMISSÃO 
DE 

ASSUNTOS SOCIAIS 

3• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA so• LEGISLATURA 

Reuniões Realizadas ..•............•.. _ 44 

Audiências Públicas ................... 12 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS -113 
TOTAL DE MATÉRIAS TERMINATIVAS- 38 ~ 28 aprovadas 

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1997 

Proposições em Decisão Terminativa -

PR()JETOS DE !.,E/ QO .Sffit!I!DO_ . -· .. -·-~-~~-
MAR A/!JL!!.&..,Jl.!L,JU!, . .AR..9§..§gT.gJ!!7P,.,..J!UT. ,t!.OY _ qg 

APROVADOS .O 09 04 os 00 04 00 03 03 

REJEITADO_L o 01 01 02 00 03 00 02 01 
TOTAL o 10 os 07 00 07 00 05 04 

PROJETOS DE RESOI..UCAO MAR ABR MAl JUN JUL AGO SETEMB OUT NOV DEZ TOTAL 
PELA 

APROVAÇÃO o o o o o o o 1l o o o 

PELA .. 
REJEIÇÃO o - o o o o o o o o o o 

- - - ---· 
TOTAL 

o o o o o o o o o o o 

.fQ..T~L 

28 

10 
38 
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PROPOSIÇOES NÀDTERIVIINATIV,\.S 

PDS) PROJETO DE DECRETO LEGISLA '""0 MI1R 11BR un1 JUN JUI AGD SET OUT NOV DEZ TOTAL 

PELA 
APROVAÇÃO o o o 01 o o o o o o o 

PELA 
REJEIÇÃO o o o o o o o o o o o 

TOTAL , .. • 

o o o 01 o o o o o o .·or 

PROJETO$ DE LEI DA CAMARA MAR ABR MA/ JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

PELA 
APROVAÇÃO o 12 04 06 o 03 04 os 01 35 

PELA 
REJEIÇÃO o 03 01 o o 02 o 06 
PELA PREJUDICIALIDADE 

o o o o o o o o 
TOTAL i,(,t~i;!;; o 15 05 06 o 05 04 os 01 

PROJETO$ DE LEI DO SENADO MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

PELA o 01 o o 01 
I 

04 01 08 
APROVAÇÃO 
PELA o o o o o 02 02 
REJEIÇÃO 
PELA PREJUDICIALIDADE 

o 04 o o o 02 02 08 
TOTAL 04 01 o o 03 08 01 I ,!,1~<· 

PARECERES SOBRE 

EMENDAS DE PLENARIO 02 O 02 00 04 
EMENDAS DA CAMARA 01 O 01 01 01 04 
DIVERSO'S 01 01 
INDICAÇÕES 01 01 
PARECERES 
CONCLUINDO POR ENVIO 
A OUTRAS COMISSÕES 
TOTAL 03 

02 

02 03 

01 02 os 

01 01 os 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
I 
êl 
g 

REUNIÕES CONVOCADAS E REALIZADAS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 508 il ~ 

- - -

PROJETOS DE LEI 
DO SENADO 

(PLS) 

APROVADOS 

REJEITADOS 
OUTRAS 
CONCLUSÕES 

TOTAL 
- ---

- -- --

LEGISLATURA ~~. 

REUNIÕES CONVOCADAS ...... 72 

REUNIÕES REALIZADAS .......... 68 

MATÉRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO -1997 
3' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50' LEGISLATURA 

-- --- - --

MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV · DEZ TOTAL 

16 07 02 03 20 06 01 03 58 

03 05 02 04 01 01 16 

4 3 01 05 13 

23 15 04 04 29 07 02 03 87 

-- - -- -------- - -- ---- -------- ----- ---- -- -- --· ... --· --

~ 



PARECERES APRECIADOS· 1997 
3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50" LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
DO SENADO 

COMPLEMENTAR 
(PLS-COMPL.) 

PELA 01 01 02 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 
CONCLUSÕES 

01 01 02 
TOTAL 

~L -L-.----- ___________ L__ - -------------- ---- ~L_._ ___ L__ ------ --- --------

---------- ------- ---- - - -

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
DA CÂMARA 

(PLC) 
PELA 07 05 02 08 09 05 02 38 
APROVAÇÃO 
PELA 01 01 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 01 01 03 05 
CONCLUSÕES . 

08 02 05 02 11 09 05 I 02 44 
TOTAL 

------ ---- - L_ __ ---- --- ----- --------- --

~ 
00 

> z 
2::. rn 

8 

i 
~ 
F: 

o 
,,,~ 

E: 
~ o 
g 
:;; 
~ 



PROPOSTAS DE MAR ABR MAl JUN 
EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 

(PEC) 
PELA 03 02 01 
APROVAÇÃO 
PELA 02 03 
REJEI~ÃO 
OUTRAS 05 01 01 
CONCLUSÕES 
OUTROS 

10 06 02 
TOTAL 

---

PROJETO DE MAR ABR MAl JUN 
DECRETO 

LEGISLATIVO 
_(PDS} 

PELA 
APROVAÇÃO 
PELA 01 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 01 
CONCLUSÕES 

01 01 
TOTAL 

JUL AGO SET OUT NOV 

01 03 02 02 02 

04 

01 03 02 02 06 

JUL AGO SET OUT NOV 

DEZ TOTAL 

02 18 

09 

07 

02 34 

---

DEZ TOTAL 

01 

01 

02 

. 

~ 
~ o 
tl 
tr1 

~ ...., 

)> 
z 
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tl o 
Ul 
tr1 

~ 
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tl 
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OFICIO "S" MAR ABR MAl JUN 
(OF'S) 

APROVAÇÃO NOS 03 
TERMOS DE PRS 
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS 
OUTRAS 01 
CONCLUSÕES 

04 
TOTAL 

MENSAGENS MAR ABR MAl JUN 
(MSF) 

APROVAÇÃO NOS 
TERMOS :ÓE PRS 
APROVANDO 01 02 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 
OUTRAS 01 ' 
CONCLUSÕES 

02 02 
TOTAL 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 

01 

TOTAL 

03 

01 

04 

TOTAL 

04 

01 

05 

~ 
o 

;.. 

~ 
"' 8 
~ 
E; 
o 

~ 
~ 

~ 
"" ;.:; 
o 
ri1 
~ 

"' ~ 
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PROJETOS DE MAR ABR MAl 
RESOLUÇÃO 

(PRS) 
PELA 01 03 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 
CONCLUSÕES 

01 03 
TOTAL 

-

DIVERSOS/REQ UE MAR ABR MAl 
RIMENTOS/CON-

SUL TAS 
(DIV) (RQT')(CONJ 
PELA 01 02 03 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 01 
CONCLUSÕES 

01 03 03 
TOTAL 

JUN JUL AGO SET OUT 

01 02 

01 02 

-

JUN JUL AGO SET OUT 

02 01 01 Ol 

01 

03 01 01 ' 01 

NOV DEZ TOTAL 

01 08 

01 08 

NOV DEZ TOTAL 

02 13 

01 

01 

02 15 
I 
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QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CCJ- 1997 
3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50" LEGISLATURA 

PARECERES MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

03 34 12 12 03 7 32 21 12 08 144 
PELA APROVAÇÃO 

06 09 03 04 01 os 28 
PELA REJEIÇÃO 
ENCAMINHANDO A 02 01 01 04 
OUTRAS COMISSÕES 
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS 
APROVADOS NOS 01 02 03 
TERMOS DE PDS 
APROVANDO 01 01 I 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 
OUTRAS 01 12 03 08 24 
CONCLUSÕES 

05 54 24 17 03 08 44 22 18 09 204 
TOTAL 

~ 
N 
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RELATÓRIO ANUAL 

COMISSÃO 
DE 

EDUCAÇÃO 

3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA soa LEGISLATURA 

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1997 

MARÇO A DEZEMBRO 

Reuniões Convocadas ................ 29 

Reuniões Realizadas .................. 15 

Proposições em Decisão Terminativa 

PROJETOS OE LEI 00 MARÇO -JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

SENADO 

APROVADOS - - - - -
-- --.,..,-- ~ 

REJEITADOS - - - - -
--- --

PELA PREJUOICIALIOADE - 04 - - -
--·-· 

TOTAL - 04 - - -

753 

DEZEMBRO 

-

-
-
-
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PROPOSIÇÕES NÃO TERMINATIVAS 

PROJETOS DE MARÇO -JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
RESOLUÇÃO -

PELA 
APROVACAO - 01 01 - 01 -
PELA 
REJEIÇÃO -1 - - - - - -
PELA 
PREJUDICIALIDADE - 01 - - - -
TOTAL . 02 01 - 01 -

r (PDS) PROJETO$ DE -
DECRETO LEGISLATIVO MARÇO • JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

PELA 
APROVAÇÃO . 10 28 06 01 08 

PELA 
REJEIÇÃO -·--- -- - - - - -

. ---

TOTAL . 10 28 06 01 08 

' 
PROPOSIÇÕES NÃO TERMINATIVAS (CONT.) 

' PROJETO$ DE LEI DA MARÇO -JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
CÃMARA 

PELA 
APROVAÇÃO - 04 02 02 03 . 
PELA 
REJEIÇÃO - - - - . 
PELA .. 

PREJUDICIALIDADE - 01 - . -. 
TOTAL - 04 03 02 03 
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TOTAL CONSOLIDADO DAS MATÉRIAS APRECIADAS EM 1997 
PLS=04 
PRS=04 
PDS= 53 
PLC = 12 
TOTAL 73 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 
DEFESA NACIONAL 

REUNIÕES CONVOCADAS E REALIZADAS NA 33 SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA S0° LEGISLATURA 

REUNIÕES CONVOCADAS .•...•..••.•...• 20 

REUNIÕES REALIZADAS •...••••••••.••.••.. 17 

MATÉRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIV0-1997 
33 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 503 LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
DO SENADO 

APROVADOS 1 
REJEITADOS 

TOTAL 1 

PARECERES APRECIADOS -1997 
33 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
DO SENADO 

PELA APROVAÇAO 1 1 
PELA REJEIÇAO 1 

POR AUDIENCIA 1 
A CCJ • 

TOTAL 2 1 1 
-~=-~ -- --

MAR/ 
DEZ 

1 

1 

MAR/ 
DEZ 

1 
1 
1 

4 
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PROJETO$ DE LEI MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAR/ 
DO SENADO-COM- DEZ 
PLEMENTAR 

PELA APROVAÇÃO 1 1 
PELA REJEIÇÃO 

TOTAL 1 1 

PROJETO$ OE MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAR/ 
LEI DA CÂMARA DEZ 

PELA APROVAÇAO 1 1 1 1 4 
POR DILIGENCIA 

JUNTO Â CÂMARA 
1 1 

TOTAL 1 1 1 1 1 5 

PROJETO$ DE DE- MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAR/ 
CRETO LEGISLA TI- DEZ 
VO(PDS) 
PELA APROVAÇAO 11 3 2 6 8 11 4 5 50 

TOTAL 11 3 2 6 8 11 4 5 50 

MENSAGENS MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAR/ 
(MSF) DEZ 

PELA APROVAÇÃO 7 5 2 3 1 3 1 19 
TOTAL 7 5 2 3 1 3 1 19 

REQUERIMENTOS MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAR/ 
(RQS) DEZ 

PELA APROVAÇÃO 2 1 1 1 5 
TOTAL 2 . 1 1 1 5 

DIVERSOS MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAR/ 
(O IV) DEZ 

PELA APROVAÇÃO 2 1 3 
TOTAL 2 1 3 

-- --- - - -· 



DEZEMBRO DE 1997 
----

ANA[S DO SENADOFEDERAL 

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CRE-
1997 

38 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 503 LEGISLATURA 

PARECERES MAR 

PELA APROVAÇÃO 

PELA REJEIÇÃO 

POR AUDIENCIA A CCJ 

. APROVAÇÃO DE INDICAÇÃO 
DE AUTORIDADES 
POR DILIGENCIAS JUNTO A 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

TOTAL 

M 

ABR MAl JUN JUL 

15 6 3 06 
1 

1 
7 5 2 03 

1 

24 12 5 09 

S PARENTE FILHO 
ECRETÁRIO 

AGO SET OUT NOV 

3 10 12 9 

3 10 12 9 

RELATÓRIO ANUAL 

COMISSÃO 
DE 

FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE 

.. 

33-SESSÃO LEGISLATIVA ORt;>INÁRIA 
DA 508 LEGISLATURA 

DEZ 

6 

6 

757 

MAR! 
DEZ 

70 
1 
1 

17 

1 

90 



758 DEZEMBRO DE 1997 . 

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1997 

MARÇO A DEZEMBRO 

Reuniões Convocadas ................ 09 

Reuniões Realizadas .................... 06 

DIVERSOS 

MARÇO - JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Proposta de 
Fiscalização e 01 - - - -
Controle 

Requerimento - - 04 - -

TOTAL 01 - 04 - -

TOTAL CONSOLIDA:DübAS MATÉRIAS APRECIADAS EM 1997 
Proposta de Fiscalização e Controle= 01 
Requerimentos = 04 
TOTAL 05 

COMISSÃO 
DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA soa LEGISLATURA (MARÇO A DEZEMBRO DE 1997) 

REUNIÕES CONVOCADAS .•..••••••••••••. ; ••••••••• 14 

REUNIÕES CONJUNTAS(CCJ/CAEICI) •••••••.. 03 

-

-
-



-------------c--- --------

DEZEMBRO DE 1997 _ ANAIS DO SENADO F@~~Ak 

REUNIÕES REALIZADAS .............................. 12 

TOTAL DE REUNIÕES •..•..•...............•..••.•..•..•• 15 

MATÉRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO -1997 
38 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA S08 LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN JUL. AGO SET OUT NOV DEZ 
DO SENADO 

01 
APROVADOS 

REJEITADOS 
TOTAL 01 

PARECERES APRECIADOS -1997 

TOT 

01 

01 

38 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA 

. . -

11 PROJETOS DE LEI DO MAR ABR MAl JUN JUL. AGO SET OUT NOV DEZ TOT 
SENADO 

PELA 01 01 
APROVAÇÃO 
POR AUOIENCIA .. 
ÀCCJ 
TOTAL 01 01 

PROJETOS DE LEI DO MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT 
SENADO 

COMPLEMENTAR 
PELA 01 01 02 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇÃO 
TOTAL 01 01 02 

1 



760 ANAIS DO SENAOO FEDERAL .. 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT 
DACÁMARA 

PELA 01 01 02 04 
APROVAÇÃO 
TOTAL 01 01 02 04 

. . .... 

• !:MENDAS OE MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT 
. PLENÁRIO . 

PELA 01 01 02 
APROVAÇÃO 
PELA 08 08 
REJEIÇÃO 
TOTAL 01 01 08 10 

(REQ.) ~MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT 
REQUERIMENT 

01 01 02 
PELA 
APROVAÇÃO 

PELA 
REJEIÇÃO 
TOTAL 01 01 02 

INDICAÇOES, MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ WT TOT GER 
DIVERSOS E AL 
MENSAGENS 

PELA 01 05 02 01 01 
APROVAi;ÃO I NO. MSF MSF INO MSF 
PELA 
REJEIÇÃO 
PELO 01 .. 
ARQUIVAMENTO O IV. 
TOTAL/MES 01 01 05 02 01 01 11 



QlJADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA Cl--1997 
3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA 

PARECERES MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT 

PELA APROVAÇAO 03 01 02 07 02 15 

PELA REJEIÇAO - 01 01 

POR AUDIENCIA 
ÀCCJ 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PRS 
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS 
PELO 01 01 
ARQUIVAMENTO 
TOTAL GERAL 04 

- -----~--L-.. 
01 02 07 01 02 17 
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SABATINA DOS INDICADOS PELAS MENSAGENS N°S, 171 A 175 DE 1997, PARA COMPOR A 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL. 

REUNI..\0/ ASSUNTO INDICADOS CARGO 

EM 21/10/97, APROVADA A DR. RENATO NAVARRO PARA O CARGO DE 
MENSAGEM No 171/97. GUERREIRO PRESIDENTE DO CONSELHO 

DIRETOR DA ANA TEL 

EM 2l/I0/97, APROVADA A DR. LUIZ FRANCISCO CONSELHEIRO COM 
MENSAGEM No 172/97. TENÓRIO PERRONE MANDATO DE QUATRO ANOS 

DAANATEL 

El\121110/97, APROVADA A DR. JOSÉ LEITE PEREIRA CONSELHEIRO COM 
MENSAGEM No 173/97. FILHO MANDATO DE CINCO ANOS 

DAANATEL 

EM 21/10/97, APROVADA A CONSELHEIRO COM 
MENSAGEM N" 174/97. DR. MÁRIO LEONAL NETO MANDA TO DE SEIS ANOS DA 

ANATEL 

EM 21/10/97, APROVADA'A DR. ANTÔNIO CARLOS CONSELHEIRO COM 
MENSAGEM N° 175/97. VALENTE DASILVA MANDATO DE SETE ANOS DA 

ANATEL 
------- ----- ~~-
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_ .. ,.....-'"", 
EMENDAS COLETIV AS AO OGU DE 1998 

REUNIÃO (DATA) ASSUNTO 
EM 14/I0/97 FORAM DELIBERADAS E DELIBERAÇÃO SOBRE AS CINCO EMENDAS 

APROVADAS NA COMISSÃO. COLETIV AS DA COMISSÃO AO ORÇAMENTO 
GERAL DA UNIÃO DE 1998. 

SABATINA COM OS INDICADOS PELAS MENSAGENS N°S. 209 E 210, DE 1997, PARA COMPOR A 
PRIMEIRA DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 1997. 
I 

' INDICADO/PROPOSIÇÃO CARGO 
' 
I 

DR. JACONIAS DE AGUIAR DIRETOR DA ANEEL 

I, 

MENSAGEM N" 209, DE 1997. APROVADO EM 09/11'97 
I 

I -
I .. 

i DR. LUCIANO PACHECO S;'\NTOS DIRETOR D'A' ANEEL 
' 

MENSAGEM N" 210, DE 1997. APROVADO EM 09/12/97 
- ------·- ~-------- ---- ~ - -- - -- --- ... 
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CONGRESSO NACIONAL- 1997 
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE 1" A 15 DE DEZEMBRO 

PLVs - sanciona~os ............................................................... 06 
MP - promulga~a ............................................................... III 
PLNs- à sanção ..................................................................... 57 
PLNs- sanciona~os ............................................................... OJ 
Total ~c matérias aurccindns ................................................ 67 

MES ~1ENSAGEM TIPO EN' EMENTA SESSÃO 
Dezembro 584197-CN PL n" 30/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 1"-12-97. 

(n" 1.126/97. Lcmlla. H-IU-'17(SF) Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da às 19 horas 
l{a origem). Indústria. do Comércio c do Turismo, crédito suplementar no 

ralar de R$ 3.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dezembro 680/97-CN PL n" 81/97-CN Autoriza o Poder. Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 1"-12-97, 
(n" I 29<1/97, l.oiluru: J-ll-97(Sl') da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério às 19 horas 

na ongcm) Público da União c dos diversos Órgãos do Poder Judiciário, 
i crédito suplementar no valor global de R$ 909.888.000,00, 
: para os fius que especifica. 

Dezembro 681/97-CN PL n" 82/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 1"-12-97, 
(n" 1.2Y5/lJ7. l.~ilurn: J-11-97(SF) da Seguridade Social da União, cm favor de diversos Órgãos às 19 horas 

' na origem) dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar no 
valor de R$ 955.767.787,00, para os fins qt1e especifica. 

· Dezembro 723/97-CN MP n" 1.596-14, Altera dispositivos das Leis n"s 8.212 c 8.213, ambas de 24 2-12-97, 

i (n" 1.353/97. publ. no D.O. de julho de 1991, c dá outras providências. às 18 horas 
na ongcm) de 11-11-97 

' 
; 

' 

-

OllS. 
Lei n" 9.522, 
de 2-12-97 
(DO 3-12-97) 

Lei n" 9.523, 
de 2-12-97 
(DO 3-12-97) 

Lei n" 9.524, 
de 2-12-97 
(DO 3-12-97) 

Aprovado o 
PLV n" 13/97,' 
com alterações 
proposta pel6 
relator cm 
plena rio mais 
os destaques. 

Lei n" 9 .528, 
de 10-12-97 
(DO 11-12-97) 

I 
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Dezembro I 72~/97-CN 
(n" I 35~/97. 
n~ origem) 

MP n'' 1.597, 
publ.no D.O. 
de 11-11-97 

Dispõe sobre recursos não reclamados correspondentes às 
contas de depósitos não rccadastrados, c dá outras 
providências. 

2-12-97. 
às 18 horas 

Lei n" 9.526, 
de 8-12-97 
(DO 9-12-97) 

Dezembro ·1725/97-CN MP n" 1.598, Dispõe sobre exportação indireta e dá outras providências. 2-12-97, Aprovado o 
(n" I 367/97, publ. no D.O. às 18 horas PLV n" 8/97. 
na origem) de 11-11-97 

Dezembro I ~3 7/97 -CN 
: (n" 1 389/97. 
I na origem) 

MP n" 1.602, 
publ. no D.O. 
de 17-11-97 

Altera a legislação tributária federal e dá outras 
providências. 

2-12-97. 
às 18 horas 

Lei n" 9.529, 
de 10-12-97 
(DO 11-12-97) 

Aprovado o 
PLV n" 14/97, 
com alterações 
I 
propostas pelo 
relator cm 
plenário. 

Lei n" 9.532, 
de I 0-12-97 

i 
(DO ll-12-97) J; 

Dezembro I 722/97-CN 
(n" 1352/97, 
na origem) 

Dezembro 727/97-CN 
(n" I 369/97, 
n~ ongcm) 

MP n" 1.595-14, 
publ. no D.O. 
de 11-11-97 

MP n" 1.600, 
publ. no D.O. 
de 12-11-97 

Altera dispositivos das Leis n•s 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de 
fevereiro de 1954, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a utilização dos dividendos e do superávit 
financeiro de fimdos c de entidades da Administração 
Pública Federal indircta, c dá outras providências 

3-12-97, 
às 14h30min 

' 

Aprovado o 
PLV n" 12/97, 
com alterações 
propostas pelo 
relator cm 
plenário. 

Lei n" 9.527, ' 
de 10-12-97 
(DO 11-12-97) 

3-12-97, I· Aprovado o 
às 14h30min PLV n" 10/97. 

Lei n" 9.530, 
de 10-12-97 
(DO 11-12-97) 
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Dezembro 

728/97-CN MP n" 1.601, Cria o Fundo de Garantia para Promoção da I 3-12-97, 
às 14h30min (n" 1.370/97, publ. no D.O. Competitividade- FGPC, c dá outras pro1•idências. 

1 na origem) de 12-11-97 

S00/97-CN I PL n• 25/97-CN 
(n" 955/97, l.ciluru:29-8-97 (SF) 

na origem) 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1998. 

11-12-97, 
às lO horas 

Aprovado o 
PLV n" 11/97, 
com emenda de 
redação 
apresentada 
pelo relator. 

Lei n• 9.531, 
de 10-12-97 
(DO 11-12-97) 

Aprovado o 
substitutivo. 
À sanção. 

11 

l-Dezembro I 504/97-CN PL n• 26/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Aprovado o 

Dezembro 

Dezembro 

Dezembro 

Dezembro 

'--

(n" 963/97, l.ciluru: 3-9-97 (SI') União, cm favor do Ministério da Fazenda, crédito especial às I O horas substitutivo. 
na origem) até o limite de R$ 3.034.520,00, para os fins que especifica. À sanção. 

544/97-CN I PL n• 27/97-CN 
(n" I 027/97, l.cilura:l S-9-97 (SF) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, cm favor do Ministério da Fazenda, crédito 
suplementar no valor de R$ 2.442.484,00, para os fins que 
especifica. 

na origem) 

548/97-CN I PL n" 29/97-CN 
(n• I. 046/97, Leitura: 19-9-97 (SF} 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, cm favor do Ministério das Comunicações, crédito 
suplementar no valor de R$ 104.235.950,00, para os fins que 
espcciftca. 

na origem) 

585/97-CN 
(n" 1.127/97, 
na origem)' 

586/97-CN 
(n" 1.128197, 

na origem) 

PL n• 31/97-CN I Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
Lcítura:8-t0-97 (SF) União, cm favor do Ministério dos Transportes, crédito 

especial até o limite de R$ 6.600.Cv0,00, para os fins que 
especifica. 

PL n• 32/97-CN 
l.cíturu:8-10·97 (SF) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério dos· 
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 
41.357.623,00, para os fins que especifica. 

11-12-97, 
às lO horas 

11-12-97, 
às lO horas 

11-12-97, 
às lO horas 

11-12-97, 
às I O horas 

Aprovado. A 
sanção. 

Aprovado. A 
sanção. 

Aprovado. 
sanção. 

Aprovado. 
sanção. 

A 
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Dezembro 587/97-CN PL n" 33/97-CN Autoriza o Poder Executi1·o a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Aprorado. A 
(n" I 129/97, l.citura:S-10-97 (SF) União, cm fai'Or do Ministério da Fazenda, crédito especial às lO horas sanção. 
na origem) até o limite de R$ I 00.200.000.00, para os fins que 

especifica. 

; 
~ o 
g 
"' 

Dezembro 608/97-CN PL n" 34/97-CN Autoriza o Poder Executil·o a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Apro1•ado. A :~ 
(n" I 189197, l.dtura: 16-HJ.IJ7 (SF) União, cm fai'Or do Ministério da Agricultura c do às I O horas sanção. 

na órigem) Abastecimento c do Ministério da Fazenda, crédito especial 
I até o limite de R$ 4.407. 770.00, para os fins que especifica. 

Dezembro 609197-CN PL n" 35/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 11-12-97. Aprovado. A 
(n" 1.190/97, l.citura: 16·10·97 (SF) Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da às lO horas sanção. 
na origem) Previdência c Asistência Social, crédito suplementar no valor 

de R$ 4.935.000,00, para os fins que especifica. 

Dezembro 610/97-CN PL n" 36/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da I 1-12-97. Aprovado. A 
· (n" I 191/97, l.dturJ; 16-10·97 (SF) ·União, em favor do Ministério do Plancjamcnto c Orçamento, às lO horas sanção. 

'I 

I~ 
na origem) crédito suplementar no 1•alor de R$ 138.360,00, para os fins 

I que especifica. 
' 

.. 
Dezembro 622197-CN PL n" 37/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 11-12-97, Aprovado. A 

' 
i (n" I 207197, L..:ituril: 22·10·97 {SF) Seguridade Social da União, em favor do Ministério do às lO horas sanção. 

t 
na origem) Plancjamcnto c Orçamento, crédito splcmentar no ,-alar de 

' 
R$ 2.239.612,00, para os fins que especifica. 

Dezembro I, 623/97-CN PL n" 38/97-CN Abre ao Orçamento de Investimento, cm favor de diversas 11-12-97, Aprovado. A 
(n" I .208/97, Ldluril: 22·10-97 (SI') ' empresas estatais, crédito especial ate o limite de R$ às 10 horas sanção. 

na origem) 478.491529,00, para os fins que especifica. 

--
Dezembro i 635/97-CN PL n" 39/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamelito Fiscal da 11-12-97, Aprovado. A 

(n" 1.237197, l.dtur;.~: 28-10-97 (Sf) União, cm favor do Ministério da Justiça, crédito especial até às I O horas sanção. 
na origem} o limite de R$ 2.400.000,00, para os fins que especifica. 

Dezembro 636/97-CN PL n" 40/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 11-12-97, Aprovado. A 
(n" I 238/97, l.!!iiUra: 28-10-97 (SF} Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da às I O horas sanção 

na origem) Previdência c Assistência Social, crédito suplementar no 
valor de R$ 7.000.000,00, para os fins que especifica. 

1.-~ . ..., 



li 

Dezembro I 637/97-CN I PL n" 41197-CN 
(n" 1 239/97, L'i""·" ~~-I0-97 (SF! 

Dezembro 

Dezembro 

na origem) 

641/97-CN I PL n" 42/97-CN 
(n"_l 242/97. I,;,.,.,, JI-111-97(SI') 

na 'ongcm) 

6~2/Y7-CN I PL n" 43/97-CN 
(n" I 243/97, I ,;,.,.,c 11-HI-97 (SI') 

na origem) 

Autoriza o Poder Executi1·o a abrir ao Orçamento Fiscal da I 11-12-97. I Aprovado. A 
União, cm fa1•or de Encargos Financeiros da União - às I O horas sanção 
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito 
especial até o limite de R$ 159.600,00, para os fins que 
especifica. 

Abre ao Orçamento de lnl'estimento, cm favor de diversas 
empresas estatais, crédito suplementar até o limite de R$ 
2.499 050.320,00, para os fins qtJC especifica. 

11-12-97. I Aprovado a 
às I O horas substituti,·o 

Autoriza o Poder Exccutil'o a abrir aos Orçamentos Fiscal c I' 11-12-97. 
da Seguridade Social da União, cm fal'or do Ministério da às I O horas 
Justiça, Tribunal de Co~tas da União, Senado Federal, 
Câmara dos Deputados, Ministério da Marinha, Ministério 
·da Acronâutica, Presidência da República e Ministério da 
Administração Federal c Rcfomm do Estado, crédito 
suplementar no ,;alor global de R$ 36.226.927,00, !)ara os 

À sanção. 

Aprovado 7\ 
sanção. 

fins que especifica. I L _ __L _ _j_ .: ~ 
Dez~mbro l 643/97-CN PL n" 44/97-CN Au~~riza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fisc~l da . _ A 

li Dezembro 

' 

(n" 1.244/97, L"""·'· 31·1 11•97 (SFJ Umao, em favor de Encargos Fmanccnos da Umao - as lO horas sançao. 
na origem) Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito 

suplementar no valor de R$ 35.358.083,00, para os fins que 
especifica. 

644/97-CN ·1 PL n• 45/97-CN 
(n" .1.245/97, 

1 
l.'i"""JI-111-97(51') 

na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
, União, cm favor de Encargos Financeiros da União -
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito 
especial até o limite de R$ 40.023.300,00, para os fins que 
especifica. 

11-12-97, 
âs lO horas 

Aprovado. 
sanção. 

A 

I 
11 Dezen1bro 645/97-CN PL n" 46/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Aprovado. ~ 
!, (n" 1246/97, I ,;,urdi-I0-97(SFJ União, cm favor do Ministério da Educação c do Desporto, sanção. 
' na origem) crédito suplementar no valor de R$ 18.309.930,00, para os 

fins que especifica. 
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Dezembro 

Dezembro 
' I 

Dezembro 

Dezembro 

646/97-CN 
(n" 12~7/97, 
na origem) 

647/97-CN 
(n" 1. 248/97. 

na origem) 

648/97-CN 
(n" 1249/97, 

na origem) 

649/9'Í-CN 
(n" 1263197, 

na ongcm) 

PL n" 47/97-CN 
1 . ..:-itma: JJ.JII-97 (SF) 

PL n" 48/97-CN 
l.,:ihlr<~: 31·111-97 (SF) 

I' L n• 49/97-CN 
f.dluul: 31·10·_97 (Sf) 

PL n" 50/97-CN 
l.cituru:3·11-97 (SF) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da I 11-12-97. 
União, cm favor do Ministcrio da Justiça c do Tribunal de às I O horas 
Contas da União, crédito suplementar no valor global de R$ 
22.820.574,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c I 11-12-97. 
da Seguridade Social da União, cm famr do Ministério da às I O horas 
Ciência e Tecnologia, do Ministério de Minas e Energia c do 
Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor 
global de R$ 29.693 .096,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orç.amcntos Fiscal c I 11-12-97, 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da às lO horas 
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no 
valor de R$ 5.522.592,00, pará os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 
da Seguridade Social da União, cm favor da Presidência da 
República, da Câmara dos Deputados, do Ministério dá 
Justiça c do Ministério da Administração Federal c Rcfonna 
do Estado, crédito suplementar no valor global de R$ 
32. [56.092,00, para os fins que especifica. · 

11-12-97, 
às lO horas 

Aprovado o 
substitutivo 
À sanção. 

Aprovado. A 
sanção. 

Aprovado. A 
sanção 

Aprovado. A 
sanção. 

--........ I I ~ 
ii,Dezembro I 650/97-CN PL n" 51197-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçmnento Fiscafilll--r- .. 11-12-97, Aprovado o 

11 

(n" 1.264/97, l.cituruJ-11-97 (SF) União, em favor do Ministério da Educação c do Desporto, à·s 10 horas substitutivo. 
na ongcm) crédito suplementar no valor de R$ 83 .072.622,00, para os À sanção. 

fins que específica. 

ii D~zcmbro i 651!97:CN PL n" 52/97-C~ Aut~riza o Poder Executiv~ ~ a.b~ir ao Orçamento Fiscal da , Aprovado. A • 
(n" 1.26)/97, L<>tura:J-11·97 (SI·) Umao, cm favor do Mmtstcno dos Tranponcs c do sanção. 

na origem) Ministério do Meio Ambiente,. dos Recursos Hídricos c da 
Amazônia Legal, crédito especial até o limite de R$ 
26.430.942,00, para os fins que especifica. 

':J Dezembro i 652/97-CN PL n• 53/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Aprovado o' 
(n" I 2(,6/97. l<itnra:J.JJ.97 (SI') União, cm favor do Ministério dos Tmnportes, crédito às lO horas ~ubstitutivo 

na ongcm) especial até o limite de R$ 119 956.597,00, para os fms que À sanção. 
especifica. 
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Dezembro 653/97-CN PL n" 54/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97. Aprovado. A 
(n" I 267/97, l.ci1uraJ-t 1-97 (SFJ União, cm favor do Ministério da Agricultura c do às lO homs ·sanção 

na ongcm) Abastecimento c do Ministério da Indústria. do Comércio c 
do Turismo, crédito suplementar, até o limite de R$ 
20.579.700,00, para os fins que especifica. 

I 

Dezembro 65-1197-CN PL n" 55/97-CN Autoriza o Poder Exccuti,-o a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Aprovado o ) 
(n" 1.268/97. l.ciluraJ-11-97 (SF) União, cm fayor do Ministério do Meio Ambiente, dos às lO horas ~ubstitutivo I 

,_ na origem) Recursos Hídricos c da Amazônia Legal, crédito suplementar ' A sanção , 
no yalor de R$ 68.083 217,00, para os fins que especifica. i 

! 

Dezembro 6~5/97-CN" PL n" 56/97-C,N Autoriza o Poder E~ccutivo a ?~rir aos Orçamentos Fisc~lc _11-12-97, Apro_vado A'. 
(n' 1.269/97, LcnuraJ-t1-97 (SF) da Segundadc Socml da Uma~. cm favor do Mnusteno as lO horas sançao. ,1 

na origem) Público da União c de diversos Orgãos do Poder Judiciário, 1 

crédito suplementar no valor global de R$ 30.697.451 ,00, 1 

para os fins que especifica. 
I ' 

Dezembro 656/97-CN PL n' 57/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 11-12-97, Aprovado. A 
(n" 1.270/97. Lcitura:J-11-97 (SI') da Seguridade Social da União, cm favor da Presidência da às lO horas sanção. 
na origem) República e do Ministério das Relações Exteriores, credito 

suplementar no valor de R$ 5.484.299,00, para os fins que 
especifica. 

Dezembro 657/97-CN PL n" 58/97-CN Autoriza o Poder Exccuti\'O a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Aprovado. A 
' (n" 1.271197, l.cituraJ-11-97(SF) União, cm fa1•or de Operações Oficiais de Crédito Recursos às lO horas sanção. 

na ongcm) Sob SupcrYisão do Ministério da Fazenda, crédito 
suplementar 110 valor de R$ 320.000.000,00, para reforço de 

I, dotação consignada 110 vigente orçamento. 
! i I I 

Dezembro 658/97-CN PL n' 59/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Aprovado. A 
(n" 1.272/97, l.citma:J-11-97 (SF) União, cm favor da Justiça Eleitoral c da Justiça do às lO horas sanção. 

na ongcm)- Trabalho, crédito especial até o limite de R$ 1336.000,00, 
para os fins que especifica. 

i 1--cc---,--· +---:-:-:-::-=:-i-=c:---::-:c-::-:-::--::--c=+-:-------c:----::-:--:;:---:------;---:---;:-----:::,.-----:--:-+-"7:"'-:-::-::-:::--+----:-----rl 
Dezembro 659/97-CN PL n" 60/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, Aprovado. A 

(n" 1273/97. Lcitum:J-11-97 (SI') União, cm favor do Ministério da Agricultura c do >is lO horas sanção. 
na ongcm) Abastecimento, crédito suplementar até o limite de R$ 

753.745.000,00, para os fins que especifica. 
------- I __ 
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I Dezembro 
-- --

660/97-CN PL n" 61/97-CN 
tn" I 274/97, LoituroJ-11-97 (SF) 

na origem) 

Dezembro 661197-CN PL n" 62/97-CN 
(n'' o.275/97. Loiturn:J-It-97 {SF) 

na origem) -

Dezembro 662/97-CN PL n" 63/97-CN 
(n" I 276/97, Loituro:J-tt-97 {SI') 

na ongcm) 

Dezembro 663/97-CN PL n• 64/97-CN 
I (n" 1277/97, LoituraJ-It-97 (SF) 

na origem) 

' 
I 

' 

' 

Dezembro 664/97-CN PL n• 65/97-CN 
(n" 1278/97, l.oituraJ-tt-97 (SI') 

na origc111) 

Dezembro 665/97-CN I' L n" 66/97-CN 
(n" I 279/97, Loitma >-tl-97 (SI') 

na ongcm) 

Autoriza o Poder Exccuti\'o a abrir aos Orçamentos Fiscal c 11-12-97, 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da its lO horas 
Agricultura c do Abastecimento c do Ministério da Indústria, -· ~ •' 

do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite 
de R~ 9.984.866,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 11-12-97, 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da· its lO horas 
Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Indústria. 
do Comércio e do Turismo c do Gabinete do Ministro 
Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar até 
o limite ~c R$ 40.820.514,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, 
União, cm favor do Ministério da Agricultura e do às lO horas 
Abastecimento, crédito suplementar até o limite de R$ 

· 6_117_890,00, para os fins que especifica. 

' 
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 11-12-97, 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da às lO horas 
Educação c do Desporto, do Ministério da Cultura c do 
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito 
suplementar no valor total de R$ 35.826.519,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 11-12-97, 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da ás I O horas 

' Educação c do Desporto c do Ministério da Cultura, crédito 
especial até o limite de R$ 7.352.031,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçmncnto Fiscal da 11-12-97, 
União, cm faror do Ministério do PlancJamcnto c Orçamento, iis I O horas 
crédito especial até o limite de R$ 25 000 000,00, para os 
fins que especifica. 

---

AI Aprovado_ 
sanção 

Aprovado_ A 
sanção_ 

Aprovado. A 
sanção_ 

Aprovado o 
substitutivo_ 
À sanção. 

Aprovado. A 
sanção. 

Aprovado. A 
sanção 
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Dezembro 666/97-CN PL n' 67/97-CN 
(n" I 280/97. Loítnra:J-11-97 (SF) 

na origem) 

Dezembro 667/97-CN PL n' 68/97-CN 
(n" 12 81/97, Ldtnrn:J-11-97 (SF) 
·na origem) 

Dezembro 668/97-CN PL n' 69/97-CN 
(n" 1.283197, Ldturo:J-11_-97 (SF) 

na origem) 

Dezembro 669/97-CN I'L n' 70/97-CN 
(n'' 1.284/97, Loítnr•:J-11-97 (SI') 

na origem) 

. Dezembro 670/97-CN PL n' 71/97-CN 
(n" I 285/97, Loitnro:J-tl-97 (SF) 

na origem) 

Dezembro 671197-CN PL n" 72/97-CN 
(n" 1.286197, Lcítura:l-tt-97 (SF) 

na origem) 

Dezembro 672/97-CN PL n' 73/97-CN 
(n" 1.287197, l.oitura:J-It-97 (SF) 

na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da 
Saúde c do Ministério do Trabalho, credito suplementar no 
valor global de R$ 266.063.703,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 
da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério dos 
Transportes, crédito suplementar no valor de ~$ 
64.393.596,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 
da Seguridade Social da União, cm favor da Justiça Eleitoral, 
do Ministério da Educação c do Desporto c do Ministério do 
·Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos c da Amazônia 
Legal, crédito suplementar no Yalor global de R$ 
211.070.699,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, cm favor Ministério dos Transportes, crédito 
suplementar no valor de R$ 34.464.803,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor da Presidência da República, crédito 
especial até o limite de R$ 5.316.000,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da 
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 6.620.000,00, 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 
da Seguridade Social da União, em fayor do MinistériÓ da 
Fazenda e do Ministério do Planejamento c Orçamento, 
crédito especial até o limite de R$ 30.994.788,00, para os 
fins que especifica. 

11-12-97, Aprovado. 
às 10 homs s\\nção. 

' 

11-12-97, Aprovado 
às I O horas substitutivo. 

À sanção. 

11-12-97. Aprovado 
its lO horas substitutivo. 

À sanção. 

11-12-97, Aprovado 
às lO horas substitutivo. 

À sanção. 

11-12-97, Aprovado 
its lO horas substitutivo. 

À sanção 

11-12-97, Aprovado. 
às lO horas sanção. 

11-12-97, Aprovado. 
às lO horas sanção. 
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Dezembro 673/97-CN PL n" 74/97-CN Autoriza o Poder Exccuti\'o a abrir aos Orçamentos Fiscal c 
- (n" I 288/97. l.<ilur.d-11-97 (SF) da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério dos 

na ongcm) Transportes, crédito suplemen1ar no valor de R$ 
25.126464,00, para os fins que especifica. 

Dezembro 674/97-CN PL n" 75/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
(n" I 2&9/97, l.cnurn:J.II-97 (SI') União, cm fm or de Encargos Financeiros da União -
naprigcm) Recursos Sob Supcrl'isão do Ministério da Fazenda, crédito 

especial até o limite de R$ i 1.781.934,00. para os fms que 
especifica. 

Dezembro 676/97-CN PL n" 77/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
(n" 1.291/97, : l.cituruJ-11-97 (SF) , Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da 

i 1la origem) Previdência c Assistência Social, crédito suplcmcutar no 
i \'alor de R$ 933.227.391,00 para os fins que e~pecifica. 

Dezembro 677/97-CN PL n" 78/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 
(n" I 292/97, L<iJum:.l-11-97 (SI') da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da 

na origem) Fazenda, do Ministério do Plancjamcnto e Orçamento c de 
Transferências a Estados, Distrito Federal c Municipios, 
crédito suplementar até o limite de R$ 72.200.891,00, para 
os fins que especifica. 

' 
Dezembro 678/97-CN PL n" 79/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 

(n" 1293197, t.dturaJ-11-97 (Sf) da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da 
na origem) Agricultura c do Abastecimento, do Ministério da Fazenda c 

do Ministério do Planejamento c Orçamento, crédito ,. 

' 

suplementar até o limite de R$ 163.737.638,00, para os fins, 
que especifica. 

Dezembro 679/97-CN PL n" 80/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 
(n" I 282197, Lcilum:l-11-97 (SF) da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da 

na ongcm) Educação c do Desporto c do Ministério da Cultura, crédito 
suplementar no valor total de R$ 125.446.182,00, para os 
fms que especifica. 

L.. 

11-12-97, Aprovado. 
às I O horas sanção 

-
11-12-97, Aprovado. 

às lO horas sanção. 

11-12-97, Aprovado. 
às 10 horas sanção. 

11-12-97, Aprovado. 
às lO hor4s saução. 

11-12-97, Aprovado 
às lO horas substitutivo. 

À sanção. 

11-12-97, Aprovado. 
às lO horas sanção. 
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Dezembro 

-i)é~éfiibro-· 

i 

I 

' ! 

I 

Dezembro 

Dezembro 

' f-· 

682/97-CN PL n" 83/97-CN Autoriza o Poder E~ecutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, 
(n" I 296/97. l.oilnm:J-11-97 (SF) União, cm fa1·or do Ministério do Plancjamcnto c Orçamento, âs I O horas 
na origem) crédito suplementar no valor de R$ 261.238.140,00. para os 

fins que especifica. 

683/97-CN PL n" 84/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 11-12-97, 
(n'' 1.297/97, l.oitura:l-11-91 (SF) União, cm fa1·or de Transferências a Estados, Distrito às I O horas 
n~ origcn11) Federal c Municípios - Recursos Sob Supervisão do 

Ministério da Fazenda, crédito suplemeutar no 1·alor de R$ 
' I 300 000.000,00, para reforço de dotação consignada no 

orçamento vigente. 
. 

684/97-CN PL n' 85/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 11-12-97, 
(n" I 29M/97. l.cilllrn:l-11-97 (SF) Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da às lO horas 

na ongcm) Previdência c Assistência Social, crédito suplementar 110 

' valor de R$ 548.708.059,00, para os fins que especifica. I 

685/97-CN PL n" 86/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 11-12-97, 
(n" I 299/97, l.ollllfa:l-11-97 (SF) da Seguridade Social da União, cm favor do Ministério do às I O horas 

na origem) Exército, crédito suplementar no \'alor de R$ 30.652.145,00 
para os fins que especifica. 

I I • 

RESENHA D_AS MA(fERIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 1997 

PLVs- aprovados c sancionados.......... .......................... II 
MPs - aprovadas c promulgadas......................... ........ 20 
PLNs- à sanção...................... ........... . .... ... .. . . ... . .. 57 
PLNs- transfonnados cm lei... ....................................... 26 
VETOS -rejeitados.............................................. ..... 18 
Total de matérias apreciadas........................................ 132 

Aprovado. 
sanção 

Aprovado. 
sanção. 

Aprovado 
substitutivo. 
À sanção. 

I Aprovado. 
sanção. 
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