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Ata da 143ª Ses são Não De li be ra ti va
em 6 de de zem bro de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Edi son Lo bão e Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – De cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio Se na dor Be ní -
cio Sam pa io, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 1.039, de 2002
(na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -
má-los de que me au sen tei do País no pe río do de 7 a
11 de de zem bro de 2002, em vi si ta de tra ba lho a
Nova York, para re ce ber o Prê mio Mah bub Ul Haq
2002, por Con tri bu i ção Des ta ca da ao De sen vol vi -
men to Hu ma no, con fe ri do pelo Pro gra ma das Na ções 
Uni das para o De sen vol vi men to (PNUB).

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2002. Fer nan do
Hen ri que Car do so.

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 263/2002, de 3 do cor ren te, do Mi nis tro de
Mi nas e Ener gia, en ca mi nha men to as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 491, de 2002, do
Se na dor Val mir Ama ral;

Nº 1.138/2002, de 29 de no vem bro úl ti mo, do
Mi nis tro da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for ma ções em 
res pos ta ao Re que ri men to nº 465, de 2002, do Se na -
dor Ma u ro Mi ran da; e

Nº 1.463/2002, de 2 do cor ren te, do Mi nis tro da
Jus ti ça, su ge rin do que o pe di do de in for ma ções cons -
tan te do Re que ri men to nº 488, de 2002, do Se na dor
Bel lo Par ga, seja en ca mi nha do à Pro cu ra do ria-Ge ral
da Re pú bli ca.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº 332/2002, de 20 de no vem bro úl ti mo, em adi -
ta men to ao Ofí cio nº 302/2002, en ca mi nhan do in for -
ma ções com ple men ta res, em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 526, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na.

As in for ma ções se en con tram na Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa à dis po si ção da Re -
que ren te.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

Art. 244. Con du zir mo to ci cle ta, mo to ne ta e ci clo -
mo tor:

I – sem usar ca pa ce te de se gu ran ça com vi se i ra 
ou ócu los de pro te ção e ves tuá rio de acor do com as
nor mas e es pe ci fi ca ções apro va das pelo Con tran;

II – trans por tan do pas sa ge i ro sem o ca pa ce te
de se gu ran ça, na for ma es ta be le ci da no in ci so an te ri -
or, ou fora do as sen to su ple men tar co lo ca do atrás do
con du tor ou em car ro la te ral;

III – fa zen do ma la ba ris mo ou equi li bran do-se

ape nas em uma roda;

IV – com os fa róis apa ga dos;

V – trans por tan do cri an ça me nor de sete anos
ou que não te nha, nas cir cuns tân ci as, con di ções de
cu i dar de sua pró pria se gu ran ça:

Infra ção – gra vís si ma;

Pe na li da de – mul ta e sus pen são do di re i to de di -
ri gir;

Me di da ad mi nis tra ti va – Re co lhi men to do do cu -
men to de ha bi li ta ção;

VI – re bo can do ou tro ve í cu lo;

VII – sem se gu rar o gui dom com am bas as
mãos, sal vo even tu al men te para in di ca ção de ma no -
bras;

VIII – trans por tan do car ga in com pa tí vel com
suas es pe ci fi ca ções:

Infra ção – mé dia;

Pe na li da de – mul ta.

§ 1º Para ci clos apli ca-se o dis pos to nos in ci sos
III, VII e VIII, além de:

a) con du zir pas sa ge i ro fora da ga ru pa ou do as -
sen to es pe ci al a ele des ti na do;

b) tran si tar em vias de trân si to rá pi do ou ro do vi -
as, sal vo onde hou ver acos ta men to ou fa i xas de ro la -
men to pró pri as;

c) trans por tar cri an ças que não te nham, nas cir -
cuns tân ci as, con di ções de cu i dar de sua pró pria se -
gu ran ça.

§ 2º Apli ca-se aos ci clo mo to res o dis pos to na
alí nea b do pa rá gra fo an te ri or:

Infra ção – mé dia;

§ 3º A res tri ção im pos ta pelo in ci so VI do ca put
des te ar ti go não se apli ca às mo to ci cle tas e mo to ne -
tas que tra ci o nem semi-re bo ques es pe ci al men te pro -
je ta dos para esse fim e de vi da men te ho mo lo ga dos
pelo ór gão com pe ten te. (Pa rá gra fo in clu í do Pela Lei
nº 10.517, de 11-7-02.)

Pe na li da de – mul ta.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção justiçae
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 100, DE 2002

(Nº 3.201/2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a pu bli ci da de dos pro -
ces sos li ci ta tó ri os e seu re gis tro e aver -
ba ção no ser vi ço de re gis tro de tí tu los e
do cu men tos e de ter mi na ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 21 da Lei nº 8.666, de 21 de

ju nho de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 21. .................................................
§ 1º O avi so pu bli ca do con te rá as in -

for ma ções es sen ci a is so bre a li ci ta ção, a in -
di ca ção do lo cal onde os in te res sa dos po de -
rão ler e ob ter o tex to in te gral do edi tal, e a
iden ti fi ca ção do ser vi ço de re gis tro de tí tu los 
e do cu men tos em que o edi tal en con tra-se
re gis tra do, em obe diên cia ao dis pos to no
art. 40, § 1º, I.

......................................................”(NR)
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Art. 2º O art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 26. As dis pen sas pre vis tas nos §§ 
2º e 4º do art. 17 e nos in ci sos III a XXIV do
art. 24, as si tu a ções de ine xi gi bi li da de re fe ri -
das no art. 25, ne ces sa ri a men te jus ti fi ca das, 

e o re tar da men to pre vis to no fi nal do pa rá -
gra fo úni co do art. 8º, de ve rão ser co mu ni -
ca dos den tro de três dias à au to ri da de su -
pe ri or para ra ti fi ca ção, re gis tro em ser vi ço
de re gis tro de tí tu los e do cu men tos, e pu bli -
ca ção na im pren sa ofi ci al no pra zo de cin co
dias, como con di ção para efi cá cia dos atos.

..................................................... “(NR)

Art. 3º O § 1º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21
de ju nho de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção, acres cen ta dos os in ci sos I e II:

“Art. 40. .................................................

§ 1º O ori gi nal do edi tal de ve rá ser da -
ta do, ru bri ca do em to das as fo lhas e as si na -
do pela au to ri da de que o ex pe dir, per ma ne -
cen do no pro ces so de li ci ta ção, e dele ex tra -
in do-se:

I – có pia in te gral a ser re gis tra da, gra -
tu i ta men te, até o pri me i ro dia da pu bli ca ção
de que tra ta o art. 21, em ser vi ço de re gis tro 
de tí tu los e do cu men tos de ten tor de de le ga -
ção vá li da para o Mu ni cí pio onde será re a li -
za da a obra, pres ta do o ser vi ço ou for ne ci -
do, ali e na do ou alu ga do o bem ob je to da li -
ci ta ção;

II – có pi as in te gra is ou re su mi das, para 
sua di vul ga ção e for ne ci men to aos in te res -
sa dos.

..................................................... “(NR)

Art. 4º O pa rá gra fo úni co do art. 61 da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção, acres cen ta dos os in ci sos I e II:

“Art. 61. .................................................

Pa rá gra fo úni co. São con di ções in dis -
pen sá ve is para a efi cá cia do con tra to e de
seus adi ta men tos:

I – re gis tro do ins tru men to de con tra to
ou de adi ta men to no ser vi ço de re gis tro de
tí tu los e do cu men tos de ten tor de de le ga ção
vá li da para o Mu ni cí pio onde será re a li za da
a obra, pres ta do o ser vi ço ou for ne ci do, ali e -
na do ou alu ga do o bem ob je to da li ci ta ção,

a ex pen sas do con tra ta do, até cin co dias
úte is após a as si na tu ra;

II – pu bli ca ção re su mi da do ins tru men -
to de con tra to ou de adi ta men to na Impren -
sa Ofi ci al, a ser pro vi den ci a da pela Admi nis -
tra ção até o quin to dia útil do mês se guin te

ao de sua as si na tu ra, para ocor rer no pra zo
de vin te dias da que la data, qual quer que
seja o seu va lor, ain da que sem ônus, res -
sal va do o dis pos to no art. 26 des ta lei.”(NR)

Art. 5º O art. 63 da Lei nº 8.666, de 1993, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 63. É per mi ti do a qual quer li ci tan -
te o co nhe ci men to dos ter mos do con tra to e 
do res pec ti vo pro ces so li ci ta tó rio e, a qual -
quer in te res sa do, a ob ten ção de có pia au -
ten ti ca da, jun to à Admi nis tra ção ou ao ser vi -
ço de re gis tro de tí tu los e do cu men tos, me -
di an te o pa ga men to dos emo lu men tos de vi -
dos.” (NR)

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23799

DEZEMBRO 200236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23800 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    37DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23801

DEZEMBRO 200238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23802 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    39DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23803

DEZEMBRO 200240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23804 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    41DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23805

DEZEMBRO 200242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23806 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    43DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23807

DEZEMBRO 200244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23808 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    45DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23809

DEZEMBRO 200246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

Tex to atu a li za do em 20-9-01
Últi ma Lei nº 9.854, de 27-10-99

Art. 8º A exe cu ção das obras e dos ser vi ços
deve pro gra mar-se, sem pre, em sua to ta li da de, pre -
vis tos seus cus tos atu al e fi nal e con si de ra dos os pra -
zos de sua exe cu ção.

Pa rá gra fo úni co. É pro i bi do o re tar da men to imo -
ti va do da exe cu ção de obra ou ser vi ço, ou de suas
par ce las, se exis ten te pre vi são or ça men tá ria para
sua exe cu ção to tal, sal vo in su fi ciên cia fi nan ce i ra ou
com pro va do mo ti vo de or dem téc ni ca, jus ti fi ca dos em 
des pa cho cir cuns tan ci a do da au to ri da de a que se re -
fe re o art. 26 des ta Lei. (Pa rá gra fo úni co in clu í do pela
Lei nº 8.883, de 8-6-94)

Art. 17. A ali e na ção de bens da Admi nis tra ção
Pú bli ca, su bor di na da à exis tên cia de in te res se pú bli -
co de vi da men te jus ti fi ca do, será pre ce di da de ava li a -
ção e obe de ce rá às se guin tes nor mas:

I – quan do imó ve is, de pen de rá de au to ri za ção
le gis la ti va para ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta e en ti -
da des au tár qui cas e fun da ci o na is, e, para to dos, in -
clu si ve as en ti da des pa ra es ta ta is, de pen de rá de ava -
li a ção pré via e de li ci ta ção na mo da li da de de con cor -
rên cia, dis pen sa da esta nos se guin tes ca sos:

a) do a ção em pa ga men to;
b) do a ção, per mi ti da ex clu si va men te para ou tro

ór gão ou en ti da de da Admi nis tra ção Pú bli ca, de qual -
quer es fe ra de go ver no;

c) per mu ta, por ou tro imó vel que aten da aos re -
qui si tos cons tan tes do in ci so X do art. 24 des ta lei;

d) in ves ti du ra;
e) ven da a ou tro ór gão ou en ti da de da ad mi nis -

tra ção pú bli ca, de qual quer es fe ra de go ver no; (Alí -
nea in clu í da pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

f) ali e na ção, con ces são de di re i to real de uso,
lo ca ção ou per mis são de uso de bens imó ve is cons -
tru í dos e des ti na dos ou efe ti va men te uti li za dos no
âm bi to de pro gra mas ha bi ta ci o na is de in te res se so ci -
al, por ór gãos ou en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
es pe ci fi ca men te cri a dos para esse fim; (Alí nea in clu í -
da pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

II – quan do mó ve is, de pen de rá de ava li a ção
pré via e de li ci ta ção, dis pen sa da esta nos se guin tes
ca sos:

a) do a ção, per mi ti da ex clu si va men te para fins e
uso de in te res se so ci al, após ava li a ção de sua opor -
tu ni da de e con ve niên cia só cio-eco nô mi ca, re la ti va -
men te à es co lha de ou tra for ma de ali e na ção;

b) per mu ta, per mi ti da ex clu si va men te en tre ór -
gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca;

c) ven da de ações, que po de rão ser ne go ci a das 
em bol sa, ob ser va da a le gis la ção es pe cí fi ca;

d) ven da de tí tu los, na for ma da le gis la ção per ti -
nen te;

e) ven da de bens pro du zi dos ou co mer ci a li za -
dos por ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli -
ca, em vir tu de de suas fi na li da des;

f) ven da de ma te ri a is e equi pa men tos para ou -
tros ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca,
sem uti li za ção pre vi sí vel por quem de les dis põe.

§ 1º Os imó ve is do a dos com base na alí nea b do 
in ci so I des te ar ti go, ces sa das as ra zões que jus ti fi ca -
ram a sua do a ção, re ver te rão ao pa tri mô nio da pes -
soa ju rí di ca do a do ra, ve da da a sua ali e na ção pelo be -
ne fi ciá rio.

§ 2º A Admi nis tra ção po de rá con ce der di re i to
real de uso de bens imó ve is, dis pen sa da li ci ta ção,
quan do o uso se des ti na a ou tro ór gão ou en ti da de da
Admi nis tra ção Pú bli ca.

§ 3º Enten de-se por in ves ti du ra, para os fins
des ta lei:

I – a ali e na ção aos pro pri e tá ri os de imó ve is lin -
de i ros de área re ma nes cen te ou re sul tan te de obra
pú bli ca, área esta que se tor nar ina pro ve i tá vel iso la -
da men te, por pre ço nun ca in fe ri or ao da ava li a ção e
des de que esse não ul tra pas se a 50% (cin qüen ta por
cen to) do va lor cons tan te da alí nea a do in ci so II do
art. 23 des ta lei; (Inci so in clu í do pela Lei nº 9.648, de
27-5-98)

II – a ali e na ção, aos le gí ti mos pos su i do res di re -
tos ou, na fal ta des tes, ao Po der Pú bli co, de imó ve is
para fins re si den ci a is cons tru í dos em nú cle os ur ba -
nos ane xos a usi nas hi dre lé tri cas, des de que con si -
de ra dos dis pen sá ve is na fase de ope ra ção des sas
uni da des e não in te grem a ca te go ria de bens re ver sí -
ve is ao fi nal da con ces são. (Inci so in clu í do pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)

§ 4º A do a ção com en car go será li ci ta da e de
seu ins tru men to cons ta rão, obri ga to ri a men te os en -
car gos, o pra zo de seu cum pri men to e cláu su la de re -
ver são, sob pena de nu li da de do ato, sen do dis pen sa -
da a li ci ta ção no caso de in te res se pú bli co de vi da -
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men te jus ti fi ca do; (Re da ção dada pela Lei nº 8.883,
de 8-6-94)

§ 5º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, caso o
do na tá rio ne ces si te ofe re cer o imó vel em ga ran tia de
fi nan ci a men to, a cláu su la de re ver são e de ma is obri -
ga ções se rão ga ran ti das por hi po te ca em se gun do
grau em fa vor do do a dor. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei
nº 8.883, de 8-6-94)

§ 6º Para a ven da de bens mó ve is ava li a dos,
iso la da ou glo bal men te, em quan tia não su pe ri or ao
li mi te pre vis to no art. 23, in ci so II, alí nea b des ta lei, a
Admi nis tra ção po de rá per mi tir o le i lão. (Pa rá gra fo in -
clu í do pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

Art. 21. Os avi sos con ten do os re su mos dos edi -
ta is das con cor rên ci as, das to ma das de pre ços, dos
con cur sos e dos le i lões, em bo ra re a li za dos no lo cal
da re par ti ção in te res sa da, de ve rão ser pu bli ca dos
com an te ce dên cia, no mí ni mo, por uma vez: (Re da -
ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

I – no Diá rio Ofi ci al da União, quan do se tra tar
de li ci ta ção fe i ta por ór gão ou en ti da de da Admi nis tra -
ção Pú bli ca Fe de ral e, ain da, quan do se tra tar de
obras fi nan ci a das par ci al ou to tal men te com re cur sos
fe de ra is ou ga ran ti das por ins ti tu i ções fe de ra is; (Re -
da ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

II – no Diá rio Ofi ci al do Esta do, ou do Dis tri to
Fe de ral quan do se tra tar, res pec ti va men te, de li ci ta -
ção fe i ta por ór gão ou en ti da de da Admi nis tra ção Pú -
bli ca Esta du al ou Mu ni ci pal, ou do Dis tri to Fe de ral;
(Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

III – em jor nal diá rio de gran de cir cu la ção no es -
ta do e tam bém, se hou ver, em jor nal de cir cu la ção no
mu ni cí pio ou na re gião onde será re a li za da a obra,
pres ta do o ser vi ço, for ne ci do, ali e na do ou alu ga do o
bem, po den do ain da a Admi nis tra ção, con for me o vul -
to da li ci ta ção, uti li zar-se de ou tros me i os de di vul ga -
ção para am pli ar a área de com pe ti ção. (Re da ção
dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

§ 1º O avi so pu bli ca do con te rá a in di ca ção do lo -
cal em que os in te res sa dos po de rão ler e ob ter o tex to 
in te gral do edi tal e to das as in for ma ções so bre a li ci ta -
ção.

§ 2º O pra zo mí ni mo até o re ce bi men to das pro -
pos tas ou da re a li za ção do even to será:

I – qua ren ta e cin co dias para: (Re da ção dada
pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

a) con cur so;
b) con cor rên cia, quan do o con tra to a ser ce le -

bra do con tem plar o re gi me de em pre i ta da in te gral ou
quan do a li ci ta ção for do tipo “me lhor téc ni ca” ou “téc -
ni ca e pre ço”;

II – trin ta dias para: (Re da ção dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)

a) con cor rên cia, nos ca sos não es pe ci fi ca dos
na alí nea b do in ci so an te ri or;

b) to ma da de pre ços, quan do a li ci ta ção for do
tipo “me lhor téc ni ca” ou “téc ni ca e pre ço”;

III – quin ze dias para a to ma da de pre ços, nos
ca sos não es pe ci fi ca dos na alí nea b do in ci so an te ri -
or, ou le i lão; (Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)

IV – cin co dias úte is para con vi te. (Re da ção
dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

§ 3º Os pra zos es ta be le ci dos no pa rá gra fo an te -
ri or se rão con ta dos a par tir da úl ti ma pu bli ca ção do
edi tal re su mi do ou da ex pe di ção do con vi te, ou ain da
da efe ti va dis po ni bi li da de do edi tal ou do con vi te e
res pec ti vos ane xos, pre va le cen do a data que ocor rer
mais tar de. (Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)

§ 4º Qu al quer mo di fi ca ção no edi tal exi ge di vul -
ga ção pela mes ma for ma que se deu o tex to ori gi nal,
re a brin do-se o pra zo ini ci al men te es ta be le ci do, ex ce -
to quan do, in ques ti o na vel men te, a al te ra ção não afe -
tar a for mu la ção das pro pos tas.

Art. 24. É dis pen sá vel a li ci ta ção:
I – para obras e ser vi ços de en ge nha ria de va lor

até 10% (dez por cen to) do li mi te pre vis to na alí nea a,
do in ci so I do ar ti go an te ri or, des de que não se re fi -
ram a par ce las de uma mes ma obra ou ser vi ço ou
ain da para obras e ser vi ços da mes ma na tu re za e no
mes mo lo cal que pos sam ser re a li za das con jun ta e
con co mi tan te men te; (Re da ção dada pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)

II – para ou tros ser vi ços e com pras de va lor até
10% (dez por cen to) do li mi te pre vis to na alí nea a, do
in ci so II do ar ti go an te ri or e para ali e na ções, nos ca -
sos pre vis tos nes ta lei, des de que não se re fi ram a
par ce las de um mes mo ser vi ço, com pra ou ali e na ção
de ma i or vul to que pos sa ser re a li za da de uma só vez; 
(Re da ção dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

III – nos ca sos de guer ra ou gra ve per tur ba ção
da or dem;

IV – nos ca sos de emer gên cia ou de ca la mi da de 
pú bli ca, quan do ca rac te ri za da ur gên cia de aten di -
men to de si tu a ção que pos sa oca si o nar pre ju í zo ou
com pro me ter a se gu ran ça de pes so as, obras, ser vi -
ços, equi pa men tos e ou tros bens, pú bli cos ou par ti cu -
la res, e so men te para os bens ne ces sá ri os ao aten di -
men to da si tu a ção emer gen ci al ou ca la mi to sa e para
as par ce las de obras e ser vi ços que pos sam ser con -
clu í das no pra zo má xi mo de 180 (cen to e oi ten ta) dias 
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con se cu ti vos e inin ter rup tos, con ta dos da ocor rên cia
da emer gên cia ou ca la mi da de, ve da da a pror ro ga ção
dos res pec ti vos con tra tos;

V – quan do não acu di rem in te res sa dos à li ci ta -
ção an te ri or e esta, jus ti fi ca da men te, não pu der ser
re pe ti da sem pre ju í zo para a Admi nis tra ção, man ti -
das, nes te caso, to das as con di ções pre es ta be le ci -
das;

VI – quan do a União ti ver que in ter vir no do mí nio 
eco nô mi co para re gu lar pre ços ou nor ma li zar o abas -
te ci men to;

VII – quan do as pro pos tas apre sen ta das con -
sig na rem pre ços ma ni fes ta men te su pe ri o res aos pra -
ti ca dos no mer ca do na ci o nal, ou fo rem in com pa tí ve is
com os fi xa dos pe los ór gãos ofi ci a is com pe ten tes, ca -
sos em que, ob ser va do o pa rá gra fo úni co do art. 48
des ta Lei e, per sis tin do a si tu a ção, será ad mi ti da a
ad ju di ca ção di re ta dos bens ou ser vi ços, por va lor
não su pe ri or ao cons tan te do re gis tro de pre ços, ou
dos ser vi ços;

VIII – para a aqui si ção, por pes soa ju rí di ca de di -
re i to pú bli co in ter no, de bens pro du zi dos ou ser vi ços
pres ta dos por ór gão ou en ti da de que in te gre a Admi -
nis tra ção Pú bli ca e que te nha sido cri a do para esse
fim es pe cí fi co em data an te ri or à vi gên cia des ta Lei,
des de que o pre ço con tra ta do seja com pa tí vel com o
pra ti ca do no mer ca do; (Re da ção dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)

IX – quan do hou ver pos si bi li da de de com pro me -
ti men to da se gu ran ça na ci o nal, nos ca sos es ta be le ci -
dos em de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca, ou vi do o
Con se lho de De fe sa Na ci o nal;

X – para a com pra ou lo ca ção de imó vel des ti na -
do ao aten di men to das fi na li da des pre cí pu as da ad -
mi nis tra ção, cu jas ne ces si da des de ins ta la ção e lo ca -
li za ção con di ci o nem a sua es co lha, des de que o pre -
ço seja com pa tí vel com o va lor de mer ca do, se gun do
ava li a ção pré via; (Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de 
8-6-94)

XI – na con tra ta ção de re ma nes cen te de obra,
ser vi ço ou for ne ci men to, em con se qüên cia de res ci -
são con tra tu al, des de que aten di da a or dem de clas si -
fi ca ção da li ci ta ção an te ri or e ace i tas as mes mas con -
di ções ofe re ci das pelo li ci tan te ven ce dor, in clu si ve
quan to ao pre ço, de vi da men te cor ri gi do;

XII – nas com pras de hor ti fru ti gran je i ros, pão e
ou tros gê ne ros pe re cí ve is, no tem po ne ces sá rio para
a re a li za ção dos pro ces sos li ci ta tó ri os cor res pon den -
tes, re a li za das di re ta men te com base no pre ço do dia; 
(Re da ção dada pela Lei n0 8.883, de 8-6-94)

XIII – na con tra ta ção de ins ti tu i ção bra si le i ra in -
cum bi da re gi men tal ou es ta tu ta ri a men te da pes qui sa, 
do en si no ou do de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal, ou de
ins ti tu i ção de di ca da à re cu pe ra ção so ci al do pre so,
des de que a con tra ta da de te nha in ques ti o ná vel re pu -
ta ção éti co-pro fis si o nal e não te nha fins lu cra ti vos;
(Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XIV – para a aqui si ção de bens ou ser vi ços nos
ter mos de acor do in ter na ci o nal es pe cí fi co apro va do
pelo Con gres so Na ci o nal, quan do as con di ções ofer -
ta das fo rem ma ni fes ta men te van ta jo sas para o Po der
Pú bli co; (Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XV – para a aqui si ção ou res ta u ra ção de obras
de arte e ob je tos his tó ri cos, de au ten ti ci da de cer ti fi -
ca da, des de que com pa tí ve is ou ine ren tes às fi na li da -
des do ór gão ou en ti da de.

XVI – para a im pres são dos diá ri os ofi ci a is, de
for mu lá ri os pa dro ni za dos de uso da ad mi nis tra ção, e
de edi ções téc ni cas ofi ci a is, bem como para pres ta -
ção de ser vi ços de in for má ti ca a pes soa ju rí di ca de di -
re i to pú bli co in ter no, por ór gãos ou en ti da des que in -
te grem a Admi nis tra ção Pú bli ca, cri a dos para esse
fim es pe cí fi co; (Inci so in clu í do pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)

XVII – para a aqui si ção de com po nen tes ou pe -
ças de ori gem na ci o nal ou es tran ge i ra, ne ces sá ri os à
ma nu ten ção de equi pa men tos du ran te o pe río do de
ga ran tia téc ni ca, jun to ao for ne ce dor ori gi nal des ses
equi pa men tos, quan do tal con di ção de ex clu si vi da de
for in dis pen sá vel para a vi gên cia da ga ran tia; (Inci so
in clu í do pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XVIII – nas com pras ou con tra ta ções de ser vi -
ços para o abas te ci men to de na vi os, em bar ca ções,
uni da des aé re as ou tro pas e seus me i os de des lo ca -
men to quan do em es ta da even tu al de cur ta du ra ção
em por tos, ae ro por tos ou lo ca li da des di fe ren tes de
suas se des, por mo ti vo de mo vi men ta ção ope ra ci o nal 
ou de ades tra men to, quan do a exi güi da de dos pra zos 
le ga is pu der com pro me ter a nor ma li da de e os pro pó -
si tos das ope ra ções e des de que seu va lor não ex ce -
da ao li mi te pre vis to na alí nea a do in ci so II do art. 23
des ta Lei: (Inci so in clu í do pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)

XIX – para as com pras de ma te ri al de uso pe las
For ças Arma das, com ex ce ção de ma te ri a is de uso
pes so al e ad mi nis tra ti vo, quan do hou ver ne ces si da de 
de man ter a pa dro ni za ção re que ri da pela es tru tu ra de 
apo io lo gís ti co dos me i os na va is, aé re os e ter res tres,
me di an te pa re cer de co mis são ins ti tu í da por de cre to;
(Inci so in clu í do pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
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XX – na con tra ta ção de as so ci a ção de po da do -
res de de fi ciên cia fí si ca, sem fins lu cra ti vos e de com -
pro va da ido ne i da de, por ór gãos ou en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca, para a pres ta ção de ser vi ços
ou for ne ci men to de mão-de-obra, des de que o pre ço
con tra ta do seja com pa tí vel com o pra ti ca do no mer -
ca do. (Inci so in clu í do pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XXI – Para a aqui si ção de bens des ti na dos ex -
clu si va men te a pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca com
re cur sos con ce di dos pela Ca pes, Fi nep, CNPq ou ou -
tras ins ti tu i ções de fo men to a pes qui sa cre den ci a das
pelo CNPq para esse fim es pe cí fi co. (Inci so in clu í do
pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

XXII – na con tra ta ção de for ne ci men to ou su pri -
men to de ener gia elé tri ca e gás na tu ral com con ces si -
o ná rio, per mis si o ná rio ou au to ri za do, se gun do as
nor mas da le gis la ção es pe cí fi ca; (Re da ção dada
Dela Lei nº 10.438, de 26-4-2002)

XXIII – na con tra ta ção re a li za da por em pre sa
pú bli ca ou so ci e da de de eco no mia mis ta com suas
sub si diá ri as e con tro la das, para a aqui si ção ou ali e -
na ção de bens, pres ta ção ou ob ten ção de ser vi ços,
des de que o pre ço con tra ta do seja com pa tí vel com o
pra ti ca do no mer ca do. (Inci so in clu í do pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)

XXIV – para a ce le bra ção de con tra tos de pres -
ta ção de ser vi ços com as or ga ni za ções so ci a is, qua li -
fi ca das no âm bi to das res pec ti vas es fe ras de go ver -
no, para ati vi da des con tem pla das no con tra to de ges -
tão. (Inci so in clu í do pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

Pa rá gra fo úni co. Os per cen tu a is re fe ri dos nos
in ci sos I e II des te ar ti go, se rão 20% (vin te por cen to)
para com pras, obras e ser vi ços con tra ta dos por so ci -
e da de de eco no mia mis ta e em pre sa pú bli ca, bem as -
sim por au tar quia e fun da ção qua li fi ca das, na for ma
da lei, como Agên ci as Exe cu ti vas. (Re da ção dada
pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

Art. 26. As dis pen sas pre vis tas nos §§ 2º e 4º do
art. 17 e nos in ci sos III a XXIV do art. 24, as si tu a ções
de ine xi gi bi li da de re fe ri das no art. 25, ne ces sa ri a -
men te jus ti fi ca das, e o re tar da men to pre vis to no fi nal
do pa rá gra fo úni co do art. 8º, de ve rão ser co mu ni ca -
dos den tro de três dias a au to ri da de su pe ri or, para ra -
ti fi ca ção e pu bli ca ção na im pren sa ofi ci al, no pra zo de 
cin co dias, como con di ção para efi cá cia dos atos.
(Re da ção dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

Pa rá gra fo úni co. O pro ces so de dis pen sa, de
ine xi gi bi li da de ou de re tar da men to, pre vis to nes te ar -
ti go, será ins tru í do, no que cou ber, com os se guin tes
ele men tos:

I – ca rac te ri za ção da si tu a ção emer gen ci al ou ca -
la mi to sa que jus ti fi que a dis pen sa, quan do for o caso

II – ra zão da es co lha do for ne ce dor ou exe cu -
tan te;

III – jus ti fi ca ti va do pre ço.
IV – do cu men to de apro va ção dos pro je tos de

pes qui sa aos qua is os bens se rão alo ca dos.
(Inci so in clu í do pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
Art. 40. O edi tal con te rá no preâm bu lo o nú me ro

de or dem em sé rie anu al, o nome da re par ti ção in te -
res sa da e de seu se tor, a mo da li da de, o re gi me de
exe cu ção e o tipo da li ci ta ção, a men ção de que será
re gi da por esta Lei, o lo cal, dia e hora para re ce bi -
men to da do cu men ta ção e pro pos ta, bem como para
iní cio da aber tu ra dos en ve lo pes, e in di ca rá, obri ga to -
ri a men te, o se guin te:

I – ob je to da li ci ta ção, em des cri ção su cin ta e
cla ra;

II – pra zo e con di ções para as si na tu ra do con -
tra to ou re ti ra da dos ins tru men tos, como pre vis to no
art. 64 des ta lei, para exe cu ção do con tra to e para en -
tre ga do ob je to da li ci ta ção;

III – san ções para o caso de ina dim ple men to;
IV – lo cal onde po de rá ser exa mi na do e ad qui ri -

do o pro je to bá si co;
V – se há pro je to exe cu ti vo dis po ní vel na data da 

pu bli ca ção do edi tal de li ci ta ção e o lo cal onde pos sa
ser exa mi na do e ad qui ri do;

VI – con di ções para par ti ci pa ção na li ci ta ção,
em con for mi da de com os arts. 27 a 31 des ta Lei, e for -
ma de apre sen ta ção das pro pos tas;

VII – cri té rio para jul ga men to, com dis po si ções
cla ras e pa râ me tros ob je ti vos;

VIII – lo ca is, ho rá ri os e có di gos de aces so dos
me i os de co mu ni ca ção à dis tân cia em que se rão for -
ne ci dos ele men tos, in for ma ções e es cla re ci men tos
re la ti vos à li ci ta ção e às con di ções para aten di men to
das obri ga ções ne ces sá ri as ao cum pri men to de seu
ob je to;

IX – con di ções equi va len tes de pa ga men to en -
tre em pre sas bra si le i ras e es tran ge i ras, no caso de li -
ci ta ções in ter na ci o na is;

X – o cri té rio de ace i ta bi li da de dos pre ços uni tá -
rio e glo bal, con for me o caso, per mi ti da a fi xa ção de
pre ços má xi mos e ve da dos a fi xa ção de pre ços mí ni -
mos, cri té ri os es ta tís ti cos ou fa i xas de va ri a ção em
re la ção a pre ços de re fe rên cia, res sal va do o dis pos to
nos §§ lº e 2º do art. 48; (Re da ção dada pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)

XI – cri té rio de re a jus te, que de ve rá re tra tar a
va ri a ção efe ti va do cus to de pro du ção, ad mi ti da a
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ado ção de ín di ces es pe cí fi cos ou se to ri a is, des de a
data pre vis ta para apre sen ta ção da pro pos ta, ou do
or ça men to a que essa pro pos ta se re fe rir, até a data
do adim ple men to de cada par ce la; (Re da ção dada
pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

XII – (VETADO)
XIII – li mi tes para pa ga men to de ins ta la ção e

mo bi li za ção para exe cu ção de obras ou ser vi ços que
se rão obri ga to ri a men te pre vis tos em se pa ra do das
de ma is par ce las, eta pas ou ta re fas;

XIV – con di ções de pa ga men to, pre ven do:
a) pra zo de pa ga men to não su pe ri or a trin ta

dias, con ta do a par tir da data fi nal do pe río do de
adim ple men to de cada par ce la; (Re da ção dada pela
Lei nº 8.883, de 8-6-94)

b) cro no gra ma de de sem bol so má xi mo por pe -
río do, em con for mi da de com a dis po ni bi li da de de re -
cur sos fi nan ce i ros;

c) cri té rio de atu a li za ção fi nan ce i ra dos va lo res a
se rem pa gos, des de a data fi nal do pe río do de adim ple -
men to de cada par ce la até a data do efe ti vo pa ga men to; 
(Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

d) com pen sa ções fi nan ce i ras e pe na li za ções,
por even tu a is atra sos, e des con tos, por even tu a is an -
te ci pa ções de pa ga men tos;

e) exi gên cia de se gu ros, quan do for o caso;
XV – ins tru ções e nor mas para os re cur sos pre -

vis tos nes ta lei;
XVI – con di ções de re ce bi men to do ob je to da li -

ci ta ção;
XVII – ou tras in di ca ções es pe cí fi cas ou pe cu li a -

res da li ci ta ção.
§ 1º O ori gi nal do edi tal de ve rá ser da ta do, ru bri -

ca do em to das as fo lhas e as si na do pela au to ri da de
que o ex pe dir, per ma ne cen do no pro ces so de li ci ta -
ção, e dele ex tra in do-se có pi as in te gra is ou re su mi -
das, para sua di vul ga ção e for ne ci men to aos in te res -
sa dos.

§ 2º Cons ti tu em ane xos do edi tal, dele fa zen do
par te in te gran te:

I – o pro je to bá si co e/ou exe cu ti vo, com to das as
suas par tes, de se nhos, es pe ci fi ca ções e ou tros com -
ple men tos;

II – or ça men to es ti ma do em pla ni lhas de quan ti -
ta ti vos e pre ços uni tá ri os; (Re da ção dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)

III – a mi nu ta do con tra to a ser fir ma do en tre a
Admi nis tra ção e o li ci tan te ven ce dor;

IV – as es pe ci fi ca ções com ple men ta res e as
nor mas de exe cu ção per ti nen tes à li ci ta ção.

§ 3º Para efe i to do dis pos to nes ta lei, con si de -
ra-se como adim ple men to da obri ga ção con tra tu al a
pres ta ção do ser vi ço, a re a li za ção da obra, a en tre ga
do bem ou de par ce la des tes, bem como qual quer ou -
tro even to con tra tu al a cuja ocor rên cia es te ja vin cu la -
da a emis são de do cu men to de co bran ça.

§ 4º Nas com pras para en tre ga ime di a ta, as sim
en ten di das aque las com pra zo de en tre ga até trin ta
dias da data pre vis ta para apre sen ta ção da pro pos ta,
po de rão ser dis pen sa das:

(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
I – o dis pos to no in ci so XI des te ar ti go;
II – a atu a li za ção fi nan ce i ra a que se re fe re a alí -

nea c do in ci so XIV des te ar ti go, cor res pon den te ao
pe río do com pre en di do en tre as da tas do adim ple -
men to e a pre vis ta para o pa ga men to, des de que não
su pe ri or a quin ze dias.

Art. 61. Todo con tra to deve men ci o nar os no mes 
das par tes e os de seus re pre sen tan tes, a fi na li da de,
o ato que au to ri zou a sua la vra tu ra, o nú me ro do pro -
ces so da li ci ta ção, da dis pen sa ou da ine xi gi bi li da de,
a su je i ção dos con tra tan tes às nor mas des ta lei e às
cláu su las con tra tu a is.

Pa rá gra fo úni co. A pu bli ca ção re su mi da do ins -
tru men to de con tra to ou de seus adi ta men tos na im -
pren sa ofi ci al, que é con di ção in dis pen sá vel para sua
efi cá cia, será pro vi den ci a da pela Admi nis tra ção até o
quin to dia útil do mês se guin te ao de sua as si na tu ra,
para ocor rer no pra zo de vin te dias da que la data,
qual quer que seja o seu va lor, ain da que sem ônus,
res sal va do o dis pos to no art. 26 des ta lei. (Pa rá gra fo
úni co in clu í do pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

Art. 63. É per mi ti do a qual quer li ci tan te o co nhe -
ci men to dos ter mos do con tra to e do res pec ti vo pro -
ces so li ci ta tó rio e, a qual quer in te res sa do, a ob ten ção 
de có pia au ten ti ca da, me di an te o pa ga men to dos
emo lu men tos de vi dos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2002

(Nº 3.468/00, na Casa de Ori gem)

Insti tui o ano de 2002 como “Ano do 
Edu ca dor” e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o ano de 2002 como “Ano

do Edu ca dor”.
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Art. 2º São ob je ti vos da ins ti tu i ção do “Ano do
Edu ca dor”:

I – con tri bu ir para o res ga te do pres tí gio so ci al
do pro fes sor na so ci e da de bra si le i ra;

II – pro mo ver ações po lí ti cas e ad mi nis tra ti vas de 
va lo ri za ção do pro fes sor en quan to tra ba lha dor da edu -
ca ção e for ma dor do ci da dão, vi san do a es ti mu lar:

a) a re a li za ção de cur sos de atu a li za ção, aper fe -
i ço a men to, es pe ci a li za ção, mes tra do e dou to ra do
para pro fes so res de edu ca ção in fan til, de en si no fun -
da men tal e mé dio;

b) as vi a gens de es tu do e de in ter câm bio cul tu -
ral den tro do País e em ou tros pa í ses, es pe ci al men te
do Mer co sul;

c) o aces so à pro du ções cul tu ra is na ci o na is e
es tran ge i ras apre sen ta das no Bra sil;

III – di vul gar o pen sa men to pe da gó gi co e ex pe -
riên ci as ino va do ras de pro fes so res, que ve nham con -
tri bu in do sig ni fi ca ti va men te para o pro gres so da edu -
ca ção bá si ca e su pe ri or, seja em âm bi to es co lar, mu -
ni ci pal, es ta du al ou na ci o nal.

Art. 3º Será cons ti tu í da pelo Con gres so Na ci o -
nal uma co mis são en car re ga da de: 

I – pro mo ver, no ano de 2002, a aná li se da si tu a -
ção do ma gis té rio no País, in di can do pro pos tas para
a so lu ção dos pro ble mas que vi e rem a ser apon ta dos;

II – ar ti cu lar – se com as Assem bléi as Le gis la ti -
vas dos Esta dos e com a Câ ma ra Le gis la ti va do Dis -
tri to Fe de ral e es ti mu lar o in ter câm bio da que las
Assem bléi as com as Câ ma ras de Ve re a do res dos Mu -
ni cí pi os dos res pec ti vos Esta dos, vi san do a re a li za ção
lo cal da aná li se de que tra ta o in ci so I des te ar ti go.

Art. 4º A exe cu ção da pro gra ma ção a que se re fe -
re esta lei con ta rá com re cur sos do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to da Edu ca ção do FAT e com re cur sos
ar re ca da dos na for ma do in ci so VIII do art. 5º da Lei nº
8.313, de 23 de de zem bro de 1991.

Art. 5º As pes so as fí si cas ou ju rí di cas que con tri -
bu í rem fi nan ce i ra men te para a re a li za ção das ati vi da -
des do “Ano de Edu ca dor” fa rão jus aos be ne fí ci os con -
ce di dos pela Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as.

Tex to Atu a li za do em 30-3-01
Últi ma Lei nº 9.999, 30-8-00

Últi ma MP nº 2.189-49, de 23-8-01

Art. 5º o FNC é um fun do de na tu re za con tá bil, 
com pra zo in de ter mi na do de du ra ção, que fun ci o na -
rá sob as for mas de apo io a fun do per di do ou de
em prés ti mos re em bol sá ve is, con for me es ta be le cer
o re gu la men to, e cons ti tu í do dos se guin tes re cur -
sos:

I – re cur sos do Te sou ro Na ci o nal;

II – do a ções, nos ter mos da le gis la ção vi gen te;

III – le ga dos;

IV – sub ven ções e au xí li os de en ti da des de
qual quer na tu re za, in clu si ve de or ga nis mos in ter na ci -
o na is;

V – sal dos não uti li za dos na exe cu ção dos pro -
je tos a que se re fe rem o Ca pí tu lo IV e o pre sen te ca pí -
tu lo des ta lei;

VI – de vo lu ção de re cur sos de pro je tos pre vis tos 
no Ca pí tu lo IV e no pre sen te ca pí tu lo des ta lei, e não
ini ci a dos ou in ter rom pi dos, com ou sem jus ta ca u sa;

VII – um por cen to da ar re ca da ção dos Fun dos
de Inves ti men tos Re gi o na is, a que se re fe re a Lei nº
8.167, de 16 de ja ne i ro de 1991, obe de ci da na apli ca -
ção a res pec ti va ori gem ge o grá fi ca re gi o nal;

VIII – Três por cen to da ar re ca da ção bru ta dos
con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e si mi -
la res cuja re a li za ção es ti ver su je i ta a au to ri za ção fe -
de ral, de du zin do-se este va lor do mon tan te des ti na -
dos aos prê mi os; (Re da ção dada pela Lei nº 9.999, de 
30-8-00);

IX – re em bol so das ope ra ções de em prés ti mo
re a li za das por meio do fun do, a tí tu lo de fi nan ci a men -

to re em bol sá vel, ob ser va dos cri té ri os de re mu ne ra -
ção que, no mí ni mo, lhes pre ser ve o va lor real;

X – re sul ta do das apli ca ções em tí tu los pú bli cos
fe de ra is, obe de ci da a le gis la ção vi gen te so bre a ma -
té ria;

XI – con ver são da dí vi da ex ter na com en ti da des
e ór gãos es tran ge i ros, uni ca men te me di an te do a -
ções, no li mi te a ser fi xa do pelo Mi nis tro da Eco no -
mia, Fa zen da e Pla ne ja men to, ob ser va das as nor mas 
e pro ce di men tos do Ban co Cen tral do Bra sil;

XII – sal dos de exer cí ci os an te ri o res;

XIII – re cur sos de ou tras fon tes.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 102, DE 2002

(Nº 4.610/2001, na casa de ori gem)

Dis põe so bre a lin gua gem in clu si va
na le gis la ção e do cu men tos ofi ci a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º As leis e atos nor ma ti vos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os pas sa -
rão a usar a lin gua gem in clu si va na edi ção de seus
tex tos.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta lei, en ten -
de-se por lin gua gem in clu si va:

I – a uti li za ção de vo cá bu los que de sig nem o gê -
ne ro mas cu li no ape nas para re fe rir-se ao ho mem,
sem que seu al can ce seja es ten di do à mu lher;

II – nos tex tos es cri tos ou fa la dos, toda re fe rên -
cia à mu lher de ve rá ser fe i ta ex pres sa men te uti li zan -
do-se, para tan to, o gê ne ro fe mi ni no.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de no ven ta dias.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23819

DEZEMBRO 200256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23820 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    57DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23821

DEZEMBRO 200258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23822 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    59DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23823

DEZEMBRO 200260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23824 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    61DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23825

DEZEMBRO 200262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23826 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    63DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23827

DEZEMBRO 200264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23828 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 584, DE 2002
Nº 982/2001, na Câ ma ra dos de pu ta dos

    65DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23829

DEZEMBRO 200266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23830 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    67DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23831

DEZEMBRO 200268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23832 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    69DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23833

DEZEMBRO 200270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23834 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    71DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23835

DEZEMBRO 200272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23836 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    73DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23837

DEZEMBRO 200274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23838 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    75DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23839

DEZEMBRO 200276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23840 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    77DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23841

DEZEMBRO 200278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23842 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    79DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23843

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 586, DE 2002
(Nº 1.195/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos

DEZEMBRO 200280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23844 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    81DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23845

DEZEMBRO 200282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23846 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    83DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23847

DEZEMBRO 200284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23848 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    85DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23849

DEZEMBRO 200286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23850 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    87DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23851

DEZEMBRO 200288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23852 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    89DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23853

DEZEMBRO 200290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23854 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    91DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23855

DEZEMBRO 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23856 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    93DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23857

DEZEMBRO 200294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23858 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    95DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23859

DEZEMBRO 200296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23860 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    97DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23861

DEZEMBRO 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23862 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    99DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23863

DEZEMBRO 2002100    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23864 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    101DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23865

DEZEMBRO 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23866 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    103DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23867

DEZEMBRO 2002104    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23868 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    105DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23869

DEZEMBRO 2002106    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23870 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    107DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23871

DEZEMBRO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23872 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    109DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23873

DEZEMBRO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23874 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    111DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23875

DEZEMBRO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23876 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    113DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23877

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 590, DE 2002
(Nº 1.350/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

DEZEMBRO 2002114    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23878 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

MENSAGEM Nº 564, DE 2001

    115DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23879

DEZEMBRO 2002116    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23880 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    117DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23881

DEZEMBRO 2002118    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23882 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    119DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23883

DEZEMBRO 2002120    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23884 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    121DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23885

DEZEMBRO 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23886 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    123DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23887

DEZEMBRO 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23888 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    125DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23889

DEZEMBRO 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23890 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    127DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23891

DEZEMBRO 2002128    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23892 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    129DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23893

DEZEMBRO 2002130    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23894 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    131DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23895

DEZEMBRO 2002132    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23896 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    133DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23897

DEZEMBRO 2002134    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23898 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    135DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23899

DEZEMBRO 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23900 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    137DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23901

DEZEMBRO 2002138    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23902 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    139DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23903

DEZEMBRO 2002140    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23904 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    141DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23905

DEZEMBRO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23906 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    143DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23907

DEZEMBRO 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23908 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    145DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23909

DEZEMBRO 2002146    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23910 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    147DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23911

DEZEMBRO 2002148    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23912 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    149DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23913

DEZEMBRO 2002150    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23914 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    151DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23915

DEZEMBRO 2002152    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23916 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    153DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23917

DEZEMBRO 2002154    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23918 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    155DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23919

DEZEMBRO 2002156    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23920 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    157DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23921

DEZEMBRO 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23922 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    159DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23923

DEZEMBRO 2002160    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23924 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    161DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23925

DEZEMBRO 2002162    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23926 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    163DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23927

DEZEMBRO 2002164    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23928 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    165DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23929

DEZEMBRO 2002166    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23930 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    167DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23931

DEZEMBRO 2002168    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23932 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    169DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23933

DEZEMBRO 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23934 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    171DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23935

DEZEMBRO 2002172    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23936 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    173DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23937

DEZEMBRO 2002174    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23938 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    175DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23939

DEZEMBRO 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23940 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    177DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23941

DEZEMBRO 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23942 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    179DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23943

DEZEMBRO 2002180    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23944 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    181DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23945

DEZEMBRO 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23946 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    183DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23947

DEZEMBRO 2002184    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23948 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    185DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23949

DEZEMBRO 2002186    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23950 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    187DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23951

DEZEMBRO 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23952 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    189DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23953

DEZEMBRO 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23954 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    191DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23955

DEZEMBRO 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23956 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    193DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23957

DEZEMBRO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23958 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    195DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23959

DEZEMBRO 2002196    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23960 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    197DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23961

DEZEMBRO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23962 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    199DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23963

DEZEMBRO 2002200    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23964 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    201DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23965

DEZEMBRO 2002202    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23966 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    203DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23967

DEZEMBRO 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23968 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    205DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23969

DEZEMBRO 2002206    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23970 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    207DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23971

DEZEMBRO 2002208    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23972 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    209DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23973

DEZEMBRO 2002210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23974 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    211DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23975

DEZEMBRO 2002212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23976 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    213DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23977

DEZEMBRO 2002214    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23978 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    215DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23979

DEZEMBRO 2002216    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23980 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    217DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23981

DEZEMBRO 2002218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23982 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    219DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23983

DEZEMBRO 2002220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23984 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    221DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23985

DEZEMBRO 2002222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23986 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    223DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23987

DEZEMBRO 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23988 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    225DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23989

DEZEMBRO 2002226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23990 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    227DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23991

DEZEMBRO 2002228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23992 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    229DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23993

DEZEMBRO 2002230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23994 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    231DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23995

DEZEMBRO 2002232    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23996 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    233DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23997

DEZEMBRO 2002234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



23998 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    235DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 23999

DEZEMBRO 2002236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24000 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    237DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24001

DEZEMBRO 2002238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24002 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    239DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24003

DEZEMBRO 2002240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24004 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    241DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24005

DEZEMBRO 2002242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24006 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    243DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24007

DEZEMBRO 2002244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24008 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    245DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24009

DEZEMBRO 2002246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24010 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    247DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24011

DEZEMBRO 2002248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24012 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    249DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24013

DEZEMBRO 2002250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24014 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    251DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24015

DEZEMBRO 2002252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24016 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    253DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24017

DEZEMBRO 2002254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24018 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    255DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24019

DEZEMBRO 2002256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24020 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    257DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24021

DEZEMBRO 2002258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24022 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    259DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24023

DEZEMBRO 2002260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24024 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    261DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24025

DEZEMBRO 2002262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24026 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    263DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24027

DEZEMBRO 2002264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24028 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    265DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24029

DEZEMBRO 2002266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24030 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    267DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24031

DEZEMBRO 2002268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24032 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    269DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24033

DEZEMBRO 2002270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24034 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    271DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24035

DEZEMBRO 2002272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24036 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 611, DE 2002
(Nº 1.672/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    273DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24037

DEZEMBRO 2002274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24038 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    275DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24039

DEZEMBRO 2002276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24040 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    277DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24041

DEZEMBRO 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24042 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    279DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24043

DEZEMBRO 2002280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24044 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    281DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24045

DEZEMBRO 2002282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24046 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    283DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24047

DEZEMBRO 2002284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24048 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    285DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24049

DEZEMBRO 2002286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24050 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    287DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24051

DEZEMBRO 2002288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24052 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    289DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24053

DEZEMBRO 2002290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24054 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    291DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24055

DEZEMBRO 2002292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24056 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    293DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24057

DEZEMBRO 2002294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24058 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    295DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24059

DEZEMBRO 2002296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24060 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    297DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24061

DEZEMBRO 2002298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24062 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    299DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24063

DEZEMBRO 2002300    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24064 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    301DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24065

DEZEMBRO 2002302    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24066 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    303DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24067

DEZEMBRO 2002304    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24068 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    305DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24069

DEZEMBRO 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24070 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    307DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24071

DEZEMBRO 2002308    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24072 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    309DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24073

DEZEMBRO 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24074 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    311DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24075

DEZEMBRO 2002312    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24076 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    313DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24077

DEZEMBRO 2002314    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24078 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    315DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24079

DEZEMBRO 2002316    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24080 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    317DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24081

DEZEMBRO 2002318    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24082 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    319DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24083

DEZEMBRO 2002320    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24084 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    321DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24085

DEZEMBRO 2002322    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24086 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    323DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24087

DEZEMBRO 2002324    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24088 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    325DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24089

DEZEMBRO 2002326    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24090 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    327DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24091

DEZEMBRO 2002328    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24092 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    329DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24093

DEZEMBRO 2002330    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24094 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    331DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24095

DEZEMBRO 2002332    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24096 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    333DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24097

DEZEMBRO 2002334    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24098 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    335DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24099

DEZEMBRO 2002336    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24100 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    337DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24101

DEZEMBRO 2002338    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24102 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    339DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24103

DEZEMBRO 2002340    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24104 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    341DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24105

DEZEMBRO 2002342    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24106 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    343DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24107

DEZEMBRO 2002344    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24108 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    345DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24109

DEZEMBRO 2002346    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24110 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    347DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24111

DEZEMBRO 2002348    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24112 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    349DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24113

DEZEMBRO 2002350    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24114 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    351DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24115

DEZEMBRO 2002352    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24116 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    353DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24117

DEZEMBRO 2002354    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24118 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    355DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24119

DEZEMBRO 2002356    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24120 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    357DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24121

DEZEMBRO 2002358    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24122 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    359DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24123

DEZEMBRO 2002360    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24124 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    361DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24125

DEZEMBRO 2002362    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24126 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    363DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24127

DEZEMBRO 2002364    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24128 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    365DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24129

DEZEMBRO 2002366    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24130 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

EM Nº 370/MC

    367DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24131

DEZEMBRO 2002368    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24132 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    369DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24133

DEZEMBRO 2002370    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24134 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    371DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24135

DEZEMBRO 2002372    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24136 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

        (À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 624, DE 2002
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    373DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24137

DEZEMBRO 2002374    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24138 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    375DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24139

DEZEMBRO 2002376    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24140 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    377DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24141

DEZEMBRO 2002378    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24142 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    379DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24143

DEZEMBRO 2002380    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24144 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    381DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24145

               (À Co mis são de Edu ca ção.)

DEZEMBRO 2002382    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24146 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    383DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24147

DEZEMBRO 2002384    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24148 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    385DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24149

DEZEMBRO 2002386    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24150 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    387DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24151

DEZEMBRO 2002388    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24152 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    389DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24153

DEZEMBRO 2002390    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24154 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    391DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24155

DEZEMBRO 2002392    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24156 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    393DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24157

DEZEMBRO 2002394    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24158 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    395DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24159

DEZEMBRO 2002396    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24160 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    397DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24161

DEZEMBRO 2002398    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24162 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    399DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24163

DEZEMBRO 2002400    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24164 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    401DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24165

DEZEMBRO 2002402    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24166 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    403DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24167

DEZEMBRO 2002404    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24168 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    405DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24169

DEZEMBRO 2002406    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24170 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    407DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24171

DEZEMBRO 2002408    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24172 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    409DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24173

DEZEMBRO 2002410    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24174 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    411DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24175

DEZEMBRO 2002412    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24176 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    413DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24177

DEZEMBRO 2002414    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24178 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    415DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24179

DEZEMBRO 2002416    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24180 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    417DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24181

DEZEMBRO 2002418    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24182 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    419DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24183

DEZEMBRO 2002420    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24184 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    421DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24185

DEZEMBRO 2002422    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24186 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    423DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24187

DEZEMBRO 2002424    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24188 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    425DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24189

DEZEMBRO 2002426    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24190 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    427DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24191

DEZEMBRO 2002428    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24192 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    429DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24193

DEZEMBRO 2002430    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24194 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    431DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24195

DEZEMBRO 2002432    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24196 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    433DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24197

DEZEMBRO 2002434    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24198 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    435DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24199

DEZEMBRO 2002436    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24200 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    437DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24201

DEZEMBRO 2002438    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24202 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    439DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24203

DEZEMBRO 2002440    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24204 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    441DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24205

DEZEMBRO 2002442    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24206 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    443DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24207

DEZEMBRO 2002444    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24208 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    445DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24209

DEZEMBRO 2002446    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24210 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    447DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24211

DEZEMBRO 2002448    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24212 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    449DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24213

DEZEMBRO 2002450    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24214 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    451DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24215

DEZEMBRO 2002452    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24216 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    453DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24217

DEZEMBRO 2002454    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24218 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    455DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24219

DEZEMBRO 2002456    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24220 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    457DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24221

DEZEMBRO 2002458    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24222 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    459DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24223

DEZEMBRO 2002460    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24224 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    461DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24225

DEZEMBRO 2002462    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24226 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    463DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24227

DEZEMBRO 2002464    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24228 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    465DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24229

DEZEMBRO 2002466    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24230 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    467DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24231

DEZEMBRO 2002468    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24232 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    469DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24233

(À Co mis são de Edu ca ção.)

DEZEMBRO 2002470    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24234 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    471DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24235

DEZEMBRO 2002472    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24236 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    473DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24237

DEZEMBRO 2002474    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24238 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    475DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24239

DEZEMBRO 2002476    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24240 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    477DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24241

DEZEMBRO 2002478    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24242 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    479DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24243

DEZEMBRO 2002480    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24244 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    481DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24245

DEZEMBRO 2002482    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24246 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    483DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24247

DEZEMBRO 2002484    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24248 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    485DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24249

DEZEMBRO 2002486    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24250 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    487DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24251

DEZEMBRO 2002488    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24252 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    489DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24253

DEZEMBRO 2002490    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24254 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    491DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24255

DEZEMBRO 2002492    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24256 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    493DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24257

DEZEMBRO 2002494    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24258 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    495DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24259

DEZEMBRO 2002496    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24260 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    497DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24261

DEZEMBRO 2002498    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24262 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    499DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24263

DEZEMBRO 2002500    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24264 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    501DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24265

DEZEMBRO 2002502    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24266 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    503DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24267

DEZEMBRO 2002504    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24268 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    505DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24269

DEZEMBRO 2002506    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24270 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    507DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24271

DEZEMBRO 2002508    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24272 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    509DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24273

DEZEMBRO 2002510    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24274 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    511DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24275

DEZEMBRO 2002512    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24276 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    513DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24277

DEZEMBRO 2002514    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24278 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    515DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24279

DEZEMBRO 2002516    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24280 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    517DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24281

DEZEMBRO 2002518    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24282 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    519DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24283

DEZEMBRO 2002520    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24284 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    521DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24285

DEZEMBRO 2002522    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24286 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    523DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24287

DEZEMBRO 2002524    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24288 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    525DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24289

DEZEMBRO 2002526    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24290 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    527DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24291

DEZEMBRO 2002528    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24292 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    529DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24293

DEZEMBRO 2002530    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24294 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    531DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24295

DEZEMBRO 2002532    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24296 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    533DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24297

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 644, DE 2002
(nº 1.733/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

DEZEMBRO 2002534    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24298 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    535DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24299

DEZEMBRO 2002536    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24300 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    537DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24301

DEZEMBRO 2002538    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24302 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    539DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24303

DEZEMBRO 2002540    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24304 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 645, DE 2002
(nº 2.089/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    541DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24305

DEZEMBRO 2002542    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24306 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    543DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24307

DEZEMBRO 2002544    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



24308 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    545DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24309
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PARECERES

PARECER Nº 1.128, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
549/2002 (nº 1.746/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga per mis são à Ita Ondas S/C Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Hi -
dro lân dia, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 549, de 2002 (nº
1.746, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Ita Ondas S/C
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Hi dro lân dia,
Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 996, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 425,
de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 549, de 2002, não evi den ci -
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis -
la ção vi gen te, e não ha ven do re pa ros quan to aos as -

pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni -
ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que
ou tor ga per mis são à Ita Ondas S/C Ltda., para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Hi dro lân dia, Esta do de Go iás, na 
for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro, de 2002. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção.

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

CA PÍ TU LO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

....................................................................................
§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te

pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri -
o res.

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

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

PARECER Nº 1.129, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 564, de
2002 (nº 1749/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda. 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de São Se bas tião do Pa ra í so, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 564, de 2002 (nº 1.749, de

2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio For ta le za EM Ba u ru
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de d São Se bas tião
do Pa ra í so, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 996,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria
nº 440, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu -
são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda.

Nome do Só cio  Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• So lan ge Di niz San ta na 18
• Da ni el Ru fi no dos San tos 02
To tal de Co tas 20

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do 
Luiz Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.
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Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

São Se bas tião do Pa ra í so é um dos mais prós -
pe ros mu ni cí pi os do Sul de Mi nas. Lo ca li za do es tra te -
gi ca men te a 400 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te e a
300 qui lô me tros de São Pa u lo, São Se bas tião do Pa -
ra í so, ou tro ra rota dos ban de i ran tes, nos idos de
1820, tem sa bi do apro ve i tar-se da pro xi mi da de fí si ca
e eco nô mi ca des sas duas gran des me tró po les bra si -
le i ras.

Acom pa nho, des de lon ga data, o tra ba lho e a
de di ca ção das li de ran ças e do povo de São Se bas -
tião do Pa ra í so, em prol do con ti nuo de sen vol vi -
men to eco nô mi co, po lí ti co, so ci al e co mu ni tá rio do
Mu ni cí pio. Co nhe ço de per to seus lí de res e seu
povo, e sei do es for ço de todo para pro gre dir.

São Se bas tião do Pa ra í so ofe re ce à sua ju -
ven tu de am plas opor tu ni da des de co nhe ci men to,
in clu si ve cur sos su pe ri o res, e ofer ta tam bém am -
pla de cul tu ra e en tre te ni men to, atra vés das qua -
tros emis so ras de rá dio e dos qua tro jor na is que
cir cu lam na re gião.

É, por tan to, com gran de pra zer, que dou pa re cer 
fa vo rá vel à im plan ta ção da quin ta emis so ra de rá dio
em São Se bas tião do Pa ra í so, na cer te za de que ela
con tri bu i rá, e mu i to, para o pro gres so cul tu ral do mu -
ni cí pio.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 564, de 2002, evi -
den cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le -
ci das na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral, fi can do ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio
For ta le za FM Ba u ru Ltda.. aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor -
ga da per mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, 
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2002. –
Ri car do san tos, Pre si den te, (ad hoc) Fran ce li no
Pe re i ra, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 1.130, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
573/2002 (nº 1.801/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga con ces são à Uni ver si da de do Vale do
Rio dos Si nos _ UNISINOS, para exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Novo Ham bur go, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.336,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 26
de no vem bro de 2001, que ou tor ga con ces são à Uni -
ver si da de do Vale do Rio dos Si nos – UNISINOS para 
exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Novo Ham bur go, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de

1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, o De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Uni ver si da de do Vale
do Rio dos Si nos – UNISINOS (cf. fl. 37):

• Re i tor – Aloy sio Boh nen 

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 573, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e moc4 fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795 – DE 31
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.
....................................................................................

§ 10º. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão 
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti va
não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no ar ti go
34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 1.131,DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 353, de
2002 (nº 964/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio
Novo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pa u li no Ne ves,
Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 353 de 2002 (nº 964, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pa u li no Ne ves, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.438,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
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gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 409,
de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os auto dá con ta de que a pre sen te so li ci -
ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a Le gis la ção
apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Rio Novo (cf. fl. 22):
• Pre si den te – Urba no Cos ta
• Vice-Pre si den te  – Ma ria Ro dri gues da Sil va Pe nha
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Ulysses Pe nha Cos ta

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 353, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo
aten deu os de ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do pro je to de de cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. –
Pre si den te, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.132, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 385, de
2002 (nº 1.324/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Cen tro Cul tu ral São Ju das Ta deu a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ni te rói, Esta do do Rio de 
Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 385, de 2002 (nº 1.324, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Cen tro Cul tu ral São Ju das Ta deu a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ni te rói,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 300,

de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção do Cen tro Cul tu ral São
Ju das Ta deu (cf. fl. 16):

• Pre si den te – Se bas tião Sa tur ni no
• Vice-Pre si den te – Má rio Ru bens de Sou za
• Se cre tá rio – Ma ria The re za Pe i xo to Kops chitz
• Di re tor Cul tu ral – Ele ni ta Dias Me de i ros
• Di re tor de Co mu ni ca ções – Rita de Cás sia Me de i -
ros de Oli ve i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 385, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que o Cen tro Cul tu ral São Ju das Ta deu aten deu os
de ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. 

24320 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    557DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24321

DEZEMBRO 2002558    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64. § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras da rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER DE Nº 1.133, 2002
Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 393, de
2002 (nº 1.449/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Cru ze i ro da Ba hia S.A.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Sal va -
dor, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las
Re la tor ad hoc: Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio
Che ga a esta co mis são, para pa re cer, o Pro je to de

De cre to Le gis la ti vo nº 393, de 2002 (nº 1.449, de 2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no -
va a con ces são da Rá dio Cru ze i ro da Ba hia S.A., para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia 
na ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.107,
de 1994, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 22 de
no vem bro de 1994, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção do em pre en di men to Rá dio
Cru ze i ro da Ba hia S.A. (cf. fl. 152):

• Di re tor Admi nis tra ti vo   – André Tem po ral Mot ta
• Di re tor-Su pe rin ten den te   – Pa u lo Schet ti ne Mot ta

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Áti la Lira.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di -
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces -
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro por ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser vi -
ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes -
ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri -
os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na -
do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos a 
se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e pelo Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins tru ir o pro ces -
so sub me ti do à aná li se da Co mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia do Con gres so Na ci o -
nal sen do o pro je to de de cre to le gis la ti vo o ins tru men to
ade qua do, con for me pre ce i tua o art. 213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 393, de 2002, não de tec tou 
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu -
ção nº 39 de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to 
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da co mis são, 3 de de zem bro de 2002. –
Wal deck Orné las – Ri car do San tos – (ad hoc) –
Anto nio Car los Jú ni or.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.134, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de
2002 (nº 1.337/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio So li mões Ltda., para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Nova Igua -
çu, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de 2002 (nº 1.337, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio So li mões Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Nova Igua çu, Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.142,
de 1996, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
4 de no vem bro de 1996, que re no va a con ces são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art.
223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do  em -
pre en di men to Rá dio So li mões Ltda. (cf. fls. 94):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Zo el zer Pu bel Vi da ur re 5.580
• Ruy ter C. P. Vi da ur re    420
To tal de Co tas  6.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Gil ber to Kas sab.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.
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II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di -
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, 
per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu -
são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci -
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da -
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se 
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, nos ter mos do ad. 223 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do Le gis la -
ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri os es ta be le -
ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos
a se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins -
tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co mis são
de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do
pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei
Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à
sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 396, de 2002, não de tec -
tou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va,
opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. 

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24325

DEZEMBRO 2002562    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.135, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 433, de 2002 
(nº 1.645/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Uni ver so, para exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do
I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.829, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -

so Na ci o nal, nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 29 de no vem -
bro de 2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Uni -
ver so para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, a
ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za ção do Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da sob a for ma 
de con vê nio, após a apro va ção do Con gres so Na ci o nal, 
con for me dis pos to no art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, o De pu ta do Pe dro Ca ne do, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te à di re ção da Fun da ção Uni ver so
(cf. fl. 143):

• Di re tor Pre si den te – Jef fer son Sal ga do de Oli ve i ra
• Di re tor Vice-Pre si den te – Ever ton Sil ve i ra Ma cha do
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Wal la ce Sal ga -
do de Oli ve i ra

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.
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Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tui o Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

III – Voto
Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do

cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 433, de 2002.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei
nº 4.117 (*),  de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os es ta dos, ter ri tó ri os e mu ni cí pi os;
c) as uni ver si da des bra si le i ras;
d) as fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos es -

ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le co -
mu ni ca ções.
....................................................................................

§ 1º As uni ver si da des e fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são  au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
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§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.136, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 457, de
2002 (nº 1.650/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va Sin to -
nia Cul tu ral, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.019,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com -
bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te do De cre to de 6 de se tem bro de 2001,
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va Sin to -
nia Cul tu ral para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que os ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções cons ta ta ram a cor re ta ins tru ção e
con for mi da de do pro ces so com a le gis la ção per ti nen te.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va
Sin to nia Cul tu ral (cf. fls. 30):
• Di re tor Pre si den te:  Ola vo Drum mond Fi lho
• Di re tor Vice-Pre si den te: 
Már cia de Alme i da Drum mond
• Di re tor Fi nan ce i ro: Mart ha de Alme i da Drum mond
• Di re tor Admi nis tra ti vo: Edson  Je rô ni mo de Oli ve i ra

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -

ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di -
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces -
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res.

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor do
com o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 1967, são re -
ser va dos à ex plo ra ção da União, Esta dos, Mu ni cí pi -
os, uni ver si da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil,
com fi na li da de edu ca ti va. A ou tor ga para a exe cu ção
des se ser vi ço pres cin de de li ci ta ção pré via, con for me 
o art. 13, § 1º, do RSR, com re da ção dada pelo De cre -
to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996. Exi ge, en tre -
tan to, com ful cro no § 2º do mes mo ar ti go, a apre sen -
ta ção, no que cou ber, dos do cu men tos de ha bi li ta ção
pre vis tos no art. 15 do men ci o na do re gu la men to.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são edu ca ti va, vi go ra o en ten di men to de
que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da, Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto
Lo ca li za da na re gião do Alto Pa ra na í ba, com 80 mil 

ha bi tan tes, Ara xá está in clu í da no ca len dá rio tu rís ti co
bra si le i ro e in te gra o cha ma do Cir cu i to das Águas. Encra -
va da na cra te ra de um vul cão ex tin to, en can ta a to dos
que a pro cu ram em bus ca de suas águas me di ci na is.

24328 Sá ba do 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    565DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Te nho lon ga e fru tí fe ra con vi vên cia com a ci da -
de e suas li de ran ças po lí ti cas, so ci a is e em pre sa ri a is, 
e acom pa nho o es for ço de seus lí de res em de fe sa do
pro gres so do mu ni cí pio.

E com gran de sa tis fa ção, que dou pa re cer fa vo rá -
vel à im plan ta ção de uma rá dio edu ca ti va em Ara xá, na
cer te za de que ela mu i to con tri bu i rá para a cul tu ra, a
edu ca ção, o. en tre te ni men to e o la zer da po pu la ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 457, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ara xá,
Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu sâo
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795 – DE 31
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24329

DEZEMBRO 2002566    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul -
ga das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os
es ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon -
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar -
tís ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos 
na pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten -
ce à lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta
pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço
ob je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de
qua ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do 
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que -
si tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a -
ção não de ve ra ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção 
em que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão
pro por ci o nal men te re du zi das de modo que seja
man ti do o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.

DECRETO Nº 2.108, DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

....................................................................................
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas

que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º, ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a -
ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti -
go e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor -
ga, de acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no
edi tal, ob ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon -
tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, 
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do
dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de -
ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo
pre ço pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po
B, os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca -
ção do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à
va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi -
va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po
C, o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela 
ou tor ga pre pon de ra ra so bre o peso re la ti vo à va lo ra -
ção ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do 
§ 3º des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti -
ver ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo
fi xa do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli -
co, para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das
se rão con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci -
ta ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra -
zos de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de -
ven do ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao
FISTEL.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do
pela en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta,
re la ti vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim
os pre ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
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den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con ve nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim os
pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a 
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de  Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.137,DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 490, de
2002 (nº 1.309/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Rá dio Co mu ni tá ria Ga ro pa ben se FM de
Co mu ni ca ções a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ga -
ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 490, de 2002 (nº 1.309, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Rá dio Co mu ni tá ria Ga ro pa ben se FM de Co mu ni ca -
ções a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 524, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 306,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Rá dio Co mu ni tá ria
Ga ro pa ben se FM de Co mu ni ca ções (cf fl. 182):

• Pre si den te: Sil vio Lo pes da Sil va
• Vice-Pre si den te: Olí vio Vi cen tin Neto
• Se cre tá rio: Má rio Te mes Fi lho
• Se gun do Se cre tá rio: Ju di te Mar tins
• Te sou re i ro: Ade mir Ro dri gues
• Se gun do Te sou re i ro: José Ri car do da Sil va
• Di re tor de Ope ra ções: Jo sef Hoff mann
• Vice-Di re tor de Ope ra ções: Au ré lio Car do so
• Di re tor de Cul tu ra: Luiz Car los Gon çal ves
• Vice-Di re tor de Cul tu ra: Jo a quim Da ni el Mar ques
• Di re tor de Pa tri mô nio: Aldo José Pe dro

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Iris Si mões.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
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tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i -
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 490, de 2002 não evi den -
ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela Apro va ção do ato que au to ri za a Rá dio Co mu -
ni tá ria Ga ro pa ben se FM de Co mu ni ca ções a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XIII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, 
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul -
ga das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os
es ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon -
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so má xi mo 
de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar -
tís ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos 
na pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten -
ce à lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta
pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço
ob je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de
qua ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do 
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que -
si tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a -
ção não de ve ra ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção 
em que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão
pro por ci o nal men te re du zi das de modo que seja
man ti do o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;

II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon -
tu a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.

4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas
que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º, ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a -
ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua -
dra dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua -
dra dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti -
go e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor -
ga, de acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no
edi tal, ob ser va do o que se gue:
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I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon -
tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, 
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do
dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de -
ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo
pre ço pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po E,
os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção
do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra -
ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po
C, o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela 
ou tor ga pre pon de ra ra so bre o peso re la ti vo à va lo ra -
ção ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do 
§ 3º des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti -
ver ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo
fi xa do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli -
co, para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das
se rão con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci -
ta ção, con cer nen tes, en tre ou tras, a ca rên cia, pra -
zos de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de -
ven do ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis -
tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do
pela en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta,
re la ti vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim
os pre ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con ve nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria
de per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria
na exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do

pela en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta,
re la ti vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as -
sim os pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio 
a ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te -
le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis -
to no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

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

PARECER Nº 1.138, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 491, de
2002 (nº 1.325, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Asso ci a ção co mu ni tá ria Cul tu ral Li -
ma cam pen se a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lima
cam pos, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 491, de 2002 (nº 1.325, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Li ma cam pen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Lima Cam pos, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
392, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cul tu ral Li ma cam pen se (cf. fls. 110/112):

• Pre si den te: Erbe ne de Fre i tas Ca val can te Lima
• Vice-Pre si den te: Oséas Fran co Lima
• Pri me i ro Se cre tá rio: José Ro gé rio Oli ve i ra Mota
• Se gun do Se cre tá rio: Li di a ne Cris ti na Sou za Arru da
• Pri me i ro Te sou re i ro: Ma ria de Na za ré Pa i va
• Se gun do Te sou re i ro: Cle i de Con ce i ção da Sil va
• Di re tor de Co mu ni ca ção: He bel de Fre i tas Ca val can te

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Fran cis tô nio Pin to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di -
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, 
per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu -
são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci -

ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da -
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo 
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te -
ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na
Lei nº 9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to
nº 2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39,
de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na
pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi -
go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis -
la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua
o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i -
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 491, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va,
opi na mos pela Apro va ção do ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Li ma cam pen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Lima Cam pos, Esta do do Ma ra nhão, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção.
....................................................................................

CA PÍ TU LO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:
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a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís -
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce à
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si -
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção 
não de ve ra ser su pe ri or a vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § lº se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas que,

além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I do § 3º,
ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B, os
pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra ção ob ti -
da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção

ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa -
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co, 
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta -
ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos
de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do
ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão de fe -
ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si den te da
Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, con for me o caso, e se rão for ma li za das por meio de 
con vê nio a ser fir ma do no pra zo de ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim os
pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a 
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1962

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
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d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.139, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 492, de
2002 (nº 1.351/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro vou o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ia pu en se de
Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iapu,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 492, de 2002 (nº 1.351, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ia pu en se de Ra di o di fu são
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Iapu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 624, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 88, de 22 de
fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
4e ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Ia pu en se
de Ra di o di fu são (cf. fl. 16):
• Pre si den te: Jack son Jú lio Fur ta do Melo
• Vice-Pre si den te: Ma u rí cio Dias Bon fim
• Se cre tá rio: José Cló vis Gon çal ves
• Vice-Se cre tá ria:  Ira ci Sou za Go mes
• Te sou re i ra: Adri a na Cris ti na Dias
• Vice-Te sou re i ro: Ro ber to Mar tins de Pa i va

II – Aná li se

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -

tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de os
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe tên -
cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i -
ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre -
ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a
ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto
A agro pe cuá ria, a ex tra ção ve ge tal e a pes ca

são as prin ci pa is ati vi da des eco nô mi cas da po pu la -
ção de Iapu, lo ca li za do na re gião do Rio Doce. O mu -
ni cí pio, com dez mil ha bi tan tes, está a 252 qui lô me -
tros de Belo Ho ri zon te.

Iapu, que não pos sui nem rá dio e nem jor nal,
terá ago ra, por ini ci a ti va da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ia pu en se de Ra di o di fu são, sua rá dio co mu ni tá ria,
que cer ta men te con tri bu i rá, e mu i to, para o de sen vol -
vi men to cul tu ral do mu ni cí pio.

Co nhe ço de per to seu povo, suas li de ran ças e o
es for ço que elas de sen vol vem em de fe sa do pro gres -
so do mu ni cí pio. Por isso, é com enor me sa tis fa ção
que dou pa re cer fa vo rá vel à ins ta la ção da pri me i ra
emis so ra de rá dio em Iapu.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 492, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ia pu en se de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iapu, Esta do
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de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção.
....................................................................................

CA PÍ TU LO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
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Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul -
ga das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os
es ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon -
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar -
tís ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos 
na pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten -
ce à lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta
pon tos;

d) pra zo para ini cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de
qua ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do 
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que -
si tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a -
ção não de ve ra ser su pe ri or a vin te pon tos, si tu a ção 
em que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão
pro por ci o nal men te re du zi das de modo que seja
man ti do o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;

II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon -
tu a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.

4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas
que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º, ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a -
ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua -
dra dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua -
dra dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ lº a 4º des te ar ti -
go e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor -
ga, de acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no
edi tal, ob ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon -
tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, 
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do
dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de -
ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo
pre ço pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po
B, os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca -
ção do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à
va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi -
va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po
C, o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela 
ou tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra -
ção ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do 
§ 3º des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti -
ver ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo
fi xa do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli -
co, para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das
se rão con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci -
ta ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra -
zos de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de -
ven do ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao
FISTEL.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do
pela en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta,
re la ti vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim
os pre ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria
de per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria
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na exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do
pela en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta,
re la ti vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as -
sim os pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio 
a ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te -
le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.140, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 501, de
2002 (nº 1.175, 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e Te le vi são 
Edu ca ti va de Uber lân dia, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Uber lân dia, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.359,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 18 de se tem bro de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Rá dio e
Te le vi são Edu ca ti va de Uber lân dia para exe cu tar,
pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Uber -
lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que os ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções cons ta ta ram a cor re ta ins tru ção e
con for mi da de do pro ces so com a le gis la ção per ti nen -
te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, o De pu ta do Agnal do Mu niz, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Na Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro -
je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do
em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Rá dio e Te -
le vi são Edu ca ti va de Uber lán dia (cf. fl. 38):

• Pre si den te: Glads to ne Ro dri gues da Cu nha Fi lho
• Vice-Pre si den te: Gil ber to Aran tes Car ri jo
• Di re tor-Exe cu ti vo: Már cio Man zi Alva ren ga

II – Análi se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre
à Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra -
di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con -
ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do
pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo 
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De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te -
ra ções pos te ri o res.

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor -
do com o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 1967,
são re ser va dos à ex plo ra ção da União, es ta dos, mu -
ni cí pi os, uni ver si da des e fun da ções cons ti tu í das no
Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va. A ou tor ga para a
exe cu ção des se ser vi ço pres cin de de li ci ta ção pré -
via, con for me o art. 13, § 1º, do RSR, com a re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro 
de 1996. Exi ge, en tre tan to, com ful cro no § 2º do
mes mo ar ti go, a apre sen ta ção, no que cou ber, dos
do cu men tos de ha bi li ta ção pre vis tos no art. 15 do
men ci o na do re gu la men to.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39,
de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na
pró pria da ra di o di fu são edu ca ti va, vi go ra o en ten di -
men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la -
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i -
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 501, de 2002, não evi -
den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na -
mos pela Apro va ção do ato que ou tor ga con ces são
à Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de Uber -
lán dia, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Uber lân dia, Esta do de 
Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
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....................................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967.

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117 
de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

PARECER Nº 1.141,  DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 504, de
2002 (nº 1.333/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Di fu so ra Rhe ma Ltda. para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ba -
rão de Anto ni na, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 504, de 2002 (nº 1.333, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Di fu so ra Rhe ma Ltda. 
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ba rão de Anto ni na,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 749, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 153,
de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Di fu so ra Rhe ma Ltda., (cf. fl. 7):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Alci des Alves dos San tos Ro dri gues 3.000
• Izil di nha Apa re ci da Gal lo Ro dri gues 3.000
• Ra i mun do Rios de Oli ve i ra 6.000
To tal de Co tas 12.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Íris Si mões.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di -
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces -
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces -
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, 
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 504, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 504, de 2002 não evi den ci ou
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção
per ti nen te, e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos 
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la -
ti va, opi na mos pela Apro va ção do ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Di fu so ra Rhe ma Ltda., para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Ba rão de Anto ni na, Esta do de São Pa -
u lo, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la -
tor.  
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al;

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.142, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 507, de

2002 (nº 1.392/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Pre ve, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens 
na ci da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 744, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do ad. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 5 de ju lho de 2001, 
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Pre ve para exe -
cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ba -
u ru, Esta do de São Pa u lo.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que os ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio 
das Co mu ni ca ções cons ta ta ram a cor re ta ins tru ção
e con for mi da de do pro ces so com a le gis la ção per ti -
nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Má rio Assad Jú ni or, e 
apro va ção da que le ór gão co le gi a do. Na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o -
nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Pre ve (cf. fl. 9):

• Di re tor Pre si den te: José Edu ar do Mar ques
• Di re tor Fi nan ce i ro: Luiz Anto nio Gra ci a no
• Di re tor Admi nis tra ti vo: Luis Car los Pa do an

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu ad. 102, IV, cum -
pre à Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de
pro po si ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im -
pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va -
ção de con ces são, per mis são e au to ri za ção para
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, de ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti -
va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
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tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res.

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor do
com o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 1967, são re -
ser va dos à ex plo ra ção da União, es ta dos, mu ni cí pi os, 
uni ver si da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil,
com fi na li da de edu ca ti va. A ou tor ga para a exe cu ção
des se ser vi ço pres cin de de li ci ta ção pré via, con for me 
o art. 13, § 1º, do RSR, com re da ção dada pelo De cre -
to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996. Exi ge, en tre -
tan to, com ful cro no § 2º do mes mo ar ti go, a apre sen -
ta ção, no que cou ber, dos do cu men tos de ha bi li ta ção
pre vis tos no art. 15 do men ci o na do re gu la men to.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são edu ca ti va, vi go ra o en ten di men to de
que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, na -
da ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu -
ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 507, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da -
ção Pre ve, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ba u ru, Esta do de São
Pa u lo, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

PARECER Nº 1.143, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 520, de
2002 (nº 1.460/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita ran ti en se
Nova Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita -
ran tim, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las
Re la tor ad hoc: Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 520, de 2002 (nº 1.460, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita ran ti en se Nova Espe -
ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita ran tim, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 537, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 203 de 18 de
abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra -
di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ita ran ti en se Nova Espe ran ça (cf. fl. 226):

• Pre si den te: Jor ge Iná cio do Nas ci men to
• Vice-Pre si den te: Val mi ro San tos Sou za
• Se cre tá ria: Ivo nil de Xa vi er Du tra
• Te sou re i ro: Fi lo me no Del mi ro Gon çal ves

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
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da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de sua re la to ra, a De pu ta da Ana Cor so.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res, o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 520, de 2002 não evi den ci -

ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ita ran ti en se Nova Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita ran tim,
Esta do da Ba hia, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re -
la tor – Antô nio Car los Ju ni or (ad hoc).
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção.
....................................................................................

CA PÍ TU LO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi den ci as.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon -
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís -
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si -
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção 
não de ve ra ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas

que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º, ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a -
ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B, os
pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
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pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra ção ob ti -
da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa -
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co, 
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta -
ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos
de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do
ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao FISTEL.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim os
pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a 
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962.

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti -
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.144, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 521, de
2002 (nº 1.508 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra di o vi da de
Bo tu po rã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Bo tu po rã,
Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 521, de 2002 (nº 1.508, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra di o vi da de Bo tu po rã a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Bo tu po rã, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 740, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 50, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Ra di o vi da de Bo tu po rã(cf. fl. 19):

• Pre si den te: Edil cio Bran dão Ma lhe i ro
• Vice-Pre si den te: Ma ria José Bran dão Mar ques
. Te sou re i ro: Jus ce li no Mar ques de Sou za
• Se cre tá rio: Ro bi son Aze ve do de Oli ve i ra
. Di re tor de Pa tri mô nio: Ma ria do Li vra men to Car va lho

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
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da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do José Bor ba.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res, O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612 de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, 
do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III –  Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 521, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,

ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ra di o vi da de Bo tu po rã a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo tu po rã, Esta -
do da Ba hia, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
............... .....................................................................
............... .....................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul -
ga das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os
es ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon -
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar -
tís ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos 
na pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten -
ce à lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta
pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço
ob je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de
qua ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do 
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que -
si tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a -
ção não de ve ra ser su pe ri or a vin te pon tos, si tu a ção 
em que as pon tu a ções es ta be le ci das no § V se rão
pro por ci o nal men te re du zi das de modo que seja
man ti do o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.

4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas
que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º, ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a -
ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua -
dra dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua -
dra dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;
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5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti -
go e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor -
ga, de acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no
edi tal, ob ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon -
tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, 
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do
dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de -
ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo
pre ço pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po
B, os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca -
ção do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à
va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi -
va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po
C, o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela 
ou tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra -
ção ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do 
§ 3º des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti -
ver ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo
fi xa do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli -
co, para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das
se rão con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci -
ta ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra -
zos de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de -
ven do ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis -
tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das

Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria
de per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria
na exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do
pela en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta,
re la ti vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as -
sim os pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio 
a ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).
.................. ..................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117, 
de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te -
le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis -
to no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.145, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 522, de
2002 (nº 1.512/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção co mu ni tá ria Mon te Si nai –
ACMS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
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co mu ni tá ria na ci da de de Ita o ca ra, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 522, de 2002 (nº 1.512, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mon te Si nai –
ACMS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ita o ca ra, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 740,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
118, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Mon te Si nai – ACMS (cf. fl. 236):

• Pre si den te: Car los Alber to So a res
• Vice-Pre si den te: Cley ves Maia Vi e i ra
• 1ª Se cre tá ria: Sel ma Fi gue i ra Pon tes
• 2ª Se cre tá ria: Eri ca Fer re i ra Pi nhe i ro
• 1º Te sou re i ro: José Car los Curty
• 2º Te sou re i ro: Was hing ton José Alme i da Nas sif
• Di re to ra de Pa tri mô nio: Re gi na de Fá ti ma Car mo
Co zen dey

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel 
de seu re la tor, o De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -

no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo 
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te -
ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na
Lei nº 9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to
nº 2.6l5, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39,
de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na
pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi -
go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 522, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Mon te Si nai – ACMS a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita o ca ra, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO III
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção.
....................................................................................

CA PÍ TU LO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
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Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon -
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís -
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce à
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para ini cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si -
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção 
não de ve ra ser su pe ri or a vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas que,

além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I do § 3º,
ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá

so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B,
os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção
do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra -
ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len -
tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa -
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co, 
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta -
ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos
de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do
ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da po da ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim os
pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a 
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).

....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117, 
de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.146, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 524, de
2002 (nº 1.537/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro aos
Artis tas de Ca ja ze i ra a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Sal va dor, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las
Re la tor ad hoc: Se na dor Antô nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 524, de 2002 (nº 1.537, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro aos
Artis tas de Ca ja ze i ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sal va dor. Esta do da
Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
683, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do
art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ampa ro aos Artis tas de Ca ja ze i ra (cf. fl. 11):

• Pre si den te – Ge ral do Mota da Ro cha
• Se cre tá rio – José Car los Pe re i ra Por to
• Te sou re i ro – Luiz Car los de Sou za

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Sal va dor Zim bal di.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que
ou tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au -
to ri za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di -
fu são so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do
art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer,
nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la -
ci o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das
e exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre -
ten den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à
aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 524, de 2002, não
con tra ria as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca -
rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ampa ro aos Artis tas de Ca ja ze i ra aten deu os de -
ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi ra efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo de pen de de de ci são ju -
di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.147, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 525, de
2002 (nº 1.6O8/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi -
men to Cul tu ral e Artís ti co de Flor da Ser -
ra do Sul a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Flor da
Ser ra do Sul, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 525, de 2002 (nº 1.608, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Flor da Ser ra do Sul a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Flor da
Ser ra do Sul, Esta do do Pa ra ná.
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Por meio da Men sa gem Pre si den ci al Nº 970, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 42, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que ín te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
de Flor da Ser ra do Sul (cf. fl. 37):

Pre si den te – Erme to Fran cis co Ber tol
Vice-Pre si den te – Luiz Car los Gu i ma rães
Se cre tá rio Ge ral – Pa u lo Ro ber to Sa va ris
Te sou re i ra – Ani ma ri P. Gu i ma rães
Di re tor Admi nis tra ti vo – André Lur ko

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Agnal do Mu niz.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 525, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol -
vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Flor da Ser ra do Sul

aten deu os de ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de ra de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são oU per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.148, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 529 de
2002 (nº 1.685/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Pe. Lino Beal a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Pa ra na city, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 529, de 2002 (nº 1.685, de 2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Pe. Lino Real a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pa ra na city, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 93, de
2002, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 663,
de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra -

ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Pe. Lino Real (cf. fl. 37):

Pre si den te – José Bor to lot te
Vice-Pre si den te – Ange lo Sal va de go
1º Te sou re i ro – Hé lio Ri be i ro da Sil va
2º Te sou re i ro – Cé sar Hi pó li to
1ª Se cre tá ria – Ode te Lou ren ço Ri be i ro
2º Se cre tá rio – Her cí lio de Oli ve i ra do Mor ro

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Dr. Hé lio.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 529, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a en ti da de Asso ci a ção Pe. Lino Real aten deu os
de ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela APROVAÇÃO do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to 
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te 
pro du zi ra efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri -
o res

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 1.149, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 537, de
2002 (nº 1.457/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita i pu Ltda. 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 537, de 2002 (nº 1.457,
de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita i -
pu Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Foz do
Igua çu, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 519,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
122, de 14 de mar ço de 2001, que re no va a per mis -
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so -
no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de 
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu
de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Ita i pu Ltda., (cf. fl. 136):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
. Antô nio Sa va ris 79.200
. Anto ni nha Sa va ris Ven son 35.200
. Flá vio Ghe le ne Jú ni or 35.200
. Ina u di Sa va ris 26.400
To tal de Co tas 176.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Léo Alcân ta ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de

con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços 
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de -
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos 
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que
se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri os
es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do
Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os 
ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de pre -
ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li -
se da Co mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com petë ncia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na -
da a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa -
me, aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is
re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às 
atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta -
ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i -
tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do,
pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li -
da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 537, de 2002, não de tec -
tou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci -
o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
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......... ...........................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo. de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.150, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 539  (nº
1.478, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Nova Oli ve i ra EM Ste reo S/C Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cru ci -
lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 539, de 2002 (nº
1.478, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Nova Oli ve i ra
FM Ste reo S/C Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Cru ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 750, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 167,
de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Nova Oli ve i ra FM Ste reo S/C Ltda.
(cf. fl. 5):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Pa u lo Tar so Vi toi Ri be i ro 125.000
Ga le no Vi toi Ri be i ro 125.000
To tal de Co tas 250.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Ri car do Izar.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à

Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di -
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces -
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces -
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, 
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 539, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 539, de 2002 não evi den -
ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le -
gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa ros quan to
aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela Apro va ção do
ato que ou tor ga per mis são à Nova Oli ve i ra FM Ste -
reo S/C Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cru -
ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 7 24365

DEZEMBRO 2002602    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER Nº 1.151, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 553, de
2002 (nº 1.921/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Nos sa Se nho ra
Apa re ci da, para exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Bom Des pa cho, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 173,
de 2002, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan te da Por ta ria
no 121, de 31 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Bom Des pa cho, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre -
to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro 
de 1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri -
za ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li -
za da sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Nos sa
Se nho ra Apa re ci da (cf. fl. 40):

• Di re tor Pre si den te – Ma ria Lu zia Di ri no
• Di re tor Vice-Pre si den te 
       – Gu i o mar Ma ria Ti ra den tes Ri be i ro
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro   
           – Ma u rí cio Bo li na Reis Ri be i ro

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº

2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob -
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te -
le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de -
pen de de edi tal. Tam pou co se apli cam à ra di o di fu -
são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na -
do Fe de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li -
da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou -
tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si -
da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li -
da de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De -
cre to nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com -
ple men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de
Te le co mu ni ca ções.

III – Voto

Lo ca li za do na re gião Oes te de Mi nas, no Alto
São Fran cis co, a ape nas 141 qui lô me tros de Belo
Ho ri zon te, o mu ni cí pio de Bom Des pa cho, com seus 
40 mil ha bi tan tes, des ta ca-se por sua pro du ção
agro pe cuá ria e in dus tri al.

Ve nho acom pa nhan do de per to o de sem pe nho 
de suas li de ran ças po lí ti cas, so ci a is e em pre sa ri a is,
e o es for ço que elas de sen vol vem em fa vor do pro -
gres so de Bom Des pa cho.

A exis tên cia de duas emis so ras de rá dio e
nada me nos do que oito jor na is, ates ta o in te res se
dos ha bi tan tes de Bom Des pa cho, so bre tu do de sua 
ju ven tu de, pela edu ca ção, a cul tu ra e a in for ma ção.

É com gran de sa tis fa ção que dou pa re cer fa vo -
rá vel à ins ta la ção de mais unta emis so ra de rá dio
em Bom Des pa cho, so bre tu do por tra tar-se de uma
rá dio edu ca ti va.

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e
do cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos
pela Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 553, de
2002.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. _
Ri car do San tos, Pre si den te. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art; 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
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a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.
....................................................................................

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de ra da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO Nº 2.108 
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res

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

PARECER Nº 1.152, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 554, de
2002 (nº 1974 2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va rato que au to ri za a
Asso ci a ção de Assis tên cia aos Ba ir ros
de Pi tan gui – ABAP a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi tan gui, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 554, de 2002 (nº 1.974, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Assis tên cia aos Ba ir ros de Pi tan gui
– ABAP a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pi tan gui, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.402,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 607,

de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da en ti da de Asso ci a ção
de Assis tên cia aos Ba ir ros de Pi tan gui – ABAP (cf. fls.
226/227):

• Pre si den te –Antô nio Eus tá quio Mo ra is Na var ro
• Vice-Pre si den te – Joel de Sou za Lo pes
• 1º Se cre tá ria –Eu ni ce Va la da res
• 2º Se cre tá rio – José Be ne di to R. Pe re i ra
• 1º Te sou re i ro – Mar cí lio Va la da res
• 2º Te sou re i ro – João de Bar ros Fi lho

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Ro ber to Ba les tra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -

gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 554, de 2002, não con tra ria
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do que a
en ti da de Asso ci a ção de Assis tên cia aos Ba ir ros de Pi -
tan gui – ABAP aten deu os de ma is re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal. 

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar dc re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va cãc so men te
pro du zi ra efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa ra gra fo an te ri o -
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per -
mis são an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci -
são ju di ci al.

§ 5  O pra zo de con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.153, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 555, de
2002 (nº 1.398/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Mo ra da dos Rios S/C Ltda,.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Con chaL Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 555, de 2002 (nº 1.398,
de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que ou tor ga per mis são à Mo ra da dos Rios S/C
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Con chal,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 749,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
158 de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per mis -
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so -
no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Mo ra da dos Rios S/C Ltda. (cf.fls.
192/193):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
• Sel ma Apa re ci da C. de Sou za                        5.000
• Mar cio Ama u ri Pe rin 5.000
• A in te gra li zar pe los sú ci os 200.000
To tal de Co tas      210.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Gil mar Ma cha do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -

ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi -
ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
de ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des -
sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos 
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que
se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri os
es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do
Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os 
ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de pre -
ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li -
se da Co mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la -
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i -
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 555, de 2002, não
de tec tou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral,
e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis -
la ti va, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....... .............................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal.
.......

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são. an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e do quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.154, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 558, de
2002 (nº l.843/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ao Diá rio da Ma nhã Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po -
lis, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 558, de 2002 (nº 1.843,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são ao Diá rio da Ma nhã
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 862,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
14 de agos to de 2001, que re no va a con ces são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, §
3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Diá rio da Ma nhã Ltda. (cf. fl. 86):

Nome do Só cio Co tis ta      Co tas de Par ti ci pa ção
• Nel son Pa che co Si rots ki                                9.762
• Mar ce lo Si rots ki                                                238
To tal de Co tas                                               70.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Alex Can zi a ni.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços 
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de -
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se 
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do Le gis la -
ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri os es ta be le -
ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos
a se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins -
tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co mis são
de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i -
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 558, de 2002, não de -
tec tou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na
Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons -
ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va,
opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per -
mis são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci -
são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.155, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 65, de 1999 (nº 2.961, de 1997,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si -
ti vos da Lei nº 4.898, de 9 de de zem bro
de 1965, com a re da ção dada pe las Leis
nºs 6.657, de 5 de ju nho de 1979, e 7.960,
de 21 de de zem bro de 1989, da Lei nº
8.429, de 2 de ju nho de 1992, e da Lei nº
7.347, de 24 de ju lho de 1985; e so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 536, de 1999, 
de au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº
4.898, de 9 de de zem bro de 1965, e da Lei 
nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992 (tra mi tan -
do em con jun to, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 101, de 2000).

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia exa mi na, nes ta opor tu ni da de, o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 65, de 1999, iden ti fi ca do na emen ta,
que é di ri gi do à Lei nº 4.898, de 9 de de zem bro de
1965, com as al te ra ções que de cor re ram das Leis
nºs 6.657, de 5 de ju nho de 1979, e 7.960, de 21 de
de zem bro de 1989, bem como às Leis nºs 8.429, de 
2 de ju nho de 1992, e 7.347, de 24 de ju lho de
1985.

2. No que con cer ne à Lei nº 4.898, de 1965, a
pro po si ção tem o es co po de al te rar-lhe os arts. 3º,
4º, 6º, 7º e 11, e con fe rir exe qüi bi li da de às con di -
ções pro te ti vas pre vis tas na Cons ti tu i ção Fe de ral: li -
ber da de de ma ni fes ta ção do pen sa men to; di re i to à
in ti mi da de, à vida pri va da, à hon ra e à ima gem; di re -
i to à não dis cri mi na ção, à am pla de fe sa e ao con tra -
di tó rio; pro i bi ção da es cra vi dão e da ser vi dão e de -
ma is di re i tos e ga ran ti as cons ti tu ci o na is e le ga is as -
se gu ra das aos acu sa dos. Para al can çar esse re sul -

ta do, a pro pos ta pre vê o acrés ci mo de seis alí ne as
ao art. 3º da men ci o na da Lei nº 4.898/65.

3. Ao art. 4º da mes ma lei se ri am adi ta das
duas alí ne as, se guin tes às atu a is, tor nan do de fe so
ao ma gis tra do, ao mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, ao
mem bro do Tri bu nal de Con tas, à au to ri da de po li ci al
ou ad mi nis tra ti va, di re ta men te ou por in ter pos ta pes -
soa, a di vul ga ção de in for ma ções de que qual quer
des sas au to ri da des ob te nha em ra zão do car go e
cuja vi o la ção ca rac te ri ze inob ser vân cia de si gi lo, do
di re i to à in ti mi da de e à vida pri va da, e da pre ser va -
ção da hon ra e ima gem das pes so as.

4. A ou tra alí nea a ser acres ci da ao art. 4º
pro í be o tra ta men to in dig no a quem es te ja sob
cus tó dia po li ci al e a ex po si ção pú bli ca de acu sa do 
em pro ces so cri mi nal ou ad mi nis tra ti vo, ca paz de
fe rir a hon ra, a in ti mi da de ou a dig ni da de da pes -
soa hu ma na.

5. O art. 6º da Lei nº 4.898/65, por seu tur no,
pas sa ria a vi go rar acres ci do de pa rá gra fos dis ci pli -
na do res das san ções de na tu re za ci vil, fi xa das no
va lor do dano ou, a cri té rio do juiz, em uni da des fis -
ca is de re fe rên cia, e as de na tu re za pe nal, fi xa das
em de ten ção en tre seis me ses a dois anos, mul ta,
per da do car go e ina bi li ta ção, por três anos, para o
exer cí cio de ou tra fun ção pú bli ca, com apli ca ção
sub si diá ria, se gun do o pa rá gra fo acres cen ta do ao
art. 7º, das nor mas re gu la do ras do in qué ri to ad mi -
nis tra ti vo pre vis tas na Lei nº 8.112, de 1990 (Esta tu -
to dos Ser vi do res Pú bli cos).

6. Por der ra de i ro, o art. 11 da Lei nº 4.898, de
1965, au to ri za ria para a ação ci vil, a apli ca ção do
pro ce di men to su má rio, pre vis to no Có di go de Pro -
ces so Ci vil.

7. No que tan ge à Lei nº 8.429, de 2 de ju nho
de 1992, o seu art. 17 fi ca ria acres ci do de § 5º, es -
ta be le ce dor do foro de com pe tên cia para o jul ga -
men to do ser vi dor ou au to ri da de pú bli ca que de i xar
de aten tar para a dig ni da de e os di re i tos cons ti tu ci o -
na is do acu sa do ou pre so.
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8. Por seu tur no, a Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de 
1985, so fre ria al te ra ções no art. 80, a que se ri am adi -
ci o na dos §§ 3º e 4º, dis pon do, res pec ti va men te, so -
bre a pos si bi li da de de in ter po si ção de re cur so di ri gi do 
ao Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co, com efe i -
to sus pen si vo, em res pos ta a in qué ri to ci vil e dis pon -
do ain da so bre a al te ra ção do efe i to do re cur so, que
pas sa ria de sus pen si vo a de vo lu ti vo, ha ven do in te res -
se do Po der Pú bli co; por fim se ria acres cen ta do o §
5º, para de ter mi nar que o in qué ri to, em prin cí pio, há
de ser con clu í do em seis me ses, ad mi ti da a pror ro ga -
ção quan do jus ti fi cá vel.

9. A pro po si ção quer ain da que a Lei nº 7.347,
de 1985, con tem ple mais um dis po si ti vo, o art. 19-A,
dis pon do que a ação ci vil pú bli ca pres cre ve em cin co
anos.

10. O úl ti mo dis po si ti vo da pro pos ta le gis la ti va
ori un da da Câ ma ra dos De pu ta dos con tém cláu su la
de vi gên cia, co in ci den te com a da pu bli ca ção.

11. Em se gui da, exa mi na-se o Pro je to de Lei do
Se na do nº 536, de 1999, que se com põe de três ar ti -
gos, o pri me i ro tam bém con ce bi do para al te rar os
arts. 3º, 4º, 6º, 7º e 11 da Lei nº 4.898, de 1965; o se -
gun do ar ti go tem a fi na li da de de so mar § 5º ao art. 17
da Lei nº 8.429, de 1992, e o ter ce i ro e úl ti mo dis po si -
ti vo con tém a cláu su la de vi gên cia, tam bém co in ci -
den te com a da pu bli ca ção.

12. As al te ra ções pro pos tas no PLS nº 536, de
1999, são igual men te en de re ça das à Lei nº 4.898/65,
e vi sam ga ran tir o si gi lo da cor res pon dên cia, das co -
mu ni ca ções te le fô ni cas e te le grá fi cas, de da dos e por 
via in for ma ti za da. Pre ten de ain da ga ran tir o li vre exer -
cí cio de cul tos re li gi o sos, e de in te gra ção e fi li a ção as -
so ci a ti va. Obje ti va as se gu rar a in co lu mi da de fí si ca ou 
men tal das pes so as, os di re i tos e ga ran ti as le ga is, as
ati vi da des, ofí ci os e pro fis sões. Quer tor nar a lei exe -
qüí vel no que se re por ta a igual da de (en tre as pes so -
as), am pla de fe sa, o con tra di tó rio (pro ces su al), as
prer ro ga ti vas do pre so, do in ves ti ga do, do acu sa do,
do réu e do con de na do. Asse gu ra li ber da de de ma ni -
fes ta ção do pen sa men to, ar tís ti ca, in te lec tu al, ci en tí fi -
ca ou po lí ti ca. E con fir ma o di re i to ao si gi lo fis cal ou
ban cá rio.

II – Aná li se das Pro po si ções
13. Os dois pro je tos ora exa mi na dos têm a fi na li -

da de de con sig nar em lei or di ná ria con di ções pre vis -
tas na Cons ti tu i ção Fe de ral. No elen co des ses di re i -
tos cons ti tu ci o na is po dem-se enu me rar os con cer -
nen tes à li ber da de, à in ti mi da de, à vida pri va da, à
hon ra e à ima gem, en tre tan tos ou tros.

14. O prin ci pal pon to de ino va ção con ti do em
am bos os pro je tos re si de na pro i bi ção a ma gis tra do,
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, in te gran te de Tri bu nal
de Con tas, au to ri da de po li ci al ou ad mi nis tra ti va, de
di vul gar in for ma ções de que te nham o do mí nio em ra -
zão do exer cí cio da fun ção, ou dis pen sar tra ta men to
in dig no ou ex po si ção pú bli ca ca paz de fe rir a in ti mi da -
de, a hon ra e a dig ni da de da pes soa sob cus tó dia.

15. A pro i bi ção, que cons ti tui o pró prio cer ne da
al te ra ção do or de na men to ju rí di co, no PLC nº
65/1999 está con ti da nas alí ne as j e f a se rem acres -
cen ta das ao art. 3º da Lei nº 4.898, de 9 de de zem bro
de 1965, de 1999, e en con tra cor res pon dên cia no
PLS nº 536/99, nas alí ne as I, m e n que este úl ti mo
tam bém pro põe ao art. 3º da re fe ri da Lei nº 4.898/99.

16. Há, po rém, tó pi cos que di fe rem, nas duas
pro po si ções. Um de les, si tu a do no PLS nº 536/99,
pro cu ra as se gu rar o si gi lo da cor res pon dên cia e das
co mu ni ca ções te le fô ni cas, de da dos te le grá fi cos e
por via in for ma ti za da, tema que não está tra ta do no
PLC nº 65/1999.

17. Os dois pro je tos, di fe rem ain da no que se re -
fe re à abran gên cia, por quan to a pro pos ta que vem da
Câ ma ra dos De pu ta dos in ci de mais ob je ti va men te
so bre a res tri ção de a au to ri da de di vul gar ou opi nar a
res pe i to da cul pa bi li da de de pes soa sob in ves ti ga ção
com ca rac te rís ti ca de abu so de po der.

18.O PLS nº 536, de 1999, ori en ta-se tan to na
di re ção da Lei nº 4.898, de 1965, em es pe ci al ao abu -
so de po der, de que tra ta essa lei, quan to no sen ti do
de pro i bir a de vas sa nas co mu ni ca ções, ma té ria de vi -
da men te tra ta da na Lei nº 9.296, de 24 de ju lho de
1996, que re gu la men ta o in ci so XII, par te fi nal, do art.
5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e as sim dis põe so bre a in -
vi o la bi li da de do si gi lo te le fô ni co, de te le in for má ti ca,
da pri va ci da de das co mu ni ca ções, da even tu a li da de
de sua in ter cep ta ção au to ri za da por au to ri da de ju di ci -
al e pre vê os pro ce di men tos pro ces su a is apli cá ve is.

19. Acres cen te-se que o Pro je to de Lei do Se na -
do nº 536, de 1999, apon ta como re fe rên cia nor ma ti -
va ao art. 11 da Lei nº 4.898/65 o pro ce di men to su ma -
rís si mo pre vis to no art. 275 do Có di go de Pro ces so
Ci vil, mas esse pro ce di men to, a par tir da edi ção da
Lei nº 9.099, de 1995, já não per ten ce ao Có di go de
Pro ces so, mas aos te mas pró pri os dos Ju i za dos
Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is, e a exis tên cia des sa se -
gun da nor ma, em vi gor e atu a li za da, não re co men da
a re e di ção nor ma ti va re i te ra ti va.

III – Con si de ra ções Com ple men ta res
20. Dis tin guir e se pa rar a mo ral da po lí ti ca é,

para Tzve tan To do rov’, ato fun da men tal da de mo cra -
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cia mo der na, por quan to não se de se ja a prá ti ca de
po lí ti ca sub mis sa à mo ral, a exem plo das te o cra ci as,
nem que a mo ral seja mera de cor rên cia de es co lhas
po lí ti cas, como nos es ta dos to ta li tá ri os.

21. Pen sa mos como To do rov. Atos po lí ti cos se
jul gam por seus re sul ta dos, e não pela re u nião de fa -
to res que o ge ram. Não se con fun da tal as ser ti va com 
o du vi do so prin cí pio de que os fins jus ti fi cam os me i -
os. O que se afir ma é que o mo ra li za dor pro cu ra es ta -
be le cer como re gra a pró pria vir tu de que, em seus re -
sul ta dos, ele pró prio n~o atin ge ou pro cu ra atin gir. A
ex po si ção dos seus di re i tos é sem pre a me lhor ra zão.
Sua re co men da ção do que é mo ral men te cor re to ul -
tra pas sa to dos os cri vos, mas o re sul ta do que pre co -
ni za tem o ví cio da in sin ce ri da de, pois não bas ta a in -
dig na ção para se al can çar o bom re sul ta do po lí ti co.

22. O mau uso do bem ate mo ri za (ou de ve ria
ate mo ri zar) mais que a ver da de real, ain da que esta
não seja a ver da de ide al. “Os pa í ses de mo crá ti cos – 
diz To do rov – sa bem tam bém ex por tar a mor te em
nome do bem (...). O ho mem mo ra li za dor, fi gu ra mu i to 
co mum na so ci e da de con tem po râ nea, quer res ta be -
le cer a con ti nu i da de en tre mo ral pri va da e vida pú bli -
ca. Ele pra ti ca a in dig na ção vir tu o sa e con de na ao
opró brio da mí dia e de seus usuá ri os aque les que
cen tra ri am o mo ral men te cor re to, aque les que, por.
exem plo, se re cu sam a com par ti lhar o mun do en tre
ape nas dois, en tre os ~an ti fas cis tas vi gi lan tes e os
cúm pli ces do fas cis mo (ou do ra cis mo, do anti-se mi -
tis mo, ou da ex tre ma di re i ta).

¹ TZVETAN TODOROV, in Mé mo i re du Mal, Ten ta ti on du Bien:
Enquê te sur le Siè cle, tran si ções do O Esta do de São Pa u lo, Ci -
da des, p. 14.

Ao fa zer isso, o mo ra li za dor se com praz em sua
cons ciên cia – o que está lon ge de ser um ato mo ral. O 
pri me i ro ato mo ral con sis te em não so bre por a du pla
do bem e do mal à du pla do eu e do ou tro.”

23. Dito isto, e di an te do ma ni que ís mo que se
for mou em tor no das pro po si ções exa mi na das, essa
luta en tre o bem e o mal, te mos que to mar po si ção po -
lí ti ca, pois não nos pa re ce ace i tá vel es ta be le cer que
os fa to res e os re sul ta dos pos sam ser ab so lu ta men te
in te gran tes do bem ou, al ter na ti va men te, do mal.

24. Pri me i ro, im põe-se o exa me dos fa to res que
efe ti va men te le va rão ao re sul ta do po lí ti co. Ve ja mos,
pois.

25. Os pro je tos que rem, de um lado, a pre ser va -
ção da ima gem das pes so as, pro i bin do a di vul ga ção
an te ci pa da das acu sa ções que con tra ela pe sem, an -
tes de con fir ma das. Os opo si to res de lege fe ren da,

por seu tur no, que rem a di vul ga ção dos fa tos de li tu o -
sos e das pes so as que os te nham pra ti ca do, ain da
que a ma te ri a li da de, mas não a au to ria, te nha sido
con fir ma da.

26. Da con tro vér sia sur ge a ques tão: es ta rá
cons ti tu ci o nal men te se gu ra a pes soa se as acu sa -
ções con tra ela são di vul ga das sem a de vi da com pro -
va ção?

27. Cre mos que não. Per mi tir que o ci da dão con -
tra quem é di ri gi da acu sa ção for mal – mas não com -
pro va da – seja le va do à exe cra ção pú bli ca, com o ros -
to e o nome na mí dia, sem a pos si bi li da de de de fen -
der-se ou se quer de ob ter a re pa ra ção dos da nos em
pra zo e va lor ra zoá ve is, é ne gar pe remp to ri a men te a
dig ni da de que lhe é as se gu ra da na Car ta Fe de ral:
nin guém será sub me ti do a tra ta men to de gra dan te
(art. 5º, in ci so III).

28. Em quan to tem po a pes soa le va da á ex po si -
ção pú bli ca por fato in ve rí di co, acu sa da de cri me que
ja ma is co me teu, re cu pe ra ria a sua cre di bi li da de? Em
quan to tem po re ce be ria in de ni za ção em di nhe i ro, me -
di an te pre ca tó rio ju di ciá rio, se de mons tras se em ação
ju di ci al pro mo vi da à cus ta do seu pa tri mô nio pes so al,
que a União, o Esta do, o Dis tri to Fe de ral ou o Mu ni cí -
pio se equi vo ca ram e sub tra i ram-lhe a li ber da de, após
tê-la ex pos to ao ve xa me e à hu mi lha ção? E o que res ta 
da pes soa ino cen te após essa exe cra ção?

29. O avil ta men to so ci al da pes soa, pa re ce-nos,
não pode ser re pa ra do di an te dos seus vi zi nhos e fa -
mi li a res, pois se não se res sen te com a pri são o cri mi -
no so con tu maz. Hu mi lha ção des se pode fere pro fun -
da men te a per so na li da de e não ofe re ce chan ce de re -
cu pe ra ção ao ino cen te.

30. Por sua vez, a in de ni za ção ir ri só ria, úni ca
que hoje pode ser efe ti va men te re ce bi da, cons ti tu i ria
nova hu mi lha ção, exa ta men te por ser inex pres si va, e
ame ni za ção de va lor ace i tá vel de pen de ria do me ca -
nis mo de pre ca tó ri os e da pro cras ti na ção de dé bi tos
da Fa zen da Pú bli ca que per pe tu a ri am a tor tu ra so ci al.

31. E a ques tão dos mé to dos in qui si tó ri as do
nos so sis te ma? Para nós, quan to mais vi o len to é o
Po der Pú bli co – seja agin do por sua po lí cia ju di ciá ria,
seja pela atu a ção de in te gran te do Par quet, em pre -
jul ga men to do que ain da será apu ra do – mais res ta rá
evi den te a fal ta de cri té ri os in ves ti ga ti vos, de idéi as
em que se fun da men tem as ave ri gua ções, de in te li -
gên cia que dis pen se a for ça bru ta, de ha bi li da des téc -
ni cas e de tra to ci en tí fi co com o de li to.

32. Nos dias atu a is, em que a ciên cia ofe re ce
um imen so le que me to do ló gi co, quer pelo uso da
iden ti fi ca ção ce lu lar2, quer pe los pris mas e ra i os es -
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pe ci a is de re cu pe ra ção das prá ti cas de li ti vas, es sas
la cu nas nos pro ce di men tos dos nos sos téc ni cos re -
sul tam im per doá ve is e fa zem com que os mé to dos de 
in qui si ção no nos so País ain da en ve re dem pela tor tu -
ra, que tam bém é prá ti ca pro i bi da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral e em lei es pe cí fi ca3

33. Por fim, é de se ques ti o nar aos opo si to res da 
nor ma em ela bo ra ção:

qual é a im por tân cia do prin cí pio da pre sun ção
de ino cên cia? É a Car ta que o es ta be le ce: nin guém
será con si de ra do cul pa do até o trân si to em jul ga do de 
sen ten ça pe nal con de na tó ri a4. Assim, nós cum pri -
mos ou de i xa mos de cum prir a Cons ti tu i ção. Não há
meio ter mo. Se a cum pri mos, a nin guém jul ga re mos
por an te ci pa ção, a nin guém lan ça re mos ao opró brio e 
a nin guém pri va re mos da li ber da de ou dos seus bens, 
sem a pré via ins ta u ra ção do de vi do pro ces so le gal.
Não se pode pri var al guém do ple no uso dos seus
bens sem que so bre le ve ra zão jus ta.

34. Para nós, não há bem ma i or que a hon ra.
Mais va li o so do que qual quer pa tri mô nio ma te ri al é o
pa tri mô nio mo ral re pre sen ta do pela re pu ta ção de
hon ra dez. Seja-me per mi ti do ci tar o gran de hu ma nis -
ta que foi Wil li am Sha kes pe a re:

2 DNA, es pec to gra fia de mama, iden ti fi ca ção ca pi lar.
3 Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 5º in ci sos III e XLIII; Lei nº 9.455, de 7 de
   abril de 1997.
4 Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 5º, in ci so LXII

“O te sou ro mais puro que a vida mor tal con ce de
é a re pu ta ção ima cu la da; ti ra da ela, os ho mens não
são se não gre da dou ra da em bar ro pin ta do. A mi nha
hon ra é a mi nha vida; am bas exis tem uma pela ou tra;
ti rai-me a hon ra, a vida es va ir-se-á.”

IV – Voto

35. Esta Co mis são, após sub me ter os dois pro -
je tos aos cri vos de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de,
e de ana li sar-lhes a téc ni ca e os as pec tos re gi men ta -
is, con clui pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do
PLC nº 65, de 1999, e re co men da a sua Apro va ção
em face das ra zões ex pen di das.

36. Con quan to tam bém cons ti tu ci o nal e ju rí di co, 
além de la vra do em boa téc ni ca, o PLS nº 536, de
1999, de i xa de con tem plar o tema de modo ob je ti vo,
pos to que se vol ta a ma té ri as já dis ci pli na das em lei,
ra zão de, com fun da men to no in ci so III do art. 133 do
Re gi men to Inter no, re co men dar mos o seu ar qui va -
men to.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2002.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 65, DE 1999

(PL. nº 02961 de 1997, na origem)

Bernardo Cabral – Presidente – Bello Parga –
Relator – Antonio Carlos Junior – Waldeck Ornélas 
– Romero Jucá – Osmar Dias (Contrário) – José
Fogaça (Contrário) – Íris Rezende – Eduardo
Suplicy (Contrário) –  Wellington Roberto – 
Leomar Quintanilha – Benicio Sampaio –  Maguito
Vilela – 14- Ney Suassuna- Ricardo Santos –  Olivir 
Gabardo – Pedro Simon (Contrário) – Jefferson
Peres  (Contrário) Continuação do Parecer nº 1.155,
de 2002, sobre as emendas apresentadas perante a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Relator  Senador  Belo Parga

I – Relatório

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
examina, nesta oportunidade, as Emendas nºs 1, 2, 3 e
4, de autoria do Eminente Senador Pedro Simon, e as
Emendas nºs 5, 6, 7, 8 e 9, constantes do Voto em
Separado do Eminente Senador José Eduardo Dutra,
oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 1999
(nº 2.961, de 1997, na Casa de origem).

2. São as seguintes as emendas oferecidas:
i) Emenda nº 1, objetivando a supressão da

alínea j que o art. 1º do PLC nº 65/99 pretende
acrescentar ao art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965;

ii) Emenda nº 2, objetivando a supressão do art.
2º do PLC Nº 65/99;

iii) Emenda nº 3, objetivando a supressão do art. 
3º do PLC Nº 65/99;

iv) Emenda nº 4, objetivando a supressão do art. 
4º do PLC Nº 65/99;

v) Emenda nº 5 , objetivando a modificação da
alínea j do art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, para dar-lhe a seguinte redação:

“Art 4º ....................................................
..............................................................

j) revelar o membro do Tribunal de
Contas e a autoridade policial ou
administrativa, ou permitir, indevidamente,
que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou
informações de que tenha ciência em razão
do cargo e que violem o sigilo legal, a
intimidade, a vida privada a imagem e a
honra das pessoas,”
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vi) Emenda nº 6, objetivando a supressão do §
5º do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
aditado pelo art. 2º da proposição;

vii) Emenda nº 7, objetivando a supressão dos
§§ 3º 4º e 5º do art. 8º da Lei 7.347 de 24 de julho de
1985, aditados pelo art. 3º da proposição;

viii) Emenda nº 8, objetivando a supressão do
art. 19-A da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
aditado pelo art. 4º da proposição; e

ix) Emenda nº 9, objetivando a alteração do § 2º
do art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965,
modificado pelo art. 1º da proposição, que passará a
conter a seguinte redação:

“Art. 6º ...................................................

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

§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar 
o valor do dano, consistirá no pagamento de
indenização no valor de cinco mil reais a duzentos
mil reais. (NR)”

II – apreciação das emendas

3. Passemos agora à apreciação das referidas
emendas.

EMENDA Nº 1
3.1. A Emenda nº1 objetiva suprimir a alínea ‘j”

que o art. 1º do PLC nº 65/99 pretende acrescentar ao 
art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965.

3.1.1. Em virtude da alínea j em exame, constitui 
abuso de autoridade revelar o magistrado, o membro
do Ministério Público, o membro do Tribunal de
Contas, a autoridade policial ou administrativa, ou
permitir, indevidamente, que cheguem ao
conhecimento de terceiro ou aos meios de
comunicação fatos ou informações de que tenha
ciência em razão do cargo e que violem o sigilo legal,
a intimidade, a vida privada, a imagem e a honra das
pessoas.

3.1.2. Alega o proponente que o dispositivo em
questão viola diversas normas constitucionais, dentre 
outras, a que consagra o direito à informação (art. 5º
XVI) a liberdade de imprensa (art. 22), a publicidade
dos processos (art. 5º, LX) e a transparência da
Administração Pública (art. 37). Segundo ele, sob o
manto da proteção da intimidade, da vida privada, da
imagem e da honra das pessoas, institui-se
verdadeira censura.

O art. 5º, XIV, da Lei Maior assegura a todos o
acesso à informação e o resguardo do sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional.

O art. 220 da Carta Política estabelece que a
manifestação de pensamento, a criação, a expressão
e a informação , sob qualquer forma, processo ou
veículo, não sofrerão restrição, observado o disposto
nessa Carta, vedada qualquer forma de censura de
natureza política, ideológica e artística (§ 3º)

O art. 5º, LX, da Constituição preceitua que a lei
só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.

O art. 37 da Constituição Federal arrola dentre
os princípios da administração pública o da
publicidade.

3.1.3. Observa-se dos dispositivos
constitucionais invocados que nenhum deles abriga
direito absoluto, porquanto o art. 220 manda observar 
as demais normas constitucionais, o art. 5º, LX,
permite a restrição da publicidade dos atos
processuais nos casos que estabelece, e o próprio
princípio da publicidade administrativa não é
maculado quando a legislação prevê a existência de
documentos sigilosos, aqueles cuja divulgação põem
em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem
como aqueles necessários ao resguardo da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas (art. 23, § 1º, da Lei
nº 8159, de 8 de janeiro de 1991).

3.1.4. Isso ocorre porque a Constituição Federal
também assegura, em seu art. 5º a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas.

A Carta de 1988 enumera outros casos de
sigilo:

Art. 5º (..)
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos

atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;

LXXII – conceder-se-á ‘7iabeas-data “:
a) para assegurar o conhecimento de

informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público

b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo,

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(.)
§ 11 – A ação de impugnação de mandato

tramitará em segredo de justiça, respondendo o
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autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta
má-fé.

Art. 93
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei se o
interesse público o exigir, limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes;

3.1.5.Como se sabe a interpretação de normas
não deve ser feita de maneira isolada, mas sim
inserida no contexto em que elas se erigiram.

Obviamente, se a Constituição Federal garantiu
o direito à vida privada, à intimidade, à honra e à
imagem das pessoas não poderia nenhum de seus
dispositivos tomar tal direito letra morta.

Deve-se ter presente que a Lei nº 4.898, de
1965, trata de abuso de autoridade, estabelecendo
condutas em que os agentes públicos se excedem no
cumprimento de seu dever funcional.

Ora, as autoridades referidas na alínea “j” têm
dever de oficio de preservar a intimidade, a honra, a
vida privada e imagem das pessoas, que não podem
ser maculadas em virtude da revelação de fatos dos
quais apenas essas autoridades têm conhecimento
em razão de seu mister.

A alínea que se quer suprimir não institui a
censura e nem inova a legislação pátria. Inúmeros
exemplos podem ser arrolados;

Lei de Processo Administrativo da
Administração Federal – Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999.

Art. 2º A Admi nis tra ção Pú bli ca obe de ce rá, den -
tre ou tros, aos prin cí pi os da le ga li da de, fi na li da de,
mo ti va ção, ra zo a bi li da de, pro por ci o na li da de, mo ra li -
da de, am pla de fe sa, con tra di tó rio, se gu ran ça ju rí di ca, 
in te res se pú bli co e efi ciên cia. (...)

V – di vul ga ção ofi ci al dos atos ad mi nis tra ti vos,
res sal va das as hi pó te ses de si gi lo pre vis tas na Cons -
ti tu i ção;

Art. 46. Os in te res sa dos têm di re i to à vis ta do
pro ces so e a ob ter cer ti dões ou có pi as re pro grá fi cas
dos da dos e do cu men tos que o in te gram, res sal va dos 
os da dos e do cu men tos de ter ce i ros pro te gi dos por
si gi lo ou pelo di re i to à pri va ci da de, à hon ra e à ima -
gem.

Có di go de Pro ces so Ci vil – Lei nº 5.869, de 11
de ja ne i ro de 1973.

Art. 155. Os atos pro ces su a is são pú bli cos. Cor -
rem, to da via, em se gre do de jus ti ça os pro ces sos:

I – em que o exi gir o in te res se pú bli co;

II – que di zem res pe i to a ca sa men to, fi li a ção, se -
pa ra ção dos côn ju ges, con ver são des ta em di vór cio,
ali men tos e guar da de me no res. (Re da ção dada pela
Lei nº 6.515, de 26-12-1977.)

Pa rá gra fo úni co. O di re i to de con sul tar os au tos
e de pe dir cer ti dões de seus atos é res tri to às par tes e 
a seus pro cu ra do res. O ter ce i ro, que de mons trar in te -
res se ju rí di co, pode re que rer ao juiz cer ti dão do dis -
po si ti vo da sen ten ça, bem como de in ven tá rio e par ti -
lha re sul tan te do des qui te.

Art. 815. A jus ti fi ca ção pré via, quan do ao juiz pa -
re cer in dis pen sá vel, far -se-á em se gre do e de pla no,
re du zin do-se a ter mo o de po i men to das tes te mu -
nhas.

Có di go Ci vil (de 1917) – Lei nº 3.071, de 1º de
ja ne i ro de 1916.

Art. 184 – A afi ni da de re sul tan te de fi li a ção es pú -
ria po de rá pro var-se por con fis são es pon tâ nea dos as -
cen den tes da pes soa im pe di da, os qua is, se o qui se -
rem, te rão o di re i to de fazê-la em se gre do de jus ti ça.

Pa rá gra fo úni co – A re sul tan te da fi li a ção na tu ral 
po de rá ser tam bém pro va da por con fis são es pon tâ -
nea dos as cen den tes, se da fi li a ção não exis tir a pro -
va pres cri ta no art. 357.

Có di go Ci vil Novo – Lei nº 10.406 de 10 de ja ne i -
ro de 2002.

Art. 1.705. Para ob ter ali men tos, o fi lho ha vi do
fora do ca sa men to pode aci o nar o ge ni tor, sen do fa cul -
ta do ao juiz de ter mi nar, a pe di do de qual quer das par -
tes, que a ação se pro ces se em se gre do de jus ti ça.

Art. 20. Sal vo se au to ri za das, ou se ne ces sá ri as
à ad mi nis tra ção da jus ti ça ou à ma nu ten ção da or dem 
pú bli ca, a di vul ga ção de es cri tos, a trans mis são da
pa la vra, ou a pu bli ca ção, a ex po si ção ou a uti li za ção
da ima gem de uma pes soa po de rão ser pro i bi das, a
seu re que ri men to e sem pre ju í zo da in de ni za ção que
cou ber, se lhe atin gi rem a hon ra, a boa fama ou a res -
pe i ta bi li da de, ou se des ti na rem afins co mer ci a is.

Pa rá gra fo úni co. Em se tra tan do de mor to ou de
au sen te, são par tes le gí ti mas para re que rer essa pro -
te ção o côn ju ge, os as cen den tes ou os des cen den tes.

Art. 21. A vida pri va da da pes soa na tu ral é in vi o -
lá vel, e o juiz, a re que ri men to do in te res sa do, ado ta rá
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para im pe dir ou fa zer
ces sar ato con trá rio a esta nor ma.

Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te Lei nº
8.069, de 13 de ju lho de 1990.

Art. 201. Com pe te ao Mi nis té rio Pú bli co:
§ 4º O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co será

res pon sá vel pelo uso in de vi do das in for ma ções e
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do cu men tos que re qui si tar, nas hi pó te ses le ga is de
si gi lo.

Art. 143. É ve da da a di vul ga ção de atos ju di ci a -
is, po li ci a is e ad mi nis tra ti vos que di gam res pe i to a cri -
an ças e ado les cen tes a que se atri bua au to ria de ato
in fra ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Qu al quer no tí cia a res pe i to do
fato não po de rá iden ti fi car a cri an ça ou ado les cen te,
ve dan do-se fo to gra fia, re fe rên cia a nome, ape li do, fi li -
a ção, pa ren tes co e re si dên cia.

Có di go de Pro ces so Pe nal – Lei nº 3.689, de 3
de ou tu bro de 1941.

Art. 20. A au to ri da de as se gu ra rá no in qué ri to o
si gi lo ne ces sá rio à elu ci da ção do fato ou exi gi do pelo
in te res se da so ci e da de.

Pa rá gra fo úni co. Nos ates ta dos de an te ce den -
tes que lhe fo rem so li ci ta dos, a au to ri da de po li ci al não 
po de rá men ci o nar qua is quer ano ta ções re fe ren tes a
ins ta u ra ção de in qué ri to con tra os re que ren tes, sal vo
no caso de exis tir con de na ção an te ri or. (Pa rá gra fo
acres cen ta do pela Lei nº 6.900, de 14-4-1981)

Art. 745. O juiz po de rá or de nar as di li gên ci as ne -
ces sá ri as para apre ci a ção do pe di do [de re a bi li ta -
ção], cer can do-as do si gi lo pos sí vel e, an tes da de ci -
são fi nal, ou vi rá o Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 792. As au diên ci as, ses sões e os atos pro -
ces su a is se rão, em re gra, pú bli cos e se re a li za rão
nas se des dos ju í zos e tri bu na is, com as sis tên cia dos
es cri vões, do se cre tá rio, do ofi ci al de jus ti ça que ser -
vir de por te i ro, em dia e hora cer tos, ou pre vi a men te
de sig na dos.

§ 1º Se da pu bli ci da de da au diên cia, da ses são
ou do ato pro ces su al, pu der re sul tar es cân da lo, in -
con ve ni en te gra ve ou pe ri go de per tur ba ção da or -
dem, o juiz, ou o tri bu nal, câ ma ra, ou tur ma, po de rá,
de ofí cio ou a re que ri men to da par te ou do Mi nis té rio
Pú bli co, de ter mi nar que o ato seja re a li za do a por tas
fe cha das, li mi tan do o nú me ro de pes so as que pos -
sam es tar pre sen tes.

Lei de Tó xi cos Lei nº 10.409, de 11 de ja ne i ro de 
2002.

Art. 26. Os re gis tros, do cu men tos ou pe ças de
in for ma ção, bem como os au tos de pri são em fla gran -
te e os de in qué ri to po li ci al para a apu ra ção dos cri -
mes de fi ni dos nes ta lei se rão man ti dos sob si gi lo, res -
sal va das, para efe i to ex clu si vo de atu a ção pro fis si o -
nal, as prer ro ga ti vas do juiz, do Mi nis té rio Pú bli co, da
au to ri da de po li ci al e do ad vo ga do na for ma da le gis la -
ção es pe cí fi ca.

Pa rá gra fo úni co. Insta u ra da a ação pe nal, fi ca rá
a cri té rio do juiz a ma nu ten ção do si gi lo a que se re fe -
re este ar ti go.

Art. 17. Vi o lar de qual quer for ma o si gi lo de que
tra ta o Art. 26 des ta lei:

Pena – De ten ção, de 2 (dois) a 6 (seis) me ses,
ou pa ga men to de 20 (vin te) a 50 (cin qüen ta)
dias-mul ta, sem pre ju í zo das san ções ad mi nis tra ti vas 
a que es ti ver su je i to o in fra tor.

Esta tu to da OAB – Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de
1994.

Art. 7º São di re i tos do ad vo ga do:
XIII – exa mi nar, em qual quer ór gão dos Po de res 

Ju di ciá rio e Le gis la ti vo, ou da Admi nis tra ção Pú bli ca
em ge ral, au tos de pro ces sos fin dos ou em an da men -
to, mes mo sem pro cu ra ção, quan do não es te jam su -
je i tos a si gi lo, as se gu ra da a ob ten ção de có pi as, po -
den do to mar apon ta men tos;

XV – ter vis ta dos pro ces sos ju di ci a is ou ad mi -
nis tra ti vos de qual quer na tu re za, em car tó rio ou na
re par ti ção com pe ten te, ou re ti rá-los pe los pra zos le -
ga is;

XVI – re ti rar au tos de pro ces sos fin dos, mes mo
sem pro cu ra ção, pelo pra zo de dez dias;

§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:
1) aos processos sob regime de segredo de justiça;
Art. 72. O pro ces so dis ci pli nar ins ta u ra-se de

ofí cio ou me di an te re pre sen ta ção de qual quer au to ri -
da de ou pes soa in te res sa da.

§ 1º O Có di go de Éti ca e Dis ci pli na es ta be le ce
os cri té ri os de ad mis si bi li da de da re pre sen ta ção e os
pro ce di men tos dis ci pli na res.

§ 2º O pro ces so dis ci pli nar tra mi ta em si gi lo, até
o seu tér mi no, só ten do aces so às suas in for ma ções
as par tes, seus de fen so res e a au to ri da de ju di ciá ria
com pe ten te.

CLT (De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943).

Art. 781 – As par tes po de rão re que rer cer ti dões
dos pro ces sos em cur so ou ar qui va dos, as qua is se -
rão la vra das pe los es cri vões ou se cre tá ri os.

Pa rá gra fo úni co – As cer ti dões dos pro ces sos
que cor re rem em se gre do de jus ti ça de pen de rão de
des pa cho do juiz ou pre si den te.

Có di go Pe nal – De cre to-lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940.

Art. 93 – A re a bi li ta ção al can ça qua is quer pe nas 
apli ca das em sen ten ça de fi ni ti va, as se gu ran do ao
con de na do o si gi lo dos re gis tros so bre o seu pro ces -
so e con de na ção. (Re da ção dada pela Lei nº 7.209,
de 11-7-1984)
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Pa rá gra fo úni co – A re a bi li ta ção po de rá, tam -
bém, atin gir os efe i tos da con de na ção, pre vis tos no
art. 92 des te Có di go, ve da da re in te gra ção na si tu a ção 
an te ri or, nos ca sos dos in ci sos I e II do mes mo ar ti go.
(Re da ção dada pela Lei nº

Có di go Pe nal Mi li tar – (De cre to-Lei no 1.001 de
21 de ou tu bro de 1969).

Art. 135. De cla ra da a re a bi li ta ção, se rão can ce la -
dos, me di an te aver ba ção, os an te ce den tes cri mi na is.

Si gi lo so bre an te ce den tes cri mi na is.
Pa rá gra fo úni co. Con ce di da a re a bi li ta ção, o re -

gis tro ofi ci al de con de na ções pe na is não pode ser co -
mu ni ca do se não à au to ri da de po li ci al ou ju di ciá ria, ou 
ao re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, para ins tru -
ção de pro ces so pe nal que ve nha a ser ins ta u ra do
con tra o re a bi li ta do.

Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar- (De cre to-Lei
nº 1.002 de 21 de ou tu bro de 1969).

Pu bli ci da de da ins tru ção cri mi nal.
Art. 387. A ins tru ção cri mi nal será sem pre pú bli -

ca, po den do, ex cep ci o nal men te, a ju í zo do Con se lho
de Jus ti ça, ser se cre ta a ses são, des de que o exi ja o
in te res se da or dem e dis ci pli na mi li ta res, ou a se gu -
ran ça na ci o nal.

Si gi lo do in qué ri to.
Art. 16. O in qué ri to é si gi lo so, mas seu en car re -

ga do pode per mi tir que dele tome co nhe ci men to o ad -
vo ga do do in di ci a do.

Orde na ção de di li gên ci as.
Art. 653. O au di tor po de rá or de nar as di li gên ci as 

ne ces sá ri as para a apre ci a ção do pe di do, cer can -
do-as do si gi lo pos sí vel e ou vin do, an tes da de ci são, o 
Mi nis té rio Pú bli co.

Re gi me Ju rí di co Úni co.
Art. 150. A Co mis são exer ce rá suas ati vi da des

com in de pen dên cia e im par ci a li da de, as se gu ra do o
si gi lo ne ces sá rio à elu ci da ção do fato ou exi gi do pelo
in te res se da ad mi nis tra ção.

Pa rá gra fo úni co. As re u niões e as au diên ci as
das co mis sões te rão ca rá ter re ser va do.

3.1.6. Tem-se, as sim, que não exis te um prin cí -
pio ab so lu to. Zela-se pe los Prin cí pi os da ra zo a bi li da -
de e da ne ces si da de, vi san do a con ci li ar, tan to quan to 
pos sí vel, o in te res se pú bli co na pu bli ci da de e o in te -
res se do ci da dão à pri va ci da de. De boa ca u te la é evi -
tar a ex po si ção ex ces si va ou in de vi da da par te, para
que não so fra da nos, mu i tas ve zes ir re pa rá ve is.
Assim, da mes ma for ma que as leis re tro ci ta das já
con tem plam o di re i to ao si gi lo em ques tões de foro
pes so al, cor ren do tais pro ces sos em se gre do de jus ti -
ça; se quer, com o dis po si ti vo dado pelo art. 1º do PLC

em ques tão, que os mem bros re la ci o na dos na alí nea
j te nham, a par tir de afe ri ção que so men te os atos
que vi o lam o si gi lo le gal, a in ti mi da de, a vida pri va da,
a ima gem e a hon ra das pes so as, não che guem ao
co nhe ci men to de ter ce i ros, como já con tem pla do na
Cons ti tu i ção Fe de ral, no in ci so X do art. 5º

Por con se guin te, o pre sen te pa re cer é pela re je -
i ção da Emen da nº 1.

EMENDA Nº 2

3.2. A Emen da nº 2 ob je ti va su pri mir dis po si ti vo
que tra ta da prer ro ga ti va de foro em se tra tan do de jul -
ga men to de ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va.

3.2.1. Entre tan to, são en con tra dos no pró prio di -
re i to bra si le i ro vi gen te ca sos de prer ro ga ti va de foro
em se tra tan do de jul ga men to de atos de im pro bi da de 
ad mi nis tra ti va, por quan to tais atos são tí pi cos cri mes
de res pon sa bi li da de.

Daí as lú ci das pa la vras do Dou tor Aris ti des Jun -
que i ra Alva ren ga, ex-Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca,
em re cen te ar ti go pu bli ca do no Su ple men to “Di re i to e
Jus ti ça” do pe rió di co “Cor re io Bra si li en se” do dia 30
de se tem bro de 2002, ver bis:

“Com efe i to, o ar ti go 85, V do tex to cons ti tu ci o -
nal, pre sen te, re pe tin do tex tos an te ri o res, diz ser cri -
me de res pon sa bi li da de do pre si den te da Re pú bli ca
os atos que aten tem con tra a pro bi da de da ad mi nis -
tra ção, ou seja, os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti -
va, que se rão de fi ni dos em lei es pe ci al.

(...)
Ora, se os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va

do pre si den te da Re pú bli ca são cri mes de res pon sa -
bi li da de, a for ti o ri, as con du tas fun ci o na is de im pro -
bi da de ad mi nis tra ti va, de fi ni das na Lei nº 8.429/92,
têm a mes ma na tu re za ju rí di ca, ou seja, são cri mes
de res pon sa bi li da de, pois, se as sim é quan to ao pre -
si den te da Re pú bli ca, nada se jus ti fi ca que sua na tu -
re za se trans mu de em ra zão, ape nas, da di fe ren ça da 
fun ção pú bli ca exer ci da pelo agen te pú bli co. Se as sim 
não for, cair-se-á no ilo gis mo de se ad mi tir que uma
cir cuns tân cia me ra men te aci den tal é ca paz de mu dar 
a es sên cia das co i sas.

Por que ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va é, na
sua es sên cia, cri me de res pon sa bi li da de (tam bém
de no mi na do, qui çá com ma i or pro pri e da de, de in fra -
ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va), pra ti cá vel não só pelo
pre si den te da Re pú bli ca, mas por todo e qual quer
agen te pú bli co, a Lei nº 1.079/50 es ten deu sua apli ca -
ção aos mi nis tros de Esta do (art. 13), aos mi nis tros
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (art. 39), ao pro cu ra -
dor-ge ral da Re pú bli ca (art. 40), aos go ver na do res e
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se cre tá ri os dos es ta dos-mem bros (art. 74), fa zen do
ques tão de re pe tir, re la ti va men te a cada um de les,
que o pro ce di men to in com pa tí vel com a dig ni da de, a
hon ra e o de co ro do car go aten ta con tra a pro bi da de
da Admi nis tra ção e é cri me de res pon sa bi li da de.

Por se tra tar de cri me de res pon sa bi li da de, o
pro ces so e jul ga men to dos agen tes pú bli cos, se jam
ou não agen tes po lí ti cos, aos qua is se im pu ta a au to -
ria de ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, hão de obe -
de cer às re gras de com pe tên cia cons ti tu ci o nal men te
fi xa das.

Assim, pe los atos de im pro bi da de que pra ti car,
por que cons ti tu ti vos de cri me de res pon sa bi li da de, o
pre si den te da Re pú bli ca há de ser pro ces sa do e jul -
ga do pelo Se na do Fe de ral, me di an te pré via li cen ça
da Câ ma ra dos De pu ta dos, nos ter mos do ar ti go 86
da Cons ti tu i ção Fe de ral; os mi nis tros de Esta do e os
co man dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti -
ca, quan do não se tra tar de cri me de res pon sa bi li da -
de co ne xo com o do pre si den te da Re pú bli ca, os mi -
nis tros do pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os mem -
bros dos Tri bu na is Su pe ri o res, os mi nis tros do Tri bu -
nal de Con tas da União e os che fes de mis são di plo -
má ti ca de ca rá ter per ma nen te se rão pro ces sa dos e
jul ga dos, ori gi na ri a men te, pelo Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral (art. 102, I, c, da Cons ti tu i ção Fe de ral); os de -
sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral, .os mem bros dos Tri bu na is de
Con tas dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, os ju í zes
dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos Tri bu na is Re gi -
o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem bros dos Con -
se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni cí pi os e os
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União que ofi ci em
pe ran te Tri bu na is, quan do a eles im pu ta da à prá ti ca
de ato de im pro bi da de, ou seja, a prá ti ca de cri me de
res pon sa bi li da de, de ve rão eles ser pro ces sa dos e jul -
ga dos, ori gi na ri a men te, pelo Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça (art. 105, I, a, da Cons ti tu i ção Fe de ral); os go -
ver na do res dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, pela
Assem bléia Le gis la ti va, nos tri lhos da Lei nº 1.079/50, 
com a de vi da ade qua ção ao tex to cons ti tu ci o nal vi -
gen te; os pre fe i tos e ve re a do res, pela Câ ma ra Mu ni -
ci pal, se gun do re gras es tam pa das nos ar ti gos 4º e 7º, 
res pec ti va men te, do De cre to-Lei nº 201, de 27 de fe -
ve re i ro de 1967.

Obvi a men te, os agen tes pú bli cos que não têm
foro por prer ro ga ti va de fun ção cons ti tu ci o nal men te
fi xa do, se rão pro ces sa dos e jul ga dos por juiz de pri -
me i ro grau de ju ris di ção.

Pode não ser o de se já vel por mu i tos, que des -
con fi am da efi cá cia san ci o na tó ria, quan do se tra ta de
foro por prer ro ga ti va de fun ção, mas le gem ha be mus

e urge cum prir a lei que nos rege, prin ci pal men te
quan do essa lei é a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil Seu des cum pri men to tor na in viá vel o
Esta do de Di re i to de mo crá ti co.”

3.2.2. Note-se: não se tra ta de pri vi lé gio al can -
ça do a al guém, mas, sim, de prer ro ga ti va pro te ti va da
dig ni da de de ele va dos car gos pú bli cos.

3.2.3. Ade ma is, já há pre ce den tes do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral con sa gran do a in ter pre ta ção ora em
co men to. Tra tam-se das Re cla ma ções 2.138 e 2.186,
de fe ri das – com am pla aná li se de ju ris pru dên cia an -
te ri or – para o fim de tra zer ao Excel so Pre tó rio o jul -
ga men to de ale ga dos atos de im pro bi da de por par te
de Mi nis tros de Esta do.

Voto, as sim, pela re je i ção da Emen da nº 2.

EMENDA Nº 3

3.3. A Emen da nº 3 visa su pri mir dis po si ti vo que
tra ta do re cur so con tra a ins ta u ra ção de in qué ri to ci vil
e do res pec ti vo pro ce di men to pre pa ra tó rio.

3.3.1. Pre li mi nar men te, urge re fu tar as afir ma -
ções con ti das na jus ti fi ca ti va da emen da, de que a
ado ção de se me lhan te re cur so ad mi nis tra ti vo – re cur -
so con tra a ins ta u ra ção de in qué ri to ci vil e do res pec -
ti vo pro ces so pre pa ra tó rio – não é da tra di ção do di re -
i to bra si le i ro, nem en con tra res pal do na Cons ti tu i ção,
e de que há a vi o la ção do prin cí pio da in de pen dên cia
fun ci o nal do mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, ao dar po -
de res ao Con se lho Su pe ri or de ade quar o âm bi to da
apu ra ção por aque le efe ti va da, pe las ra zões que se
se guem.

3.3.2. Con vém adu zir que a nor ma per ti nen te ao 
re cur so é pro ces su al, não ha ven do qual quer ofen sa à 
in de pen dên cia fun ci o nal de mem bro do Mi nis té rio
Pú bli co. Se as sim for en ten di do, os re cur sos ju di ci a is
tam bém se rão ofen si vos à in de pen dên cia fun ci o nal
dos mem bros da Ma gis tra tu ra.

3.3.3. Tan to é ver da de, que o art. 28 do De cre -
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 (Có di go de
Pro ces so Pe nal), per mi te que o juiz pos sa re me ter ao
Pro cu ra dor-Ge ral o in qué ri to ou pe ças de in for ma ção
para que este ofe re ça a de nún cia, não ofe re ci da pelo
ór gão do Mi nis té rio Pú bli co. Não há, as sim, no vi da de
no or de na men to ju rí di co pá trio. Ade ma is, é pre ci so
sa li en tar que a cri a ção do me ca nis mo para fins de
pro po si tu ra da ação não im pli ca em qual quer es pé cie
de in ter fe rên cia ex ter na ou cer ce a men to das ati vi da -
des cons ti tu ci o nal men te atri bu í das ao Mi nis té rio Pú -
bli co, vez que será sub me ti do à apre ci a ção de um ór -
gão su pe ri or, mas que, en tre tan to, será par te in te -
gran te da mes ma ins ti tu i ção, ou seja, um ór gão do
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pró prio Mi nis té rio Pú bli co, com com pe tên cia para
apre ci ar de ci sões to ma das pelo mes mo Mi nis té rio
Pú bli co.

3.3.4. Ade ma is, urge ar gu men tar que o agen te
pú bli co, mes mo que ain da não con de na do, ao fi gu rar
como “in di ci a do” num in qué ri to ci vil, tem seu sta tus
ju rí di co al te ra do, po den do so frer da nos á sua hon ra e, 
por con se guin te, a cri a ção de tal mo da li da de re cur sal
pos si bi li ta ao or de na men to ju rí di co ma i or se gu ran ça
e efi cá cia no con tro le de de ter mi na das de ci sões que
even tu al men te pos sam ser to ma das de modo mo no -
crá ti co e equi vo ca do por par te de um úni co in te gran te 
do MP, ra zão pela qual, acon se lhá vel e sa lu tar se faz
a cri a ção de uma es pé cie re cur sal a ser sub me ti da à
apre ci a ção de um ór gão co le gi a do e in te gran te da
mes ma ins ti tu i ção.

Assim sen do, o pre sen te pa re cer é pela re je i ção 
da Emen da nº 3.

EMENDA Nº 4

3.4.A Emen da nº 4 visa su pri mir nor ma so bre
pra zo pres cri ci o nal, fi xa do em 5 anos, na lei da ação
ci vil pú bli ca.

3.4.1. É de co nhe ci men to ge ne ra li za do que a
todo di re i to cor res pon de um de ver. Há mais: para
cada di re i to-de ver cor res pon de uma ação.

3.4.2. Com o fim de as se gu rar um mí ni mo de es -
ta bi li da de e de se gu ran ça nas re la ções so ci a is, a cul -
tu ra ju rí di ca uni ver sal con ven ci o nou es ta be le cer pra -
zos para o exer cí cio dos di re i tos, bem as sim para o
aju i za men to das res pec ti vas ações. São os pra zos
de ca den ci a is e os pra zos pres cri ci o na is.

3.4.3. Assim, em es pe ci al re la ti va men te às
ações que – por sua pró pria na tu re za -atin gem um
gran de nú me ro de pes so as (como é da vo ca ção das
ações ci vis pú bli cas), é de ele va da sa be do ria e pru -
dên cia a pre vi são ex pres sa de um pra zo pres cri ci o -
nal. Tal pra zo não pode ser pe que no, sob pena de ge -
rar o aju i za men to apres sa do e te me rá rio de uma
ação, bem as sim não pode ser de ma si a do lon go, a
pon to de de i xar em aber to re la ções só cio-ju rí di cas
que cla mam por es ta bi li da de e se gu ran ça.

3.4.4. Daí a cor re ção e ra zo a bi li da de da fi xa ção
de um pra zo pres cri ci o nal de cin co anos para as
ações ci vis pú bli cas, O lap so pro pos to não é, à evi -
dên cia, cur to, mas, sim, lar go o su fi ci en te para per mi -
tir a cor re ta pre pa ra ção de uma lide bem pos ta e sem
com pro me ti men to do ide al de es ta bi li da de e se gu ran -
ça ju rí di cas.

3.4.5. Enfim, ne nhum pre ju í zo traz a não es pe ci -
fi ca ção de “ter mo ini ci al da pres cri ção, nem de ca u -

sas de in ter rup ção ou sus pen são”. Isso por que o ter -
mo ini ci al do pra zo pres cri ci o nal sem pre é o mal fe ri -
men to do di re i to a que se bus ca pro te ger na ação.
Ade ma is, apli cam-se à ação ci vil pú bli ca, sub si di a ri a -
men te, as dis po si ções da le gis la ção co di fi ca da vi gen -
te so bre ter mo ini ci al, bem as sim so bre in ter rup ção
ou sus pen são de pra zo pres cri ci o nal. Por ou tro lado,
si tu a ções não pre vis tas na lei sem pre po de rão ser de -
vi da men te so lu ci o na das pela ju ris pru dên cia por meio
de cri te ri o so re cur so à ana lo gia e a ou tras téc ni cas
her me nêu ti cas.

Voto, as sim, pela re je i ção da Emen da nº 4.

EMENDA Nº 5

3.5. A Emen da nº 5 ob je ti va ex clu ir da alí nea j do 
art. 4º da Lei nº 4.898, de 1965, os mem bros do Mi nis -
té rio Pú bli co e da ma gis tra tu ra, sob o ar gu men to de
que so men te lei com ple men tar po de ria dis por so bre a 
atu a ção de tais agen tes pú bli cos.

3.5.1. A pró pria Lei nº 4.898, de 1965, em seu
art. 4º, alí nea d, ser ve para re fu tar tal as ser ti va., uma
vez que nela há con du ta di ri gi da ao Juiz – “de i xar o
Juiz de or de nar o re la xa men to de pri são ou de ten ção
ile gal que lhe seja co mu ni ca da”.

3.5.2. A Lei em ques tão re gu la o di re i to de re pre -
sen ta ção e o pro ces so de res pon sa bi li da de ad mi nis -
tra ti va, ci vil e pe nal, nos ca sos de abu so de au to ri da -
de, ten do, por tan to, na tu re za pro ces su al, não di zen do 
res pe i to, as sim, ao es ta tu to dos mem bros das car re i -
ras do Mi nis té rio Pú bli co e da Ma gis tra tu ra.

EMENDAS Nºs 6,7 e 8

3.6. A Emen da nº 6 ob je ti va a su pres são do § 5º
do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, adi -
ta do pelo art. 2º da pro po si ção, com vis tas a ex pur gar
do tex to a re gra de com pe tên cia em vir tu de da prer ro -
ga ti va do foro.

3.7. A Emen da nº 7 visa à su pres são dos §§ 3º
4º e 5º do art. 8º da Lei nº 7.347 de 24 de ju lho de
1985, adi ta do pelo art. 3º da pro po si ção, re la ti vos ao
re cur so ca bí vel da ins ta u ra ção do in qué ri to ci vil ou do
pro ce di men to pre pa ra tó rio da ação ci vil pú bli ca.

3.8. A Emen da nº 8 visa à su pres são do art.
19-A da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de 1985, adi ta do
pelo ad. 4º da pro po si ção, re fe ren te à pres cri ção da
ação ci vil pú bli ca.

3.8.1. As ques tões so bre as qua is ver sam tais
emen das fo ram tra ta das na oca sião do exa me das
emen das nºs 1 a 4, de au to ria do Se na dor Pe dro Si -
mom, pres tan do os ar gu men tos que nor te a ram a re -
je i ção da que las igual men te para a re je i ção des tas.
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EMENDA Nº 9 – DE REDAÇÃO

3.9. A Emenda nº 9 visa à alteração do § 2º do
art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965,
modificado pelo art. 1º da proposição, para ajustar os
valores em UFIR para reais (R$), uma vez que tal
índice de indexação, existente quando da aprovação
do projeto na Câmara Federal (15 de dezembro de
1999), foi posteriormente extinto pela MP 2176-79, de 
23 de agosto de 2001, convertida na Lei nº 10.522, de 
19 de julho de 2002 (art. 12).

3.9.1. Ocorre, entretanto que, quando da sua
extinção, a UFIR foi fixada em R$ 0,977. Assim, com
vistas a manter o valor exato estabelecido pela
Câmara dos Deputados no dispositivo em questão,
impõe-se promover alteração na Emenda.

3.9.2. Em virtude dos elementos que levaram à
apresentação dessa Emenda de Redação, somos
pelo seu acolhimento, na forma de Subemenda.

Voto

Esta Comissão, após apreciar as emendas
oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 65, de
1999, recomenda a rejeição das Emendas nºs 1 a 8 e
o acolhimento da Emenda nº 9, na forma da emenda
que se segue:

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se ao § 2º do art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, modificado pelo art. 1º da
proposição, a seguinte redação:

“§ 2º A sanção civil, caso não seja possível
fixar o valor do dano, consistirá no pagamento da
indenização no valor de R$4.885,00 (quatro mil,
oitocentos e oitenta e cinco reais) a
R$195.400,00 (cento e noventa e cinco mil e
quatrocentos reais). (NR)”

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. –
Bernardo Cabral, Presidente – Bello Parga,
Relator – Antonio Carlos Junior – Waldeck
Ornélas – Romero Jucá – Osmar Dias (Contrário)
– José Fogaça (Contrário) – Íris Rezende –
Eduardo Suplicy (Contrário) – Wellington Roberto 
– Leomar Quintanilha – Benício Sampaio –
Maguito Vilela – Ney Suassuna – Ricardo Santos
– Olivir Gabardo – Pedro Simon (Contrário) –
Jefferson Péres (Contrário).

VOTO
 EM SEPARADO DO SENADOR

JOSÉ EDUARDO DUTRA, SOBRE O 
PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 65, DE 1999

Aco lho, des de logo, o re la tó rio do emi nen te Se -
na dor Bel lo Par ga. Peço vê nia, to da via, para ofe re cer
à pro po si ção al gu mas emen das que, no meu en ten di -
men to, sa na ri am ví ci os de in cons ti tu ci o na li da de e de
ju ri di ci da de.

Obser vo, em pri me i ro lu gar, que a alí nea j, que
se pre ten de seja adi ta da ao art. 4º da Lei nº 4.898, de
9 de de zem bro de 1965, elen ca como au to ri da des su -
je i tas às san ções de abu so “o ma gis tra do e o mem bro 
do Mi nis té rio Pú bli co”. Ocor re que, por for ça de man -
da men tos cons ti tu ci o na is (art. 93 e art. 128, § 5º CF),
a con du ta fun ci o nal des sas au to ri da des, no ta da men -
te seus de ve res, deve ser re gu la da por lei de es ta tu ra
com ple men tar.

Nesse sentido, fazem parte do ordenamento
jurídico a Lei Complementar nº 35, de 1979 – o
Estatuto da Magistratura – devidamente
recepcionada pela ordem constitucional vigente,
dada a sua compatibilidade com a Constituição de
1988 – e a Lei Orgânica do Ministério Público
(LOMP), a Lei Complementar nº 75, de 1993. A
matéria que se busca converter em lei, por meio
dessa alínea, no que pertine aos magistrados tem
previsão no art. 36, inciso III do Estatuto. No que diz
respeito aos membros do Ministério Público, a
disposição aplicável é a que se encontra no art. 236,
inciso II da LOMP. Qualquer alteração de ambos os
dispositivos só pode ser levada a efeito por lei
complementar, sob pena de vício formal de
inconstitucionalidade. Por esses motivos, impõe-se a 
supressão da expressão “o magistrado, o membro
do Ministério Público”, constante da alínea j, do art.
4º, da Lei nº 4.898/65, com a redação dada pela
presente proposição.

O § 5º, que se quer seja adi ci o na do ao art. 17 da 
Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, é, igual men te, in -
cons ti tu ci o nal, pois in va de a es fe ra de com pe tên cia
ex clu si va do Po der Cons ti tu in te. A Cons ti tu i ção tem
como um de seus fun da men tos a ob ser vân cia do re -
gi me re pu bli ca no. Ca no ti lho e Vi tal Mo re i ra, em Fun -
da men tos da Cons ti tu i ção (Co im bra: Co im bra Edi to -
ra, 1991) nos en si nam que a op ção cons ti tu ci o nal
pelo re pu bli ca nis mo é a afir ma ção po lí ti co-ju rí di ca da
so be ra nia po pu lar ili mi ta da, como fon te de ema na ção 
do po der. Esse re gi me, ou for ma de go ver no, fin ca-se
nos pi la res da iso nom ia, isa e go ria e iso ti mia. A fi xa -
ção de foro pri vi le gi a do, ou, em ou tras pa la vras, as
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ex ce ções ao pri ma do do ju í zo na tu ral (art. 5º, LIII,
CF), que mi ti gam a iso no mia, só po dem ser pre vis tas
no tex to cons ti tu ci o nal, sob pena de de ge ne ra ção do
pró prio prin cí pio re pu bli ca no, res va lan do-se o le gis la -
dor or di ná rio para for mas aris to crá ti cas ou oli gár qui -
cas, se mi li tar con tra o tra ta men to iso nô mi co pe ran te
a lei e pela lei. A ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral é ce di ça nes sa li nha (v.g AgPet 240-DF;
693-SP; 249-DF; 1738-MG; ADIN 978-PB; 1025-TO;
HC 70.604-SP; HC 69.999-PB; RHC 79.331-RJ).

Ou tros sim, são in cons ti tu ci o na is os pre ten di dos 
§§ 3º, 4º e 5º do art. 8º da Lei nº 7.347, por vi o la rem o
prin cí pio ins ti tu ci o nal de in de pen dên cia fun ci o nal de
cada mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, con so an te o dis -
pos to no § 1º do art. 127 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Ade ma is, não é da tra di ção ju rí di ca bra si le i ra o re cur -
so ad mi nis tra ti vo de in qué ri to. Even tu a is abu sos co -
me ti dos por au to ri da des que têm por atri bu i ção a con -
du ção des se pro ce di men to in ves ti ga tó rio po dem e
de vem ser co i bi dos pe los me i os pró pri os, es pe ci al -
men te man da do de se gu ran ça e ha be as cor pus, pe -
ran te a com pe ten te au to ri da de ju di ci al. A par dis so, o
re ce bi men to de re cur so ad mi nis tra ti vo com efe i to
sus pen si vo e a li mi ta ção o tem po de du ra ção dos in -
qué ri tos (mu i tas ve zes de pen den tes de trâ mi tes ad -
mi nis tra ti vos de no tó ria len ti dão) fa ci li tam a con so li -
da ção de da nos e a con sa gra ção da im pu ni da de,
mor men te nos ca sos mais com ple xos, em que as
ofen sas são de ma i or mon ta.

A au sên cia de pre vi são do ter mo ini ci al da pres -
cri ção, a omis são das ca u sas de in terr rup ção ou sus -
pen são, tor nam o art. 19-A da Lei nº 7.347/85 de ma si -
a da men te cir cuns cri ti vo, to lhen do a de fe sa dos in te -
res ses di fu sos e co le ti vos de ma ne i ra ir re me diá vel e
em ofen sa ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da ra zo a bi li da -
de. É sa bi do que o STF tem as sen ta do a pros cri ção
de leis ar bi trá ri as, des pro vi das de ra zo a bi li da de, com
base na cláu su la do de vi do pro ces so le gal (art. 5º, in -
ci so LIV, in fine, CF)

Fi nal men te, cabe al te rar nos pa râ me tros de in -
de ni za ção do § 2º do art. 6º da Lei nº 4.898, de 1965,
em vir tu de da ex tin ção da UFIR, pela edi ção de me di -
da pro vi só ria que dis põe so bre o ca das fro in for ma ti vo
dos cré di tos não qui ta dos de ór gãos e en ti da des fe -
de ra is e dá ou tras pro vi dên ci as (úl ti ma edi ção:
MPV-2176, de 23-8-01, art. 29, § 3º, em vi gor ex vi art. 
2º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11 de se tem -
bro de 2001).

Em face do ex pos to, sou pela apro va ção da pro -
po si ção, com as se guin tes emen das:

Emen da nº – CCJ

Dê-se à alí nea j do art. 4º da Lei nº 4.898, de 9
de de zem bro de 1965, mo di fi ca do pelo art. 1º da pro -
po si ção, a se guin te re da ção:

“j) re ve lar o mem bro do Tri bu nal de Con tas e a
au to ri da de po li ci al ou ad mi nis tra ti va, ou per mi tir, in de -
vi da men te, que che guem ao co nhe ci men to de ter ce i -
ro ou aos me i os de co mu ni ca ção fa tos ou in for ma -
ções de que te nha ciên cia em ra zão do car go e que
vi o lem o si gi lo le gal, a in ti mi da de, a vida pri va da, a
ima gem e a hon ra das pes so as;”

Emen da nº – CCJ

Su pri ma-se o § 5º do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 
de ju nho de 1992, adi ta do pelo art. 2º da pro po si ção.

Emen da nº – CCJ

Su pri mam-se os §§ 3º, 4º e 5º do art. 8º da Lei nº 
7.347, de 24 de ju lho de 1985, adi ta do pelo art. 3º da
pro po si ção.

Emen da nº – CCJ

Su pri ma-se o art. 19A da Lei nº 7.347, de 24 de
ju lho de 1985, adi ta do pelo art. 4º da pro po si ção.

Emen da nº  – CCJ

Dê-se ao § 2º do art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de
de zem bro de 1965, mo di fi ca do pelo art. 1º da pro po si -
ção, a se guin te re da ção:

“§ 2º A san ção ci vil, caso não seja pos sí vel fi xar
o va lor do dano, con sis ti rá no pa ga men to de in de ni za -
ção no va lor de cin co mil re a is a du zen tos mil re a is.
(NR)”

Sala das Re u niões, de mar ço de 2002. –  José
Edu ar do Du tra

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
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igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:
....................................................................................

III – nin guém será sub me ti do à tor tu ra nem a tra -
ta men to de su ma no ou de gra dan te;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996

Re gu la men ta o in ci so XII, par te fi nal, 
do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man -
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun -
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

Atu a li za em 25-10-01
MPV 2225-45, DE 4-9-01

Art 17. A ação prin ci pal, que terá o rito or di ná rio,
será pro pos ta pelo Mi nis té rio Pú bi co ou pela pes soa
ju rí di ca in te res sa da, den tro de trin ta dias da efe ti va -
ção da me di da ca u te lar.

§ 1º É ve da da a tran sa ção, acor do ou con ci li a -
ção nas ações de que tra ta o ca put.

§ 2º A Fa zen da Pú bli ca, quan do for o caso, pro -
mo ve rá as ações ne ces sá ri as à com ple men ta ção do
res sar ci men to do pa tri mô nio pú bli co.

§ 3º No caso de a ação prin ci pal ter sido pro pos -
ta pelo Mi nis té rio Pú bli co, apli ca-se, no que cou ber, o
dis pos to no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de ju -
nho de 1965. (Re da ção dada pela Lei nº 9.366, de
16-12-1996)

§ 4º O Mi nis té rio Pú bli co, se não in ter vir no pro -
ces so como par te, atu a rá obri ga to ri a men te, como fis -
cal da lei, sob pena de nu li da de.

§ 5º A pro po si tu ra da ação pre ve ni rá a ju ris di ção 
do ju í zo para to das as ações pos te ri or men te in ten ta -
das que pos su am a mes ma ca u sa de pe dir ou o mes -
mo ob je to. (Pa rá gra fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria
nº 2.180-34, de 24-8-2001)

§ 6º A ação será ins tru í da com do cu men tos ou
jus ti fi ca ção que con te nham in dí ci os su fi ci en tes da
exis tên cia do ato de im pro bi da de ou com ra zões fun -
da men ta das da im pos si bi li da de de apre sen ta ção de
qual quer des sas pro vas, ob ser va da a le gis la ção vi -
gen te, in clu si ve as dis po si ções ins cri tas nos arts. 16 a 

18 do Có di go de Pro ces so Ci vil. (Re da ção da pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.225-45, de 4-9-2001)

§ 7º Estan do a ini ci al em de vi da for ma, o juiz
man da rá au tuá-la e or de na rá a no ti fi ca ção do re que ri -
do, para ofe re cer ma ni fes ta ção por es cri to, que po de -
rá ser ins tru í da com do cu men tos e jus ti fi ca ções, den -
tro do pra zo de quin ze dias. (Re da ção da pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.225-45, de 4-9-2001)

§ 8º Re ce bi da a ma ni fes ta ção, o juiz, no pra zo
de trin ta dias, em de ci são fun da men ta da, re je i ta rá a
ação, se con ven ci do da ine xis tên cia do ato de im pro -
bi da de, da im pro ce dên cia da ação ou da ina de qua -
ção da via ele i ta. (Re da ção da pela Me di da Pro vi só ria 
nº 2.225-45, de 4-9-2001)

§ 9º Re ce bi da à pe ti ção ini ci al, será o réu ci ta do
para apre sen tar con tes ta ção. (Re da ção da pela Me di -
da Pro vi só ria nº 2.225-45, de 4-9-2001)

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

CAPÍTULO III
Do Pro ce di men to Su má rio

Art. 275. Obser var-se-á o pro ce di men to su má -
rio: (Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

I – nas ca u sas cujo va lor não ex ce da a 60 (ses -
sen ta) ve zes o va lor do sa lá rio mí ni mo; (Re da ção
dada pela Lei nº 10.444, de 7-5-2002)

II – nas ca u sas, qual quer que seja o va lor (Re ti fi -
ca do) (Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

a) de ar ren da men to ru ral e de par ce ria agrí co la;
b) de co bran ça ao con dô mi no de qua is quer

quan ti as de vi das ao con do mí nio;
c) de res sar ci men to por da nos em pré dio ur ba -

no ou rús ti co;
d) de res sar ci men to por da nos ca u sa dos em

aci den te de ve í cu lo de via ter res tre;
e) de co bran ça de se gu ro, re la ti va men te aos da -

nos ca u sa dos em aci den te de ve í cu lo, res sal va dos os 
ca sos de pro ces so de exe cu ção;

f) de cobrança de honorários dos profissionais
liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;

g) nos de ma is ca sos pre vis tos em lei.
Pa rá gra fo úni co. Este pro ce di men to não será

ob ser va do nas ações re la ti vas ao es ta do e á ca pa ci -
da de das pes so as. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245,
de 26-12-1995)

Art. 276. Na pe ti ção ini ci al, o au tor apre sen ta rá o 
rol de tes te mu nhas e, se re que rer pe rí cia, for mu la rá
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que si tos, po den do in di car as sis ten te téc ni co. (Re da -
ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

Art. 277. O juiz de sig na rá a au diên cia de con ci li -
a ção a ser re a li za da no pra zo de trin ta dias, ci tan -
do-se o réu com a an te ce dên cia mí ni ma de dez dias e 
sob ad ver tên cia pre vis ta no § 2º des te ar ti go, de ter mi -
nan do o com pa re ci men to das par tes. Sen do ré a Fa -
zen da Pú bli ca, os pra zos con tar-se-ão em do bro. (Re -
ti fi ca do)

(Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

§ 1º A con ci li a ção será re du zi da a ter mo e ho -
mo lo ga da por sen ten ça, po den do o juiz ser au xi li a do
por con ci li a dor. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
9.245, de 26–12–1995)

§ 2º De i xan do in jus ti fi ca da men te o réu de com -
pa re cer à au diên cia, re pu tar-se-ão ver da de i ros os fa -
tos ale ga dos na pe ti ção ini ci al (art. 319), sal vo se o
con trá rio re sul tar da pro va dos au tos, pro fe rin do o
juiz, des de logo, a sen ten ça. (Pa rá gra fo acres cen ta do 
pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)

§ 3º As par tes com pa re ce rão pes so al men te à
au diên cia, po den do fa zer-se re pre sen tar por pre pos -
to com po de res para tran si gir. (Pa rá gra fo acres cen ta -
do pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)

§ 4º O juiz, na au diên cia, de ci di rá de pla no a im -
pug na ção ao va lor da ca u sa ou a con tro vér sia so bre a 
na tu re za da de man da, de ter mi nan do, se for o caso, a
con ver são do pro ce di men to su má rio em or di ná rio.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)

§ 5º A con ver são tam bém ocor re rá quan do hou -
ver ne ces si da de de pro va téc ni ca de ma i or com ple xi -
da de. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)

Art. 278. Não ob ti da a con ci li a ção, ofe re ce rá o
réu, na pró pria au diên cia, res pos ta es cri ta ou oral,
acom pa nha da de do cu men tos e rol de tes te mu nhas
e, se re que rer pe rí cia, for mu la rá seus que si tos des de
logo, po den do in di car as sis ten te téc ni co.

(Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)

§ 1º É lí ci to ao réu, na con tes ta ção, for mu lar pe -
di do em seu fa vor, des de que fun da do nos mes mos
fa tos re fe ri dos na ini ci al. (Re da ção dada pela Lei nº
9.245, de 26–12–1995)

§ 2º Ha ven do ne ces si da de de pro du ção de pro -
va oral e não ocor ren do qual quer das hi pó te ses pre -
vis tas nos arts. 329 e 330, I e II, será de sig na da au -
diên cia de ins tru ção e jul ga men to para data pró xi ma,
não ex ce den te de trin ta dias, sal vo se hou ver de ter mi -

na ção de pe rí cia. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245,
de 26–12–1995)

Art. 279. Os atos pro ba tó ri os re a li za dos em au -
diên cia po de rão ser do cu men ta dos me di an te ta qui -
gra fia, es te no ti pia ou ou tro mé to do há bil de do cu men -
ta ção, fa zen do-se a res pec ti va trans cri ção se a de ter -
mi nar o juiz. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)

Pa rá gra fo úni co. Nas co mar cas ou va ras em que 
não for pos sí vel a ta qui gra fia, a es te no ti pia ou ou tro
mé to do de do cu men ta ção, os de po i men tos se rão re -
du zi dos a ter mo, do qual cons ta rá ape nas o es sen ci -
al. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)

Art. 280. No pro ce di men to su má rio: (Re da ção
dada pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)

I – não será ad mis sí vel ação de cla ra tó ria in ci -
den tal, nem a in ter ven ção de ter ce i ro, sal vo as sis tên -
cia e re cur so de ter ce i ro pre ju di ca do; (Re da ção dada
pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)

II – o pe ri to terá o pra zo de quin ze dias para
apre sen ta ção do la u do; (Re da ção dada pela Lei nº
9.245, de 26–12–1995)

III – das de ci sões so bre ma té ria pro ba tó ria, ou
pro fe ri das em au diên cia, o agra vo será sem pre re ti do. 
(Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)

Art. 280. No pro ce di men to su má rio não são ad -
mis sí ve is a ação de cla ra tó ria in ci den tal e a in ter ven -
ção de ter ce i ros, sal vo a as sis tên cia, o re cur so de ter -
ce i ro pre ju di ca do e a in ter ven ção fun da da em con tra -
to de se gu ro. (Re da ção dada pela Lei nº 10.444, de
7–5–2002)

Art. 281 – Fin dos a ins tru ção e os de ba tes ora is,
o juiz pro fe ri rá sen ten ça na pró pria au diên cia ou no
pra zo de dez dias. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245,
de 26–12–1995)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Be -
ní cio Sam pa io.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2002

Mo di fi ca o art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, acres cen ta a seu tex to o art.
212-A e al te ra o art. 60 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, de
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modo a dis por so bre o fi nan ci a men to da
edu ca ção bá si ca.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O ca put do art. 212 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e seu § 5º pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 212. A União apli ca rá, anu al men te, 
nun ca me nos de vin te, e os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os vin te e cin co
por cen to, no mí ni mo, da re ce i ta re sul tan te
de im pos tos, com pre en di da a pro ve ni en te
de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen -
vol vi men to do en si no.

..............................................................
§ 5º A edu ca ção bá si ca pú bli ca terá

como fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a
con tri bu i ção so ci al do sa lá rio-edu ca ção, re -
co lhi da pe las em pre sas, na for ma da lei.

Art. 2º A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
acres ci da do se guin te art. 212-A:

Art. 212-A. A dis tri bu i ção de res pon sa -
bi li da des e re cur sos en tre a União, os Esta -
dos e seus Mu ni cí pi os, a ser con cre ti za da
com par te dos re cur sos de fi ni dos nes te ar ti -
go, na for ma do dis pos to no art. 211 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, é as se gu ra da me di an -
te a cri a ção, no âm bi to de cada Esta do e do 
Dis tri to Fe de ral, do Fun do de Ma nu ten ção e 
De sen vol vi men to da Edu ca ção Bá si ca e de
Va lo ri za ção do Ma gis té rio, de na tu re za con -
tá bil.

§º 1º Os Fun dos de que tra tam este
ar ti go te rão a se guin te cons ti tu i ção mí ni ma:

I – de zo i to por cen to dos re cur sos a
que se re fe rem os arts. 155, in ci so II; e 159,
in ci so I, alí nea a, e in ci so II;

II – vin te por cen to dos re cur sos a que
se re fe rem os arts. 158, in ci so IV; e 159, in -
ci so I, alí nea b;

III – os re cur sos da com ple men ta ção
fe de ral, con for me dis pos to nos §§ 2º e 3º
des te ar ti go.

IV – a totalidade dos recursos da
contribuição social a que se refere o art. 212,
§ 5º.

§ 2º A União com ple men ta rá os re cur -
sos dos Fun dos a que se re fe re este ar ti go
sem pre que, em cada Esta do e no Dis tri to
Fe de ral, seu va lor anu al por alu no não al -
can çar o mí ni mo de fi ni do na ci o nal men te.

§ 3º O va lor de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or será fi xa do em lei, con for me cál cu lo 
do Tri bu nal de Con tas da União, e não será
in fe ri or à ra zão en tre a pre vi são da re ce i ta
na ci o nal to tal para os Fun dos e a ma trí cu la
na ci o nal to tal da edu ca ção bá si ca pú bli ca
no ano an te ri or, acres ci da do cor res pon den -
te to tal es ti ma do de no vas ma trí cu las, ob -
ser va das as, va ri a ções de que dis põe o §
4º.

§ 4º A to ta li da de dos re cur sos de cada 
Fun do de que tra ta este ar ti go será dis tri bu í -
do, en tre cada Esta do e seus Mu ni cí pi os,
pro por ci o nal men te ao nú me ro de alu nos
nas res pec ti vas re des de edu ca ção bá si ca,
ob ser va das as va ri a ções de cus to de cada
uma de suas eta pas, bem como de suas
mo da li da des.

§ 5º Uma pro por ção não in fe ri or a ses -
sen ta por cen to dos re cur sos de cada Fun -
do re fe ri do nes te ar ti go será des ti na da ex -
clu si va men te ao pa ga men to dos pro fes so -
res da edu ca ção bá si ca pú bli ca em efe ti vo
exer cí cio no ma gis té rio.

§ 6º A lei dis po rá so bre a or ga ni za ção
dos Fun dos, a dis tri bu i ção pro por ci o nal de
seus re cur sos, sua fis ca li za ção e con tro le,
bem como so bre a for ma de cál cu lo do va lor 
mí ni mo na ci o nal por alu no.

Art. 3º Dê-se ao art. 60 do Ato das Dis po si ções
Tran si tó ri as a se guin te re da ção:

Art. 60 A ra zão a que se re fe re o § 3º
do art. 212-A será atin gi da gra du al men te,
ob ser van do-se se ten ta por cen to de seu va -
lor, no pri me i ro ano de vi gên cia do Fun do,
oi ten ta por cen to no se gun do ano, no ven ta
por cen to no ter ce i ro, até atin gir sua in te gra -
li da de no quar to ano.

Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os ajus ta rão
pro gres si va men te, em um pra zo de cin co
anos, suas con tri bu i ções aos Fun dos, de
for ma a ga ran tir um va lor por alu no cor res -
pon den te a um pa drão mí ni mo de qua li da de 
de en si no, de fi ni do na ci o nal men te, nos ter -
mos do Pla no Na ci o nal de Edu ca ção.
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Art. 4º Esta Emenda entra em vigor a primeiro de
janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
tem em vis ta es ta be le cer os fun da men tos fi nan ce i ros
para uma nova eta pa de de sen vol vi men to da edu ca -
ção bra si le i ra. A dé ca da de 90 e os pri me i ros anos do
sé cu lo XXI têm sido mar ca dos pela ex pan são quan ti -
ta ti va tan to da edu ca ção bá si ca quan to da edu ca ção
su pe ri or. Na pri me i ra, o en si no fun da men tal se apro -
xi ma da uni ver sa li za ção, com de clí nio das ma trí cu las
da pri me i ra à quar ta sé rie, obe de cen do a fa to res de -
mo grá fi cos, e in cre men to ace le ra do das ma trí cu las
de quin ta a oi ta va sé rie, rumo ao cum pri men to da es -
co la ri da de com pul só ria de oito anos, no mí ni mo, e à
con se qüen te ele va ção do mo des to ní vel mé dio de es -
co la ri da de da po pu la ção na ci o nal. Como con se qüên -
cia, in clu si ve, do des re pre sa men to dos efe ti vos dis -
cen tes pelo en si no fun da men tal, o en si no mé dio, so -
bre tu do pú bli co e es ta du al, tem al can ça do ele va das
ta xas de ex pan são, co me çan do a des pon tar o ca mi -
nho para que o mes mo ve nha a al can çar a sua pro -
gres si va uni ver sa li za ção. Ao mes mo tem po, a edu ca -
ção in fan til, de po is do de clí nio das suas ma trí cu las
ime di a ta men te após a im plan ta ção do Fun do de Ma -
nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal 
e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF), ten de a
ga nhar fô le go, rumo à ex pan são re cla ma da pela so ci -
e da de. Por sua vez, a edu ca ção su pe ri or tem sido o
de sa gua dou ro de par te sig ni fi ca ti va dos con clu in tes
do en si no mé dio, cujo nú me ro con ti nua cres cen do e
de man dan do con ti nu i da de dos es tu dos. Ao con trá rio
da edu ca ção bá si ca, a ex pan são des se ní vel edu ca ci -
o nal tem sido pre do mi nan te men te par ti cu lar.

Pode-se afir mar que as gran des con quis tas
edu ca ci o na is bra si le i ras do pe río do em tela fo ram
mar ca das an tes de tudo pela ex pan são quan ti ta ti va,
em bo ra a qua li da de tam bém te nha sido alvo de inú -
me ras po lí ti cas nos di ver sos ní ve is e mo da li da des de
en si no e edu ca ção. Embo ra ain da man ten do hi a tos, a 
nos sa ve lha pi râ mi de edu ca ci o nal ga nhou con tor nos
no vos e se apro xi mou do per fil edu ca ci o nal de vá ri os
pa í ses la ti no-ame ri ca nos. Foi tô ni ca tam bém a pri o ri -
da de do fi nan ci a men to à es co la ri da de obri ga tó ria,
ma te ri a li za da pelo FUNDEF, que tem con cre ti za do a
com pul so ri e da de do en si no fun da men tal como di re i to 
pú bli co sub je ti vo. E pos sí vel afir mar que, em es pe ci al
pe las con quis tas do aces so e de mo cra ti za ção, esse
fun do de na tu re za con tá bil é uma ex pe riên cia pro ve i -
to sa, cu jas li mi ta ções de vem ser cor ri gi das e cu jas li -
ções de vem ser apren di das.

Olhan do para a fren te, a edu ca ção na ci o nal
pas sa a vi ver mais de per to os de sa fi os da qua li da de,
que são emi nen te men te ca ros e exi gen tes de po lí ti -
cas ri go ro sas. Não bas ta au men tar o nú me ro de anos
de es co la ri da de da po pu la ção, mas au men tar o pro -
ve i to que se pode ex tra ir do tem po pas sa do na es co -
la, em fa vor dos in di ví du os e da co le ti vi da de. Ao mes -
mo tem po, cum pre pre en cher ca rên ci as im por tan tes
no en si no mé dio e, so bre tu do, na edu ca ção in fan til,
ou seja, cons tru ir a edu ca ção bá si ca como um todo,
con for me as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal. 
Embo ra edu ca ção de qua li da de não se faça sem di -
nhe i ro (em bo ra se pos sa fa zer edu ca ção ruim com
mu i to di nhe i ro), a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o -
nal pro cu ra ma xi mi zar o apro ve i ta men to de re cur sos
num úni co fun do des ti na do à edu ca ção bá si ca. Em
vis ta das dis pa ri da des re gi o na is e da ne ces si da de de
se dar cor po ao pac to fe de ra ti vo tam bém na edu ca -
ção, é ele va do o per cen tu al dos re cur sos fe de ra is
des ti na dos à ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si -
no. Tal in cre men to, en tre tan to, si tua-se li ge i ra men te
aci ma do ní vel mé dio de des pe sas já efe ti va men te re -
a li za do, tor nan do mais con cre ta a pro te ção cons ti tu -
ci o nal ao se tor. Com es sas pro vi dên ci as, visa-se re a -
lis ti ca men te a pro ver os re cur sos ne ces sá ri os para
uma edu ca ção que acom pa nhe o ce ná rio in ter na ci o -
nal. Se pos sí vel, as su min do a di an te i ra, mas, pelo
me nos, acom pa nhan do as ten dên ci as ge ra is.

Por isso mes mo, a pre sen te Pro pos ta de Emen -
da Cons ti tu ci o nal se ca rac te ri za por aten der à vi são
do sé cu lo XXL cons tru ir um País onde a so ci e da de te -
nha aten di da a sua de man da por edu ca ção in fan til,
com pri o ri da de para as cri an ças so ci al men te me nos
pri vi le gi a das; onde o en si no mé dio pos sa al can çar a
ma i o ri da de que o seu con tin gen te de ma tri cu la dos re -
quer, sem ser um fi lho de pen den te e mais ou me nos
en je i ta do do en si no fun da men tal; onde os me ca nis -
mos de fi nan ci a men to não se jam tran si tó ri os, mas
cons ti tu am so lu ção só li da para toda a edu ca ção bá si -
ca, e, fi nal men te, onde o pa drão de qua li da de da edu -
ca ção não seja le tra mor ta da Car ta Mag na.

A ques tão da qua li da de está re la ci o na da não só 
às exi gên ci as da com pe ti ção in ter na ci o nal, da cor ri da 
tec no ló gi ca e

eco nô mi ca em que a Amé ri ca La ti na está fi can -
do para trás, mas so bre tu do às exi gên ci as da ci da da -
nia. Por isso, a qua li da de avul ta cada vez mais nos
ho ri zon tes da edu ca ção bra si le i ra. Co e ren te men te,
esta Pro po si ção si tua como alvo o pa drão mí ni mo de
qua li da de do en si no, nos ter mos do Pla no Na ci o nal
de Edu ca ção. Este é, aliás, o pla no de Esta do que
con vém for ta le cer pela sua co e rên cia en tre a du ra ção 
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de lon go pra zo e os fru tos que a edu ca ção ofe re ce.
Os pla nos de go ver no de vem, co e ren te men te, se guir
as suas me tas, dan do a con ti nu i da de ne ces sá ria ao
se tor.

Nes se sen ti do, a Pro pos ta aqui apre sen ta da
abre ca mi nhos para a con cre ti za ção dos com pro mis -
sos as su mi dos pelo Bra sil em Jom ti en (1990) e em
Da car (2000), rumo à edu ca ção para to dos, sob a égi -
de da Unes co. Cabe lem brar que, en tre es ses com -
pro mis sos fir ma dos, in clui-se não só a uni ver sa li za -
ção da edu ca ção obri ga tó ria, mas tam bém a sua qua -
li fi ca ção, bem como o in cre men to da ofer ta e o aper -
fe i ço a men to da edu ca ção in fan til. Aliás, a De cla ra ção
Mun di al de Edu ca ção para To dos, as si na da em 1990, 
foi um di vi sor de águas em face de do cu men tos an te -
ri o res, que fi xa vam me tas de ex pan são de ma trí cu las
e de in clu são de cri an ças e adul tos na es co la. De
Jom ti en em di an te im por ta não uma edu ca ção qual -
quer, mas uma edu ca ção de qua li da de que aten da às
ne ces si da des bá si cas de apren di za gem. Eis por que o 
País não pode fi car in di fe ren te ante as exi gên ci as de
qua li da de, in clu si ve por que to dos os pa í ses pre sen -
tes se com pro me te ram a bus cá-la. O cus to de fi car
para trás pas sa, por tan to, a ser mu i to ma i or.

No que tan ge à edu ca ção in fan til, in clu í da com a 
ne ces sá ria qua li da de nos sis te mas de en si no e no
blo co da edu ca ção bá si ca, cabe as si na lar que esta
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal visa a dar uma
res pos ta co e ren te à Car ta-Com pro mis so do Sim pó -
sio Edu ca ção Infan til: Cons tru in do o Pre sen te, re a li -
za do no Se na do Fe de ral em 23 e 24 de abril de 2002,
pro mo vi do pela Co mis são de Edu ca ção do Se na do
Fe de ral, pela Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des -
por to da Câ ma ra dos De pu ta dos, pela UNESCO, pelo 
Mo vi men to Inter fó runs de Edu ca ção Infan til do Bra sil,
pela Uni ver si da de de Bra sí lia, pela Con fe de ra ção Na -
ci o nal da Indús tria e pelo Ser vi ço So ci al da Indús tria,
com o apo io, ain da, do Uni cef, do Con se lho Na ci o nal
de Se cre tá ri os de Edu ca ção e da União Na ci o nal de
Di ri gen tes Mu ni ci pa is de Edu ca ção. A te le con fe rên -
cia, que abran geu todo o Bra sil, en vol ven do mi lha res
de par ti ci pan tes, fri sou que a cri an ça de zero a seis
anos “pas sou a ser re co nhe ci da como su je i to de di re i -
tos, des ta can do-se, em par ti cu lar, seu di re i to a ser
cu i da da e edu ca da em um meio am bi en te ade qua do
e sa u dá vel, de po der brin car, apro pri ar-se de sua cul -
tu ra, cons tru ir sua iden ti da de como ci da dã e am pli ar
seu uni ver so de ex pe riên ci as e co nhe ci men tos em
cre ches e pré-es co las, ins ti tu i ções in se ri das no sis te -
ma edu ca ci o nal”. Para isso, se gun do ain da a Car -
ta-Com pro mis so fir ma da, é pre ci so alo ca ção de re -
cur sos e a trans pa rên cia na apli ca ção dos mes mos.

Por ou tro lado, o es tu do das me tas do Pla no Na -
ci o nal de Edu ca ção quan to a esse ní vel da edu ca ção
bá si ca re ve la que, sen do ele de com pe tên cia mu ni ci -
pal, de pen de in ti ma men te da ar re ca da ção mu ni ci pal,
cu jas pro je ções re ve lam ser a mes ma in su fi ci en te
para as ne ces si da des do fu tu ro. Cabe, por tan to, na
mol du ra do re gi me cons ti tu ci o nal de co la bo ra ção,
que a União e os Esta dos exer çam a sua ação su ple ti -
va e re dis tri bu ti va, para que as de man das pos sam ser 
aten di das. Deve fi car cla ro que, ape sar de a Cons ti tu i -
ção e a Lei cla ri fi ca rem as com pe tên ci as por ní vel de
go ver no, a edu ca ção, pela sua na tu re za, tem pre vis to
um sis te ma de so li da ri e da de, pelo qual ní ve is de go -
ver no di fe ren tes de vem en tro sar suas ações em fa vor
do ci da dão.

Em vis ta das ra zões ex pos tas, so li ci ta mos o
apo io dos Se nho res Con gres sis tas para a apro va ção
des ta mu dan ça cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões,  – Ri car do San tos, Pre si -
den te – Luiz Pas to re – Be ní cio Sam pa io – Chi co
Sar to ri _ Ante ro Paes de Bar ros – Ju vên cio Fon se -
ca – Ro meu Tuma – Lind berg Cury – Antô nio Car -
los Jú ni or – Gil ber to Mes tri nho – Ney Su as su na –
Mo re i ra Men des – Bel lo Par ga – Ge ral do Cân di do
– Ro me ro Jucá – Tião Vi a na – Luiz Otá vio – Fer -
nan do Ri be i ro – Na bor Ju ni or – Anto nio Car los
Va la da res – José Jor ge _ Ma ria do Car mo Alves –
Emi lia Fer nan des  – Ge ral do Althoff – Car los Wil -
son – Gil van Bor ges – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner.

§ 2º O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo po der pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao po der pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 1996
Art. 209. O en si no é li vre à ini ci a ti va pri va da,

aten di das as se guin tes con di ções:
I – cum pri men to das nor mas ge ra is da edu ca -

ção na ci o nal;
II – au to ri za ção e ava li a ção de qua li da de pelo

po der pú bli co.
Art. 210. Se rão fi xa dos con te ú dos mí ni mos para 

o en si no fun da men tal, de ma ne i ra a as se gu rar for ma -
ção bá si ca co mum e res pe i to aos va lo res cul tu ra is e
ar tís ti cos, na ci o na is e re gi o na is.

§ 1º O en si no re li gi o so, de ma tri cu la fa cul ta ti va,
cons ti tu i rá dis ci pli na dos ho rá ri os nor ma is das es co -
las pú bli cas de en si no fun da men tal.
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§ 2º O en si no fun da men tal re gu lar será mi nis tra -
do em lín gua por tu gue sa, as se gu ra da às co mu ni da -
des in dí ge nas tam bém a uti li za ção de suas lín guas
ma ter nas e pro ces sos pró pri os de apren di za gem.

Art. 211.(*) A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de -
ral e os Mu ni cí pi os or ga ni za rão em re gi me de co la bo -
ra ção seus sis te mas de en si no.

§ 1º A União or ga ni za rá e fi nan ci a rá o sis te ma
fe de ral de en si no e o dos Ter ri tó ri os, e pres ta rá as sis -
tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o de sen vol vi men to de
seus sis te mas de en si no e o aten di men to pri o ri tá rio à
es co la ri da de obri ga tó ria.

§ 2º Os Mu ni cí pi os atu a rão pri o ri ta ri a men te no
en si no fun da men tal e pré-es co lar.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 14, de 1996
Art. 212.(*) A União apli ca rá, anu al men te, nun ca 

me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a pro -
ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen -
vol vi men to do en si no.

§ 1º A par ce la da ar re ca da ção de im pos tos
trans fe ri da pela União aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de -
ral e aos Mu ni cí pi os, ou pe los Esta dos aos res pec ti -
vos Mu ni cí pi os, não é con si de ra da, para efe i to do cál -
cu lo pre vis to nes te ar ti go, re ce i ta do go ver no que a
trans fe rir.

§ 2º Para efe i to do cum pri men to do dis pos to no
ca put des te ar ti go, se rão con si de ra dos os sis te mas
de en si no fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal e os re cur sos
apli ca dos na for ma do art. 213.

§ 3º A dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos as se -
gu ra rá pri o ri da de ao aten di men to das ne ces si da des
do en si no obri ga tó rio, nos ter mos do pla no na ci o nal
de edu ca ção.

§ 4º Os pro gra mas su ple men ta res de ali men ta -
ção e as sis tên cia à sa ú de pre vis tos no art. 208, VII,
se rão fi nan ci a dos com re cur sos pro ve ni en tes de con -
tri bu i ções so ci a is e ou tros re cur sos or ça men tá ri os.

§ 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio-edu ca ção, re co lhi da, na for ma da lei, pe las
em pre sas, que dela po de rão de du zir a apli ca ção re a -
li za da no en si no fun da men tal de seus em pre ga dos e
de pen den tes.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 14. de 1996
Art. 213. Os re cur sos pú bli cos se rão des ti na dos

às es co las pú bli cas, po den do ser di ri gi dos a es co las
co mu ni tá ri as, con fes si o na is ou fi lan tró pi cas, de fi ni -
das em lei, que:

I – com pro vem fi na li da de não lu cra ti va e apli -
quem seus ex ce den tes fi nan ce i ros em edu ca ção;

II – as se gu rem a des ti na ção de seu pa tri mô nio a 
ou tra es co la co mu ni tá ria, fi lan tró pi ca ou

IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -

ple men tar.
§ 1º Ë fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das

as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da -

de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

II – não in ci di rá, nos ter mos e li mi tes fi xa dos em
lei, so bre ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do -
ria e pen são, pa gos pela pre vi dên cia so ci al da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os a
pes soa com ida de su pe ri or a ses sen ta e cin co anos,
cuja ren da to tal seja cons ti tu í da, ex clu si va men te, de
ren di men tos do tra ba lho.

§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de

do pro du to;
II – será não cu mu la ti vo, com pen san do-se o que 

for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co bra -
do nas an te ri o res;

III –  não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos 
des ti na dos ao ex te ri or.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten -
ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá so -
bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do
as ex plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio que
não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si -
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se -
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I –  trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori -
gem.
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(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº  20, de 1996
Art. 154. A União po de rá ins ti tu ir:
I – me di an te lei com ple men tar, im pos tos não

pre vis tos no ar ti go an te ri or, des de que se jam não cu -
mu la ti vos e não te nham fato ge ra dor ou base de cál -
cu lo pró pri os dos dis cri mi na dos nes ta Cons ti tu i ção;

II – na imi nên cia ou no caso de guer ra ex ter na,
im pos tos ex tra or di ná ri os, com pre en di dos ou não em
sua com pe tên cia tri bu tá ria, os qua is se rão su pri mi -
dos, gra da ti va men te, ces sa das as ca u sas de sua cri -
a ção.

SEÇÃO IV
Dos Impos tos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral

Art. 155. (*) Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral ins ti tu ir:

I – im pos tos so bre:
a)trans mis são ca u sa mor tis e do a ção, de qua -

is quer bens ou di re i tos;
b)ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do -

ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in -
te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, ain da
que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em no ex te -
ri or;

c)pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res;
II – adi ci o nal de até cin co por cen to do que for

pago à União por pes so as fí si cas ou ju rí di cas do mi ci -
li a das nos res pec ti vos ter ri tó ri os, a tí tu lo do im pos to
pre vis to no art. 153, III, in ci den te so bre lu cros, ga nhos 
e ren di men tos de ca pi tal.

§ 1º 0 im pos to pre vis to no in ci so I, a:
I – re la ti va men te a bens imó ve is e res pec ti vos

di re i tos, com pe te ao Esta do da si tu a ção do bem, ou
ao Dis tri to Fe de ral;

II – re la ti va men te a bens mó ve is, tí tu los e cré di -
tos, com pe te ao Esta do onde se pro ces sar o in ven tá -
rio ou ar ro la men to, ou ti ver do mi cí lio o do a dor, ou ao
Dis tri to Fe de ral;

III – terá a com pe tên cia para sua ins ti tu i ção re -
gu la da por lei com ple men tar:

a) se o do a dor ti ver do mi cí lio ou re si dên cia no
ex te ri or;

b )se o de cu jus pos su ía bens, era re si den te ou
do mi ci li a do ou teve o seu in ven tá rio pro ces sa do no
ex te ri or;

IV – terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so I, b, aten de rá
ao se guin te:

I – será não cu mu la ti vo, com pen san do-se o que
for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan -
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta -
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

II – a isen ção ou não-in ci dên cia, sal vo de ter mi -
na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa ção com 
o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta ções se -
guin tes;

b) acar re ta rá a anu la ção do cré di to re la ti vo às
ope ra ções an te ri o res;

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es sen ci a -
li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se na -
do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às ope ra -
ções e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção;

V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra -

ções in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de um
ter ço e apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra -
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va in -
te res se de Esta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va
da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de
seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no in ci so 
XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções re la ti vas à 
cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi -
ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas para as
ope ra ções in te res ta du a is;

VII – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções que 
des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za -
do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti na tá -
rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá rio não
for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí nea a do in ci so an te ri or,
ca be rá ao Esta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio o im -
pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in -
ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:
a) so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do

ex te ri or, ain da quan do se tra tar de bem des ti na do a
con su mo ou ati vo fixo do es ta be le ci men to, as sim
como so bre ser vi ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o
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im pos to ao Esta do onde es ti ver si tu a do o es ta be le ci -
men to des ti na tá rio da mer ca do ria ou do ser vi ço;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção, quan do mer -
ca do ri as fo rem for ne ci das com ser vi ços não com pre -
en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or

pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu í dos os semi-ela bo ra -
dos de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros Esta -
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

c) so bre o ouro, nas hi pó te ses de fi ni das no art.
153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de cál cu -
lo, o mon tan te do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu in -
tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção
ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor dos dois
im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção do im -

pos to;
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi ni ção

do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e das
pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por ta -
ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos além
dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to, re la ti -
va men te à re mes sa para ou tro Esta do e ex por ta ção
para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) re gu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti -
vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga -
dos.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in -
ci so I, b, do ca put des te ar ti go e os arts. 153, I e II, e
156,111, ne nhum ou tro tri bu to in ci di rá so bre ope ra -
ções re la ti vas a ener gia elé tri ca, com bus tí ve is lí qui -
dos e ga so sos, lu bri fi can tes e mi ne ra is do País.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 3, de 1993
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 33, de 2001

SEÇÃO V
Dos Impos tos dos Mu ni cí pi os

Art. 156. (*) Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im -
pos tos so bre:

I – pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba na;
II – trans mis são in ter vi vos, a qual quer tí tu lo,

por ato one ro so, de bens imó ve is, por na tu re za ou
aces são fí si ca, e de di re i tos re a is so bre imó ve is, ex -
ce to os de ga ran tia, bem como ces são de di re i tos a
sua aqui si ção;

III – ven das a va re jo de com bus tí ve is lí qui dos e
ga so sos, ex ce to óleo díe sel;

IV – ser vi ços de qual quer na tu re za, não com -
pre en di dos no art. 155, I, b, de fi ni dos em lei com ple -
men tar.

§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I po de rá ser
pro gres si vo, nos ter mos de lei mu ni ci pal, de for ma a
as se gu rar o cum pri men to da fun ção so ci al da pro pri e -
da de.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II:
I – não in ci de so bre a trans mis são de bens ou di -

re i tos in cor po ra dos ao pa tri mô nio de pes soa ju rí di ca
em re a li za ção de ca pi tal, nem so bre a trans mis são de 
bens ou di re i tos de cor ren te de fu são, in cor po ra ção,
ci são ou ex tin ção de pes soa ju rí di ca, sal vo se, nes ses 
ca sos, a ati vi da de pre pon de ran te do ad qui ren te for a
com pra e ven da des ses bens ou di re i tos, lo ca ção de
bens imó ve is ou ar ren da men to mer can til;

II – com pe te ao Mu ni cí pio da si tu a ção do bem.
§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so III não ex clui a

in ci dên cia do im pos to es ta du al pre vis to no art. 155,I,
b, so bre a mes ma ope ra ção.

§ 4º Cabe à lei com ple men tar:
I – fi xar as alí quo tas má xi mas dos im pos tos pre -

vis tos nos in ci sos III e IV;
II – ex clu ir da in ci dên cia do im pos to pre vis to no

in ci so IV ex por ta ções de ser vi ços para o ex te ri or.
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993
(*} Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 37, de 2002

SEÇÃO VI
Da Re par ti ção das Re ce i tas Trí bu tá ri as

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;
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II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154,I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da -
ção do im pos to da União so bre a pro pri e da de ter ri to ri -
al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca -
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;

IV – vin te e cin co por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção do im pos to do Esta do so bre ope ra ções re la -
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci -
pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten -
cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se -
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va -
lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção
de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za -
das em seus ter ri tó ri os;

II – até um quar to, de acor do com o que dis pu -
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta -
be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre 
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das

res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za -
dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158,I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

Art. 160. (*) Ë ve da da à re ten ção ou qual quer
res tri ção à en tre ga e ao em pre go dos re cur sos atri bu -
í dos, nes ta Se ção, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e
aos Mu ni cí pi os, ne les com pre en di dos adi ci o na is e
acrés ci mos re la ti vos a im pos tos.

Pa rá gra fo úni co. Essa ve da ção não im pe de a
União de con di ci o nar a en tre ga de re cur sos ao pa ga -
men to de seus cré di tos.

(*} Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 3, de 1993
Art. 57. Os dé bi tos dos Esta dos e dos Mu ni cí pi -

os re la ti vos às con tri bu i ções pre vi den ciá ri as até 30 de 
ju nho de 1988 se rão li qui da dos, com cor re ção mo ne -
tá ria, em cen to e vin te par ce las men sa is, dis pen sa -
dos os ju ros e muI tas so bre eles in ci den tes, des de
que os de ve do res re que i ram o par ce la men to e ini ci -
em seu pa ga men to no pra zo de cen to e oi ten ta dias a
con tar da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.

§ 1º O mon tan te a ser pago em cada um dos
dois pri me i ros anos não será in fe ri or a cin co por cen to 
do to tal do dé bi to con so li da do e atu a li za do, sen do o
res tan te di vi di do em par ce las men sa is de igual va lor.

§ 2º A li qui da ção po de rá in clu ir pa ga men tos na
for ma de ces são de bens e pres ta ção de ser vi ços,
nos ter mos da Lei nº 7.578, de 23 de de zem bro de
1986.

§ 3º Em ga ran tia do cum pri men to do par ce la -
men to, os Esta dos e os Mu ni cí pi os con sig na rão, anu -
al men te, nos res pec ti vos or ça men tos as do ta ções
ne ces sá ri as ao pa ga men to de seus dé bi tos.

§ 4º Des cum pri da qual quer das con di ções es ta -
be le ci das para con ces são do par ce la men to, o dé bi to
será con si de ra do ven ci do em sua to ta li da de, so bre
ele in ci din do ju ros de mora; nes ta hi pó te se, par ce la
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dos re cur sos cor res pon den tes aos fun dos de par ti ci -
pa ção, des ti na da aos Esta dos e Mu ni cí pi os de ve do -
res, será blo que a da e re pas sa da à pre vi dên cia so ci al
para pa ga men to de seus dé bi tos.

Art. 58. Os be ne fí ci os de pres ta ção con ti nu a da,
man ti dos pela pre vi dên cia so ci al na data da pro mul -
ga ção da Cons ti tu i ção, te rão seus va lo res re vis tos, a
fim de que seja res ta be le ci do o po der aqui si ti vo, ex -
pres so em nú me ro de sa lá ri os mí ni mos, que ti nham
na data de sua con ces são, obe de cen do-se a esse cri -
té rio de atu a li za ção até a im plan ta ção do pla no de
cus te io e be ne fí ci os re fe ri dos no ar ti go se guin te.

Pa rá gra fo úni co. As pres ta ções men sa is dos be -
ne fí ci os atu a li za das de acor do com este ar ti go se rão
de vi das e pa gas a par tir do sé ti mo mês a con tar da
pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.

Art. 59. Os pro je tos de lei re la ti vos à or ga ni za -
ção da se gu ri da de so ci al e aos pla nos de cus te io e de 
be ne fi cio se rão apre sen ta dos no pra zo má xi mo de
seis me ses da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção ao Con -
gres so Na ci o nal, que terá seis me ses para apre -
ciá-los.

Pa rá gra fo úni co. Apro va dos pelo Con gres so Na -
ci o nal, os pla nos se rão im plan ta dos pro gres si va men -
te nos de zo i to me ses se guin tes.

Art. 60. (*) Nos dez pri me i ros anos da pro mul ga -
ção da Cons ti tu i ção, o po der pú bli co de sen vol ve rá es -
for ços, com a mo bi li za ção de to dos os se to res or ga ni -
za dos da so ci e da de e com a apli ca ção de, pelo me -
nos, cin qüen ta por cen to dos re cur sos a que se re fe re
o art. 212 da Cons ti tu i ção, para eli mi nar o anal fa be tis -
mo e uni ver sa li zar o en si no fun da men tal.

Pa rá gra fo úni co. Em igual pra zo, as uni ver si da -
des pú bli cas des cen tra li za rão suas ati vi da des, de
modo a es ten der suas uni da des de en si no su pe ri or
às ci da des de ma i or den si da de po pu la ci o nal.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 14, de 1996
Art. 61. As en ti da des edu ca ci o na is a que se re -

fe re o art. 213, bem como as fun da ções de en si no e
pes qui sa cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei,
que pre en cham os re qui si tos dos in ci sos I e II do re fe -
ri do ar ti go e que, nos úl ti mos três anos, te nham re ce -
bi do re cur sos pú bli cos, po de rão con ti nu ar a re ce -
bê-los, sal vo dis po si ção le gal em con trá rio.

Art. 62. A lei cri a rá o Ser vi ço Na ci o nal de Apren -
di za gem Ru ral (SENAR) nos mol des da le gis la ção re -
la ti va ao Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Indus tri -
al (SENAI) e ao Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem
do Co mér cio (SENAC), sem pre ju í zo das atri bu i ções
dos ór gãos pú bli cos que atu am na área.

Art. 63. É cri a da uma co mis são com pos ta de
nove mem bros, sen do três do Po der Le gis la ti vo, três
do Po der Ju di ciá rio e três do Po der Exe cu ti vo, para
pro mo ver as co me mo ra ções do cen te ná rio da pro cla -
ma ção da Re pú bli ca e da pro mul ga ção da pri me i ra
Cons ti tu i ção re pu bli ca na do País,

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser lida
está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan tes
dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Be ní cio Sam pa io.

É lido o se guin te:

SGM/P nº 1.773/02

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos do

art. 11, § lº, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 2.234, de 2002, do Sr. Arnal -
do Fa ria de Sá, que con va li da os par ce la men tos pre -
vis tos nos ar ti gos

1º, 2º, 3º, 4º 5º 6º e 7º, da Me di da Pro vi só ria nº
38, de 2002.

Co lho o en se jo para re no var a Vos sa Exce lên cia 
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.
– Aé cio Ne ves Pre si den te.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  646, DE 2002

(Nº 2.234, de 2002, na Casa de ori gem)
(Do Sr. Arnal do Fa ria de Sá)

Con va li da os par ce la men tos pre vis -
tos nos Arti gos 1º, 2º, 3º 4º 5º, 6º e 7º da
Me di da Pro vi só ria nº 38, de 2002.

(À COMISSÃO MISTA DESTINADA A
EXAMINAR A MP 38/02, NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO 01/02 – CN, ART. 11, § 1º.)

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º Fica con va li da do os par ce la men tos pre -

vis tos nos ar ti gos 1º, 2º, 3º 4º 5º, 6º e 7º da Me di da
Pro vi só ria nº 38, de 2002, que “Dis põe so bre o par ce -
la men to de dé bi tos tri bu tá ri os de Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral, de Mu ni cí pi os e de em pre sas pú bli cas e pri -
va das em pro ces so de fa lên cia ou de li qui da ção, ins ti -
tuí re gi me es pe ci al de par ce la men to de con tri bu i ção
para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser -
vi dor Pú bli co -PASEP, res ta be le ce pra zos para pa ga -
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men to de dé bi tos tri bu tá ri os, in clu si ve do im pos to de
ren da in ci den te so bre lu cro in fla ci o ná rio, con ce de be -
ne fí ci os fis ca is à ins ta la ção, am pli a ção ou mo der ni za -
ção de uni da des in dus tri a is e tra ta men to tri bu tá rio
iso nô mi co en tre pro du ção na ci o nal e a im por ta ção de 
pa pel-jor nal, al te ra a le gis la ção adu a ne i ra e a re la ti va
à co bran ça de di re i tos an ti do ping e com pen sa tó ri os,
e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os ar ti gos de lº a 4º da Me di da Pro vi só ria nº 38,
de 2002 ci ta dos, es ta be le cem sis te ma de par ce la -
men to es pe cí fi co e es pe ci al de dé bi tos tri bu tá ri os de
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas fun da ções e au tar qui as, re la ti vos a
tri bu tos fe de ra is ven ci dos até 31 de de zem bro de
2001.

Não deve passar despercebido, ademais, que
a presente iniciativa permitirá reabilitar entes
federados e entidades públicas que hoje se
encontram, involuntariamente com inadimplência,
legalmente impossibilitados de celebrar convênios
com entidades federais ou realizar operações de
crédito com o aval a União, em flagrante prejuízo
das populações que ali residem.

A presente proposta prevê o parcelamento dos 
débitos em até noventa e seis prestações mensais
iguais e consecutivas, ao mesmo em que
estabelece o modo de consolidação dos débitos,
além da já mencionada prestação da garantia. O
prazo fixado na Medida Provisória citada, ajusta-se
à capacidade de pagamento do universo de entes
federados e entidades públicas abrangidas e à
magnitude do débito acumulado.

Em de cor rên cia de re cen te de ci são do Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, que re co nhe ceu a le ga li da de das
nor mas que tra tam da in ci dên cia da con tri bu i ção para 
o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor
Pú bli co (PASEP), nos ca sos de pes so as ju rí di cas de
di re i to pú bli co in ter no, os ar ti gos 5º ao 7º da Me di da
Pro vi só ria nº 38/2002 ins ti tu em re gi me es pe ci al de
par ce la men to.

Pe las ra zões aci ma ex pos tas, es pe ra mos con -
tar com o apo io dos nos sos no bres pa res.

Sala das Ses sões, 5 de no vem bro de 2002. – 
Arnal do Fa ria de Sá – De pu ta do Fe de ral – São Pa u lo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS –  

CEDI

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 38, 
DE 14 DE MAIO 2002

(Per deu a Efi cá cia)

Dis põe so bre o par ce la men to de dé -
bi tos tri bu tá ri os de Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral, de Mu ni cí pi os e de em pre sas pú -
bli cas e pri va das em pro ces so de fa lên -
cia ou de li qui da ção, ins ti tui re gi me es pe -
ci al de par ce la men to da con tri bu i ção
para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri -
mô nio do Ser vi dor Pú bli co - PASEP, res -
ta be le ce pra zos para pa ga men to de dé bi -
tos tri bu tá ri os, in clu si ve do im pos to de
ren da in ci den te so bre lu cro in fla ci o ná rio, 
con ce de be ne fí ci os fis ca is à ins ta la ção,
am pli a ção ou mo der ni za ção de uni da des
in dus tri a is e tra ta men to tri bu tá rio iso nô -
mi co en tre pro du ção na ci o nal e a im por -
ta ção de pa pel-jor nal, al te ra a le gis la ção
adu a ne i ra e a re la ti va à co bran ça de di re -
i tos an ti dum ping e com pen sa tó ri os, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Os dé bi tos tri bu tá ri os de Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e de Mu ni cí pi os, e de suas fun da ções e
au tar qui as, re la ti vos a tri bu tos fe de ra is ven ci dos até
31 de de zem bro de 2001, po de rão ser par ce la dos em
até no ven ta e seis pres ta ções men sa is, igua is e su -
ces si vas.

§ lº O par ce la men to im por ta rá em con fis são ir re -
tra tá vel de dí vi da.

§ 2º O va lor do dé bi to será con so li da do na data
da con ces são do par ce la men to.

§ 3º O va lor de cada par ce la não po de rá ser in fe -
ri or a dois por cen to dos re pas ses dos Fun dos de Par -
ti ci pa ção à Uni da de Fe de ra da con tra tan te ve ri fi ca dos
nos doze me ses ime di a ta men te an te ri o res ao da con -
ces são do par ce la men to.

§ 4º A fal ta de pa ga men to de duas par ce las im -
pli ca rá res ci são do par ce la men to, ve da do o re par ce -
la men to.

§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca ao
Impos to de Ren da Re ti do na Fon te ou des con ta do de
ter ce i ro e não re co lhi do.
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§ 6º Os pe di dos de par ce la men to em con for mi -
da de com o dis pos to nes te ar ti go de ve rão ser apre -
sen ta dos até 30 de ju nho de 2002.

§ 7º Os pe di dos de par ce la men to for mu la dos
por fun da ções ou por au tar qui as de ve rão ser ins tru í -
dos com do cu men to com pro ba tó rio da anuên cia do
res pec ti vo ente fe de ra do.

Art. 2º Em ga ran tia do dé bi to par ce la do, ain da
que de fun da ção ou au tar quia, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os de ve rão ofe re cer re ce i tas tri -
bu tá ri as di re ta men te ar re ca da das ou pro ve ni en tes de 
trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is, com ou tor ga de po de -
res à União para retê-las.

Art. 3º O va lor de cada pres ta ção men sal será
acres ci do, por oca sião do pa ga men to, de ju ros equi -
va len tes à taxa do Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e
Cus tó dia - SELIC para tí tu los fe de ra is, acu mu la da
men sal men te, cal cu la dos a par tir da data de de fe ri -
men to do pe di do até a do pa ga men to, e de um por
cen to re la ti va men te ao mês em que o pa ga men to es -
ti ver sen do fe i to.

Art. 4º Para os fins do dis pos to nes ta Me di da
Pro vi só ria, os Esta dos,

o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os po de rão as su -
mir a res pon sa bi li da de pe los dé bi tos de em pre sas
pú bli cas li qui da das ou em pro ces so de li qui da ção na
data da pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi só ria, ob ser va -
da a data de ven ci men to pre vis ta no ca put do art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. A as sun ção de dé bi tos, con for -
me o es ta be le ci do no ca put des te ar ti go, de ve rá es tar 
au to ri za da em lei es pe cí fi ca es ta du al, dis tri tal ou mu -
ni ci pal.

Art. 5º O dis pos to nos arts. 1º a 4º apli ca-se, no
que cou ber, às em pre sas pri va das em pro ces so de
fa lên cia ou de li qui da ção na data da pu bli ca ção des ta
Me di da Pro vi só ria, des de que seja ofe re ci da ga ran tia
na for ma do re gu la men to.

Art. 6º Os dé bi tos re la ti vos à con tri bu i ção para o
Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor
Pú bli co - PASEP, cor res pon den tes a fato ge ra dor
ocor ri do até 30 de abril de 2002, com exi gi bi li da de
sus pen sa por for ça do dis pos to no in ci so IV ou V do
art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de 1966, po -
de rão ser pa gos me di an te re gi me es pe ci al de par ce -
la men to, por op ção da pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli -
co in ter no de ve do ra.

§ 1º A op ção pelo re gi me es pe ci al de par ce la -
men to é con di ci o na da ao en cer ra men to do fe i to por
de sis tên cia ex pres sa e ir re vo gá vel da res pec ti va ação 
ju di ci al e de qual quer ou tra, bem as sim à re nún cia do

di re i to, so bre os mes mos dé bi tos, so bre o qual se fun -
da a ação.

§ 2º A op ção re fe ri da no ca put de ve rá ser for -
ma li za da até o úl ti mo dia útil da pri me i ra quin ze na do
mês de ju nho de 2002, nos ter mos e con di ções es ta -
be le ci dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral do Mi -
nis té rio da Fa zen da, que tam bém fi xa rá a for ma e o
pra zo para a com pro va ção do aten di men to da con di -
ção de que tra ta o § 1º.

Art. 7º O re gi me es pe ci al de par ce la men to re fe -
ri do no art. 1º im pli ca a con so li da ção dos dé bi tos na
data re fe ri da no ca put e abran ge rá a to ta li da de dos
dé bi tos exis ten tes em nome do op tan te, cons ti tu í dos
ou não, in clu si ve os ju ros de mora in ci den tes até a
data de op ção.

Pa rá gra fo úni co. O dé bi to con so li da do na for ma
des te ar ti go:

I – su je i tar-se-á, a par tir da data da con so li da -
ção, a ju ros equi va len tes à taxa do Se lic para tí tu los
fe de ra is, acu mu la dos men sal men te, cal cu la dos a
par tir da data de de fe ri men to do pe di do até a do pa -
ga men to, e de um por cen to re la ti va men te ao mês em
que o pa ga men to es ti ver sen do fe i to;

II – será pago men sal men te, até o úl ti mo dia útil
da pri me i ra quin ze na de cada mês, no va lor equi va -
len te a cin co por cen to do va lor de vi do no mes mo mês 
pela op tan te, re la ti vo ao Pa sep cor res pon den te ao
fato ge ra dor ocor ri do no mês ime di a ta men te an te ri or,
até a li qui da ção to tal do dé bi to;

III – a úl ti ma par ce la será paga pelo va lor re si du -
al do dé bi to, quan do in fe ri or ao re fe ri do no in ci so II.

Art. 8º A op ção pelo re gi me es pe ci al de par ce la -
men to su je i ta a pes soa ju rí di ca:

I – à con fis são ir re vo gá vel e ir re tra tá vel dos dé -
bi tos re fe ri dos no art. 7º;

II – ao pa ga men to re gu lar das par ce las do dé bi -
to con so li da do, bem as sim dos va lo res de vi dos a tí tu -
lo de Pa sep de cor ren tes de fa tos ge ra do res ocor ri dos
pos te ri or men te a 30 de abril de 2002.

Pa rá gra fo úni co. A op ção pelo re gi me es pe ci al
ex clui qual quer ou tra for ma de par ce la men to de dé bi -
tos re la ti vos ao Pa sep.

Art. 9º A pes soa ju rí di ca op tan te pelo re gi me es -
pe ci al de par ce la men to será dele ex clu í da nas se -
guin tes hi pó te ses:

I – inob ser vân cia da exi gên cia es ta be le ci da no
in ci so I do art. 8º;

II – ina dim plên cia, por dois me ses con se cu ti vos
ou seis al ter na dos, re la ti va men te ao Pa sep, in clu si ve
de cor ren te de fa tos ge ra do res ocor ri dos pos te ri or -
men te a 30 de abril de 2002.
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§ 1º A ex clu são da pes soa ju rí di ca do re gi me es -
pe ci al im pli ca rá exi gi bi li da de ime di a ta da to ta li da de
do cré di to con fes sa do e ain da não pago.

§ 2º A ex clu são será for ma li za da por meio de
ato da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e pro du zi rá efe i -
tos a par tir do mês sub se qüen te àque le em que for ci -
en ti fi ca do o con tri bu in te.

*Vide Ato De cla ra tó rio do Pre si den te da Mesa do Con gres -
so Na ci o nal

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

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

ATO DECLARATORIO DO
PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL

O Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal,
cum prin do o que dis põe o pa rá gra fo úni co do art. 14
Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, faz sa ber que, nos ter -
mos do § 3º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
2001, a Me di da Pro vi só ria nº 38, de 14 de maio de
2002, que “Dis põe so bre o par ce la men to de dé bi tos
tri bu tá ri os de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, de Mu ni cí -
pi os e de em pre sas pú bli cas e pri va das em pro ces so
de fa lên cia ou de li qui da ção, ins ti tui re gi me es pe ci al
de par ce la men to da con tri bu i ção para o Pro gra ma de
For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co -
PASEP, res ta be le ce pra zos para pa ga men to de dé bi -
tos tri bu tá ri os, in clu si ve do im pos to de ren da in ci den -
te so bre lu cro in fla ci o ná rio, con ce de be ne fí ci os fis ca is 
à ins ta la ção, am pli a ção ou mo der ni za ção de uni da -
des in dus tri a is e tra ta men to tri bu tá rio iso nô mi co en tre 
pro du ção na ci o nal e a im por ta ção de pa pel-jor nal, al -
te ra a le gis la ção adu a ne i ra e a re la ti va à co bran ça de
di re i tos an ti dum ping e com pen sa tó ri os, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, ten do em vis ta que não foi con ver ti da
em lei até a pre sen te data - úl ti mo dia de sua vi gên cia
-, per de a efi cá cia, des de a sua edi ção, a par tir de 11
de ou tu bro de 2002.

Con gres so Na ci o nal, 10 de ou tu bro de 2002. –
Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te da Mesa do Con -
gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O ex pe di -
en te que aca ba de ser lido, ane xa do ao pro ces sa do
da Me di da Pro vi só ria nº 38, de 2002, vai à Co mis são
Mis ta de sig na da para apre ci ar a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Os Pro je -
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 584 a 645, de 2002, li -
dos an te ri or men te no Expe di en te, tra mi ta rão com
pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter -
mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de

acor do com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po -
de rão re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte -
is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Do Expe -
di en te lido cons ta o pa re cer da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que con clui fa vo ra vel -
men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 65, de 1999
(nº 2.961/97, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 4.898, de 9 de de zem bro de 1965, com a  re da -
ção dada pe las Leis nºs 6.657, de 5 de ju nho de
1979, e 7.960, de 21 de de zem bro de 1989, da Lei
nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, e da Lei nº 7.347,
de 24 de ju lho de 1985 ( tra mi tan do em con jun to
com o Pro je to de Lei do Se na do nº 536, de 1999).

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do 
art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) –  Encer -
rou-se  on tem o  pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao  Pro je to  de  Lei  da  Câ ma ra  nº 90, de 2002
(nº 4.590/2001, na Casa de ori gem), que dá ao Ae ro -
por to de Na ve gan tes, no Esta do de San ta Ca ta ri na, a 
de no mi na ção de “Ae ro por to de Na ve gan tes – Mi nis tro
Vic tor Kon der”. 

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE  (Na bor Jú ni or) –  A  Pre -
si dên cia re ce beu  a  Men sa gem  nº 338,  de  2002
(nº 1.047/2002, na ori gem), de 4 do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta a re ti fi -
ca ção da Re so lu ção nº 39, de 2002, do Se na do Fe -
de ral, re fe ren te à con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, no va lor de até no ve cen tos e um mi lhões,
cen to e de zes se te mil e ses sen ta e seis ie nes, de
prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC, des -
ti na da a fi nan ci ar oi ten ta e cin co por cen to dos equi -
pa men tos a se rem ad qui ri dos pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de para o Pro je to He mo diá li se.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da re fe ri da
Re so lu ção, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE  (Na bor Jú ni or) –  A  Pre -
si dên cia  re ce beu a  Men sa gem  nº 339,  de  2002
(nº 1.048/2002 na ori gem), de 4 do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta a re ti fi -
ca ção da Re so lu ção nº 2, de 2002, do Se na do Fe de -
ral, re fe ren te à con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
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ex ter no, no va lor equi va len te a até tre zen tos mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos, de prin ci pal, con tra ta da 
en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô -
mi co e So ci al – BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ci o -
nal Co o pe ra ti on –  JBIC, com ga ran tia da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, des ti na da a fi nan ci ar par ci al -
men te o Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis -
se to ri al.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do do Pro je to
de Re so lu ção nº 70, de 2002, vai à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União o Avi -
so nº 62, de 2002 (nº 3.286/2002 na ori gem), de 20 do 
cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 1.577/
2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre pos sí ve is
ir re gu la ri da des exis ten tes na Con cor rên cia nº 5/2001, 
efe ti va da pela Pre fe i tu ra de Brus que (SC) para a re a -
li za ção de obras no Mu ni cí pio (TC – 008.172/2002-8).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 63, de 2002 (nº 792/2002),
na ori gem, de 25 de no vem bro úl ti mo, do Mi nis tro da
Fa zen da, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 5º da Re -
so lu ção nº 91, de 1997, do Se na do Fe de ral, o XI Re la -
tó rio de Pro gres so do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à
Admi nis tra ção Fis cal para os Esta dos Bra si le i ros –
PNAFE, re la ti vo ao 1º se mes tre de 2002, bem como o 
qua dro de mons tra ti vo dos mon tan tes fi nan ce i ros li be -
ra dos para cada Esta do in te gran te do Pro gra ma.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu, o Avi so nº 776, de 2002, na ori gem,
de 21 de no vem bro úl ti mo, do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 3º da Re -
so lu ção nº 57, de 1995, mo di fi ca do pe las Re so lu ções
nºs 51, de 1997, 23, de 1999, 74, de 2000, e 34, de
2002, to das do Se na do Fe de ral, re la tó rio so bre a exe -
cu ção do Pro gra ma de Emis são e Co lo ca ção de Tí tu -
los de Res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal no
Exte ri or, re la ti vo ao pe río do de agos to a ou tu bro de
2002. 

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Di ver -
sos nº 34, de 1997, e, em có pia, aos pro ces sa dos das
Re so lu ções re fe ri das, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Be ní cio Sam pa io.

É lido o se guin te:

Ofi cio nº 1007–L–PFL/02

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Infor mo a V. Exa., que o De pu ta do Wil son Bra ga

de i xa de fa zer par te, como mem bro su plen te, da Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, para o biê nio 2002/2003.

Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der do 
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O ex pe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Como pri me i ro ora dor ins cri to, con ce do a pa la -

vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
por que gos ta ria de fa lar so bre um as sun to que de ve -
ria ter abor da do an te ri or men te, mas que, de vi do à di -
nâ mi ca do tra ba lho des ta se ma na na Casa e dos de -
ba tes no ple ná rio, ter mi nou não sen do pos sí vel. Mas
é um tema ex tre ma men te im por tan te para o País e
para os ser vi do res pú bli cos. Fa rei co men tá ri os, hoje,
a res pe i to de um edi to ri al do jor nal O Esta do de S. Pa -
u lo, pu bli ca do no dia 27 de no vem bro, sob o tí tu lo O
Te o re ma Inde mons trá vel de Lula.

Sem que rer ana li sar os ad je ti vos do edi to ri al,
tra to dele por que con si de ro ex tre ma men te re le van te
acen tu ar al guns da dos e al guns pon tos nele co lo ca -
dos. O edi to ri al tem como capa, como mote, a de cla -
ra ção do Pre si den te ele i to Lula da Sil va de que o Go -
ver no Fer nan do Hen ri que não deu au men to aos ser -
vi do res pú bli cos du ran te oito anos e por isso se ria
uma ir res pon sa bi li da de a atu al po lí ti ca sa la ri al para
os ser vi do res pú bli cos.

Inclu si ve, já que tra ta mos de te o re ma, o ar ti go
ques ti o na a afir ma ção do fu tu ro Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va – e não que ro en trar no mé ri to –, mas 
re gis tra de for ma ma te má ti ca e pre ci sa al guns da dos
que são de fun da men tal im por tân cia.

Em pri me i ro lu gar, di fe ren te men te do que diz o
PT, ao afir mar que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
não deu ne nhum au men to sa la ri al aos ser vi do res,
não me lho rou a si tu a ção dos ser vi do res, a ver da de é
a se guin te: de 1995 a 2002, por tan to du ran te o pe río -
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do do atu al Go ver no, as des pe sas da União com a fo -
lha de pa ga men to au men ta ram 94,16%. Essa é a pri -
me i ra ver da de cla ra e in so fis má vel. E aí per gun ta o
ar ti go: como é pos sí vel não au men tar sa lá ri os, mas
au men tar a fo lha de pa ga men to? Não há aí um pa ra -
do xo. São au men tos con ce di dos li ne ar men te a to dos
os ser vi do res, pri me i ro, de 22%, e, de po is, de 3,5%. 

Então o que o Go ver no Fer nan do Hen ri que fez?
Fez uma po lí ti ca de va lo ri za ção das car re i ras. E so bre 
isso o ar ti go fala mu i to bem, por que mos tra que uma
po lí ti ca sa la ri al que dê au men tos igua is sem an tes re -
es tru tu rar as car re i ras e va lo ri zá-las leva a uma dis -
tor ção. E qual é a dis tor ção no ser vi ço pú bli co nes sa
ques tão? Sa lá ri os de ní ve is ba i xo e mé dio es ta vam
aci ma do mer ca do, e sa lá ri os de téc ni cos e de ser vi -
do res de ní vel su pe ri or es ta vam mu i to aba i xo dos do
mer ca do. O que faz o ser vi ço pú bli co per der gen te,
per der a ca pa ci da de de aten di men to, per der, en fim,
qua li da de na pres ta ção do ser vi ço. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que deu dois au -
men tos li ne a res: um de 22% e ou tro de 3,5%. To dos
os ou tros au men tos que con subs tan ci am a ele va ção
de 94% na mas sa sa la ri al da União fo ram da dos de
for ma qua li ta ti va e es tru tu ra da, de for ma a va lo ri zar
as car re i ras. E o ar ti go tam bém in di ca al gu mas des -
sas so lu ções. 

É im por tan te an tes re gis trar que o Go ver no cri -
ou as car re i ras tí pi cas de Esta do. Fui o Re la tor des sa
ma té ria aqui no Se na do. Ampli a mos o nú me ro de car -
re i ras de Esta do e co bri mos as áre as es tra té gi cas do
Go ver no com a es pe ci fi ca ção de car re i ras de Esta do,
mas, in fe liz men te, hoje, esse pro je to que de fi ne as
car re i ras en con tra-se pa ra li sa do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos aguar dan do vo ta ção. 

E o que fez o Go ver no Fer nan do Hen ri que? Ci -
ta rei al guns exem plos. Com sa lá ri os ade qua dos, o
ser vi ço pú bli co vol tou a dis pu tar pro fis si o na is qua li fi -
ca dos com a ini ci a ti va pri va da, e os au men tos fo ram
con si de rá ve is para um pe río do de in fla ção ba i xís si -
ma. Em sete anos, os De le ga dos da Po lí cia Fe de ral
acu mu la ram um au men to de 694% – por tan to, quan -
do se fala em de sa pa re lha men to na área da se gu ran -
ça e na in ter ven ção do Go ver no Fe de ral na ação da
se gu ran ça não se re gis tra que hou ve essa cor re ção
que deu con di ção à Po lí cia Fe de ral de se es tru tu rar e
tra ba lhar me lhor; Di plo ma tas, de 394%; Espe ci a lis tas 
em Infor ma ção, de 372%; Ana lis tas de Fi nan ças e
Pla ne ja men to, de 299%; Pro cu ra do res Fe de ra is e
Advo ga dos da União, de 204%; Ana lis tas, Enge nhe i -
ros e Téc ni cos de Tec no lo gia Mi li tar, de 200%; Au di to -
res da Re ce i ta Fe de ral – está aí o re sul ta do da am pli -
a ção da ar re ca da ção –, de 158%. Até os pro fes so res

uni ver si tá ri os, que, na úl ti ma gre ve, re gis tra ram que
não ha vi am tido au men to al gum em oito anos – o que
não era ver da de i ro –, ti ve ram au men tos que va ri a ram
de 60% a 102%.

É im por tan te di zer que es sas re qua li fi ca ções
não atin gi ram 100% dos ser vi do res, mas que 90% de -
les fo ram aten di dos pelo pro gra ma.

Faço este es cla re ci men to e peço a trans cri ção
do edi to ri al do jor nal O Esta do de S.Pa u lo, por que é
im por tan te que es ses da dos fi quem gra va dos na me -
mó ria do Se na do para fu tu ras com pa ra ções. Nos pró -
xi mos qua tro anos, dis cu ti re mos re a jus tes sa la ri a is,
equi pa ra ções sa la ri a is, qua li fi ca ção das car re i ras de
Esta do. E va mos co brar do fu tu ro Go ver no um po si ci -
o na men to igual ou me lhor do que o des te.

Essa ação do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so deve ser um piso. Os ser vi do res pú bli cos
ain da ga nham mal, ain da pre ci sam de au men to. To -
dos pre ci sam de au men to. Po rém, sem dú vi da al gu -
ma, te mos um in di ca ti vo de como fa zer a re es tru tu ra -
ção, a qua li fi ca ção e a va lo ri za ção das car re i ras do
se tor pú bli co.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção do edi to ri al “O 
Te o re ma Inde mons trá vel de Lula”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re gis trar que en -
ca mi nhei ao Re la tor da Re for ma do Ju di ciá rio, Se na -
dor Ber nar do Ca bral, ofí cio que pas so a ler:

Pela le i tu ra aten ta da Emen da de Ple -
ná rio nº 159 à Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 29, de 2000, que al te ra a alí nea
“c”, in ci so I, do § 5º, do ar ti go 128, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, al te ra do pelo ar ti go 37 da
PEC nº 29, de 2000, ob ser va-se ter ha vi do
lap so na re da ção pela ex clu são dos mem -
bros da De fen so ria Pú bli ca da re la ção fi xa -
da en tre os mem bros do Po der Ju di ciá rio e
do Mi nis té rio Pú bli co, eis que ins ti tu i ções de 
igual hi e rar quia cons ti tu ci o nal.

A ade qua ção re da ci o nal que se pro -
põe (tex to ane xo), com a re fe rên cia ao art.
134 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tem por fi na li -
da de res ta be le cer a sis te má ti ca que vem
sen do ob ser va da na Re for ma do Ju di ciá rio,
quan to à si me tria no tra ta men to en tre es sas 
car re i ras ju rí di cas.

Co lho o en se jo para re no var meus pro -
tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de -
ra ção.

Faço men ção a essa cor re ção que con si de ro
ex tre ma men te jus ta e im por tan te ser fe i ta para va lo -
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ri za ção da car re i ra do De fen sor Pú bli co em todo o
País. E peço tam bém a trans cri ção do ofí cio en ca mi -
nha do ao Re la tor, Se na dor Ber nar do Ca bral.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Brasília, 27 de novembro de 2002

Exmo. Sr. Se na dor Ber nar do Ca bral
D.D. Re la tor da Co mis são Espe ci al de Re for ma do
Po der Ju di ciá rio

Se nhor Re la tor,
Pela leitura atenta da Emenda de Plenário nº 159

à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
que altera a alínea “c”, inciso I, do § 5º do artigo 128, da
Constituição Federal, alterado pelo artigo 37 da PEC 

Nº 29, de 2000, ob ser va-se ter ha vi do lap so na
re da ção pela ex clu são dos mem bros da De fen so ria
Pú bli ca da re la ção fi xa da en tre os mem bros do Po der
Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co, eis que ins ti tu i ções
de igual hi e rar quia cons ti tu ci o nal.

A adequação redacional que se propõe (texto
anexo), com a referência ao art. 134 da Constituição
Federal, tem por finalidade restabelecer a
sistemática que vem sendo observada na Reforma
do Judiciário, quanto à. simetria no tratamento entre
essas carreiras jurídicas.

Co lho o en se jo para re no var meus pro tes tos de
ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro me ro Jucá.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº  29, DE 2000

(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA Nº     ,DE PLENARIO

Dê-se à alí nea “c”, in ci so I, do § 5º, do ar ti go
128, da Cons ti tu i ção Fe de ral, al te ra do pelo ar ti go 37
da PEC nº 29, de 2000, a se guin te re da ção:

“Art. 128 ...............................................
§ 5º .......................................................
I ............................................................

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma dos 
arts. 39, § 4º, 125, § 1º-A e 134, e ressalvado o disposto
nos artigos 37, X e XI, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I”

Jus ti fi ca çâo

A proposta tem por finalidade manter a relação
estipendial entre o Ministério Público, a Defensoria
Pública e a Magistratura, em consonância, aliás, com
a sistemática que vem sendo observada na Reforma
do Judiciário, quanto à simetria no tratamento entre
as carreiras.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro va vel men te
será esta a úl ti ma opor tu ni da de em que te rei o pra zer
e a hon ra de ocu par a tri bu na des ta ilus tra da Casa na
atu al le gis la tu ra.

No re cen te pro ces so ele i to ral, em bo ra te nha ob -
ti do mag ní fi ca vo ta ção, não su fra guei a quan ti da de
ne ces sá ria para me pro por ci o nar a con di ção de para
cá re tor nar nos pró xi mos oito anos. Con si de ro mag ní -
fi ca a mi nha vo ta ção, se for le va do em con ta que nun -
ca ha via tido efe ti va mi li tân cia po lí ti ca em meu Esta -
do, aqui che gan do para ocu par a vaga de i xa da pelo
Go ver na dor e ex-Se na dor José de Abreu Bi an co.
Assim, exer ci o hon ro so car go de Se na dor por ape -
nas qua tro anos e um mês, que se com ple ta rão no
pró xi mo dia 31 de ja ne i ro. E, por es ses qua tro anos e
um mês, re ce bi cer ca de 200 mil vo tos que de cor re -
ram, evi den te men te, do pro fí cuo tra ba lho que de sen -
vol vi em prol do meu Esta do, bem como dos gran des,
pal pi tan tes e tor men to sos te mas que afe tam a nos sa
Na ção, tan to in ter na como ex ter na men te.

Dis se aci ma que aqui não es ta rei nos pró xi mos
anos, por que te nho cer te za de que, nas ele i ções ge -
ra is de 2006, já mais ama du re ci do, o nos so ele i tor sa -
be rá bem ava li ar o sig ni fi ca do da mi nha pos tu la ção e,
ten do con di ções de es ta be le cer um qua dro com pa ra -
ti vo en tre o meu tra ba lho e o dos de ma is que pos sam
vir a pos tu lar tão ex pres si vo car go, por cer to que para
esta au gus ta Casa me re con du zi rá.

Não vou, nes te mo men to, de ter-me em aná li ses
so ci o ló gi cas ou po lí ti cas acer ca do com por ta men to
do ele i tor. Tam pou co pre ten do fa zer um dis cur so de
pres ta ção de con tas do meu man da to. As Srªs e os
Srs. Se na do res são tes te mu nhas do de no do, da com -
ba ti vi da de e da se ri e da de com que en fren tei os cons -
tan tes e per ma nen tes de sa fi os que o car go nos im -
põe, as sim como o meu povo de Ron dô nia já o fez no
mo men to em que me con ce deu a ex pres si va vo ta ção
a que me re por tei.

Qu e ro, isto sim, de i xar um aler ta àque les meus
Pa res que para cá re tor na rão na pró xi ma Le gis la tu ra,
e, indo este dis cur so para os Ana is da Casa, que de -
les to mem co nhe ci men to os no vos Se na do res.

O Esta do que aqui re pre sen to ain da é mu i to pe -
que no, com uma eco no mia in ci pi en te e anda em fase
de con so li da ção po lí ti ca. Por isso, ele é mu i to frá gil.
Suas re ce i tas são ín fi mas para as de man das so ci a is
re pri mi das, fru to do as sus ta dor flu xo mi gra tó rio que
para lá se ori en tou nas dé ca das de 70 e 80. A ter ra,
con tu do, é da di vo sa, e o povo, tan to os an ti gos quan to 
os no vos ron do ni en ses, são pes so as ca le ja das e so -
fri das, po rém per ti na zes, tra ba lha do ras, e ape nas

que rem usu fru ir a mes ma ci da da nia que é con ce di da
às re giões mais ri cas do País.

Face à au sên cia de cor re tos re fe ren ci a is, da das
as cir cuns tân ci as, de tal fato apro ve i tam-se pes so as
que, pa u tan do-se por um exa cer ba do ape lo po pu lis ta
e uma ina ta veia de ma gó gi ca, ple i te i am e, o pior, con -
quis tam car gos pú bli cos.

Esta Casa re ce be rá em seu pro vec to seio, com
um man da to de oito anos, uma pes soa na qual que ro
que os Srs. Se na do res pres tem mu i ta aten ção.

Enquan to ho mem pú bli co, tem ele mar ca do sua
tra je tó ria com ações nada elo giá ve is. Po der-se-ia co -
gi tar que mu i tos dos des com pas sos com por ta men ta -
is do fu tu ro Se na dor Val dir Ra upp, que é a quem me
re fi ro, pu des sem ser de bi ta dos ou cre di ta dos à sua
so frí vel e pre cá ria for ma ção in te lec tu al. Po rém, to dos
sa be mos que o in cul to não é ne ces sa ri a men te de so -
nes to. Aliás, mu i to pelo con trá rio, por ser tal vez o seu
úni co pa tri mô nio, o des le tra do pre ser va a qual quer
cus to a sua hon ra dez.

Val dir Ra upp de Ma tos, no en tan to, che ga a
Ron dô nia na con di ção de ca mi nho ne i ro, pro fis são
das mais no bres e im pul si o na do ras do pro gres so da
Na ção. A se guir, es ta be le ce-se co mer ci al men te em
Ro lim de Mou ra, à épo ca dis tri to do Mu ni cí pio de Ca -
co al. Nas ele i ções de 1982, após ter sido ve re a dor,
ele ge-se pre fe i to do re cém cri a do Mu ni cí pio de Ro lim
de Mou ra, pelo PMDB.

E aí co me ça sua tra je tó ria tan to na po lí ti ca
como nas fal ca tru as, nos des ca mi nhos das ver bas
pú bli cas e na mal ver sa ção do di nhe i ro pú bli co, pois
ini cia seu man da to res pon den do a vá ri os pro ces sos.

Encer ra do esse man da to, como o Go ver no es -
ta du al era exer ci do pelo PMDB, na pes soa do emi -
nen te Sr. Je rô ni mo San ta na, por quem te nho o mais
pro fun do res pe i to – e que ro, nes ta opor tu ni da de, ho -
me na geá-lo –, veio Ra upp a ocu par car go di re ti vo no
De par ta men to de Estra das de Ro da gem de Ron dô -
nia, dele se afas tan do para con cor rer ao Go ver no do
Esta do no ple i to de 1990. Como o PMDB ti nha can di -
da to, Ra upp, sem a me nor ce ri mô nia, mi grou para o
par ti do da moda de en tão que era o PRN. Quem dele
não se lem bra?

Ao tér mi no do man da to à fren te do DER, so freu
no vos pro ces sos por mal ver sa ção do di nhe i ro pú bli co,
por des ca mi nho e por mu i tos ou tros mo ti vos. Per deu as
ele i ções e vol tou ao ce ná rio po lí ti co no va men te como
Pre fe i to de Ro lim de Mou ra. Em 1994, de vol ta ao
PMDB, las tre a do em mi li o ná ria e até hoje inex pli cá vel
cam pa nha, che gou ao Go ver no de Ron dô nia, co me -
çan do aí uma gran de des di ta para o meu Esta do.
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Antes mes mo de as su mir, saiu ele a fa lar pe los
qua tro can tos de Ron dô nia que o Be ron, o Ban co do
Esta do, hoje li qui da do, es ta va fa li do, o que não era ver -
da de i ro. Po rém, isso dito pelo fu tu ro Go ver na dor se tor -
nou uma ver da de. Hou ve cor ri da de cor ren tis tas ao
Ban co para sa car o di nhe i ro. Encer ra ram-se con tas, e,
efe ti va men te, a si tu a ção do Ban co, que não era boa, é
ver da de, ten do em vis ta as per das de cor ren tes da es ta -
bi li za ção da mo e da, tor nou-se ab so lu ta men te crí ti ca.

Mes mo as sim, o novo Go ver na dor, aten den do
in di ca ção de um gran de e de sin te res sa do co la bo ra -
dor de cam pa nha, no me ou como Pre si den te do Ban -
co um fun ci o ná rio de car re i ra do Ban co do Bra sil, que
à épo ca era Su pe rin ten den te da que la ins ti tu i ção em
Ron dô nia. Logo nos pri me i ros dias de ja ne i ro de
1995, aque le ex pe ri men ta do ban cá rio con ce deu, sob
pres são su pe ri or, uma car ta de fi an ça ban cá ria ao tal
co la bo ra dor de cam pa nha no va lor, à épo ca, de
R$800 mil, ou seja, qua se US$1 mi lhão. E, logo a se -
guir, so li ci tou o Go ver na dor Ra upp que o Ban co Cen -
tral in ter vi es se no Be ron, lá se ins ta lan do um caó ti co
e de sas tro so Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci al e
Tem po rá ria, que du rou três anos e meio. O re sul ta do
dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve re mos
adi an te.

A di re to ria no me a da pelo Ban co Cen tral, ale -
gan do nada po der fa zer, ape sar da pre ca ri e da de, da
ab so lu ta ile ga li da de da car ta de fi an ça, en ten deu por
hon rá-la jun to ao Ban co do Bra sil, mas de tal si tu a ção
deu co nhe ci men to à so ci e da de.

O ex-Pre si den te do Be ron e ex-Su pe rin ten den te 
do Ban co do Bra sil caiu em des gra ça – e so zi nho.
Hoje, além de ter sido de gre da do de sua ter ra, Ron -
dô nia, per deu to das as pro mo ções que ob ti ve ra ao
lon go de sua car re i ra e, sal vo en ga no, é hoje um ca i xa 
do Ban co do Bra sil em Ara ca ju, onde vive o in jus to
exí lio que lhe foi im pos to, cer ta men te mor ren do de
sa u da des de sua ter ra e de sua gen te. Cor rem con tra
ele pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos que po de rão le var
à per da do em pre go no Ban co, na an te vés pe ra da
sua apo sen ta do ria, além de ação pe nal pro pos ta pelo 
Mi nis té rio Pú bli co. Nin guém da que le Go ver no se con -
do eu do Pa u lo Du ar te. Eu, re si den te há mais de 30
anos em Ron dô nia, dou o meu tes te mu nho de que
esse po bre ban cá rio foi e está sen do o úni co cul pa do
de uma fal ca trua que, na ver da de, foi en gen dra da pe -
los man dan tes da épo ca, ca pi ta ne a dos pelo ex-Go -
ver na dor Val dir Ra upp, a quem te nho me re fe ri do
nes te pro nun ci a men to.

Ain da com re la ção ao Be ron, o go ver no que an -
te ce deu ao de Val dir Ra upp, an te ven do as di fi cul da -
des que ocor re ri am para o sis te ma fi nan ce i ro do Bra -

sil, con tem plou no pro je to de lei or ça men tá rio para
1995 um apor te de ca pi tal para o Ban co. O Esta do de -
ve ria – e a lei or ça men tá ria as sim dis pôs – dis po ni bi li -
zar de R$10 mi lhões, o que da ria en tão ra zoá vel sa ú -
de fi nan ce i ra para a nos sa ins ti tu i ção de cré di to.

Logo nos pri me i ros dias de seu go ver no, con si -
de ran do a in dis po ni bi li da de de ca i xa do Esta do e ten -
do em vis ta es ta rem em aber to o 13º sa lá rio dos ser -
vi do res es ta du a is e mais uma par te dos sa lá ri os de
de zem bro, o que fez o novo go ver na dor, já en tão Val -
dir Ra upp? Por meio do Sis te ma de Ante ci pa ção de
Re ce i tas Orça men tá ri as, as fa mo sas ope ra ções
ARO, so cor reu-se da rede ban cá ria pri va da e to mou
um em prés ti mo de R$15 mi lhões. Quem está acom -
pa nhan do a mi nha ex po si ção cer ta men te con clu i rá
que o go ver na dor uti li za ria esse di nhe i ro para efe ti var
o apor te de ca pi tal que o Be ron tan to re cla ma va, bem
como aten der às fo lhas de pa ga men to em atra so. 

Ledo en ga no, Srs. Se na do res! O ir res pon sá vel
go ver na dor to mou tal em prés ti mo a ju ros ele va dís si mos 
e foi fa bri car cré di tos para três em pre i te i ras que com ele 
tra ba lha ram quan do es te ve à fren te do DER, a que me
re fe ri. Eram cor re ções mo ne tá ri as de cor re ções mo ne -
tá ri as do ano de 98, que fo ram pa gas num pis car de
olhos da nova ges tão, já em ja ne i ro de 95. Ca su al men -
te, es sas em pre i te i ras fo ram as ma i o res co la bo ra do ras,
em ter mos fi nan ce i ros, da já men ci o na da cam pa nha
mi li o ná ria do go ver na dor a que me re fi ro. 

Assim, em um mês de go ver no três fa tos mar -
can tes fi ca ram con sig na dos na nos sa his tó ria: o go -
ver na dor fi cou com o man da to; Pa u lo Du ar te, o ban -
cá rio a que me re fe ri, foi mo rar em Ara ca ju em des -
gra ça, su je i to a per der o em pre go; os em pre i te i ros re -
ce be ram o que já de vi am ter con ta bi li za do como per -
das; e o ban co do Esta do, na que le mo men to, que brou 
– o Ban co Cen tral ape nas o li gou a tu bos em uma
CTI, tu bos por meio dos qua is se ria mais tar de dre na -
da, a jor ros, a es cas sís si ma ri que za do nos so Esta do.

Qu an do foi im plan ta do o Re gi me de Admi nis tra -
ção Espe ci al e Tem po rá ria do Ban co Cen tral, o pa tri -
mô nio lí qui do do Be ron es ta va em tor no de R$40 mi -
lhões ne ga ti vos. Para ser mais pre ci so, Sr. Pre si den -
te, se não me fa lha a me mó ria, cer ca de trin ta e seis
mi lhões, qua tro cen tos e al guns re a is ne ga ti vos. Por
con ta da fal ta de lu ci dez do go ver na dor – que de nada 
en ten dia a não ser de con quis tar vo tos de um povo
cré du lo e ami go – e da fal ta de pro fis si o na lis mo do
Ban co Cen tral, a in ter ven ção du rou exa tos três anos
e meio. Após todo esse tem po, con clu í ram os re no -
ma dos téc ni cos do Ban co Cen tral que era hora de se -
rem re ti ra dos os tu bos da que le pa ci en te ter mi nal. E
as sim o fi ze ram. O de ta lhe é que, ao de i xa rem-no
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mor rer, apre sen ta ram uma con ta ar ti fi ci al da sua ar ti -
fi ci al so bre vi da. Ron dô nia era de ve do ra de cer ca de
R$ 500 mi lhões, que as fu tu ras ge ra ções do Esta do,
du ran te trin ta anos, irão pa gar. 

Insta do a se ma ni fes tar so bre tal des ca la bro, o
Ban co Cen tral ale ga, em sua de fe sa, que não li qui da -
ra an tes o Ban co por que o en tão go ver na dor Val dir
Ra upp fa zia ges tões po lí ti cas para que tal não acon -
te ces se, por que, se as sim o fora, seu pro je to po lí ti co
de re e le i ção fi ca ria com pro me ti do.

Fo ram cen te nas de de sem pre ga dos, tal vez mi -
lha res, con si de ran do-se os em pre gos in di re tos, com
a li qui da ção do Ban co. 

Essa dí vi da com a União, pela qual a pró pria
União foi a gran de res pon sá vel, vem sen do amor ti za -
da ao lon go dos úl ti mos qua tro anos. Na pri me i ra par -
ce la do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos –FPE já
foi de du zi da a im por tân cia de R$5 mi lhões, as sim que 
o Go ver na dor José Bi an co as su miu o Go ver no. Mais
de R$200 mi lhões já fo ram pa gos só des sa con ta do
Be ron, e o sal do de ve dor, hoje, ul tra pas sa a casa dos
R$900 mi lhões. Cul pa do: o ex-go ver na dor Val dir Ra -
upp, que virá sen tar-se nes ta Casa como Se na dor
ele i to pelo povo de Ron dô nia.

Sem pre te nho dito que uma in ter ven to ria ra zo a -
vel men te ca pa ci ta da, num pra zo não su pe ri or a 180
dias, da ria um di ag nós ti co da vi a bi li da de ou não do
Ban co. Se in con tor ná vel a si tu a ção, que fos se de cre -
ta da a sua li qui da ção, e o dé bi to não atin gi ria, na que -
la oca sião, nem mes mo R$100 mi lhões.

Nes se la men tá vel epi só dio, o des pre pa ra do go -
ver na dor a que me re fe ri agiu de for ma ab so lu ta men -
te ir res pon sá vel, como ir res pon sá vel e in con se qüen -
te foi a di re ção do Ban co Cen tral. O úni co e ir re le van te 
de ta lhe para eles é que quem está pa gan do a con ta, e 
o fará pe los pró xi mos vin te e seis anos, é o povo de
Ron dô nia. Co gi te-se, ain da, que, com a avas sa la do ra
es ca la da dos ju ros e en car gos de tal dí vi da, ten do o
povo de Ron dô nia pago qua se 50% do dé bi to ori gi ná -
rio, e ele, no mes mo pe río do, au men tan do em 100%,
sig ni fi ca di zer que essa dí vi da, Sr. Pre si den te, ja ma is
será paga.

Peço ao Sr. Pre si den te um pou co mais de tem -
po, con si de ran do que não te mos pra ti ca men te ora do -
res ins cri tos, para eu ter mi nar este meu pro nun ci a -
men to, que é o úl ti mo, pro va vel men te, que eu faça
nes ta Casa como Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia aten de a V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obri -
ga do.

E o en ga na do, es po li a do e atra i ço a do povo de
Ron dô nia, que não re e le geu o tal go ver na dor, ago ra
dá a Val dir Ra upp o man da to de Se na dor. Tudo por -
que se tra ta de um povo in gê nuo e, aci ma de tudo,
mu i to mal in for ma do, aos olhos de quem o ca ris má ti -
co e afá vel Val dir Ra upp é re tra ta do como bom moço. 

Mas que dí vi da tem esse bom moço para com o
Esta do que tão fra ter nal men te o aco lheu! 

No entanto, Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores,
isso foi só o começo. No mesmo ano de 1995, outros
desmandos aconteceram. Já na Semana Santa
daquele ano foi comprada e paga com dinheiro dos
cofres públicos uma enorme quantidade de peixe, que
seria entregue ao povo carente do meu Estado. Seria,
porque, na verdade, embora comprado e pago,
ninguém viu o tal peixe. Esse, chamado escândalo do
peixe, foi o primeiro de uma série de muitos
escândalos daquele governo. Naquela Sexta-Feira
Santa, nenhum pobre de Rondônia teve o peixe em
sua mesa, para que em outras poucas rolassem fartas
bacalhoadas. 

Logo após, nas mes mas con di ções, ti ve mos o
es cân da lo do fran go e, qua se con co mi tan te men te, o
es cân da lo da car ne mo í da, que em Ron dô nia é cha -
ma da de “boi ra la do”. Esses ali men tos fo ram ad qui ri -
dos com re cur sos da me ren da es co lar, po rém, as
nos sas cri an ças, na que le fa tí di co ano, não co me ram
nem o fran go nem a car ne. O di nhe i ro foi em bol sa do
por uma qua dri lha que ha via se for ma do e se ins ta la -
do na Se cre ta ria de Edu ca ção do Esta do, cujo ti tu lar,
Do mê ni co La u ri to, vive hoje mu i to bem e rico em Ron -
dô nia, ten do sido um dos ar tí fi ces da cam pa nha de
Val dir Ra upp ao go ver no. 

De po is ti ve mos o es cân da lo da pu bli ci da de. O
Tri bu nal de Con tas de Ron dô nia de tec tou que, no
mês de de zem bro de 1995 e em igual pe río do de
1996, sa í ram da Fa zen da Pú bli ca Esta du al vul to sas
im por tân ci as, que se des ti na vam, no pa pel, ao apor te 
de ca pi tal para a Ce ron, Cen tra is Elé tri cas de Ro ra i -
ma S/A, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res.

O úni co pro ble ma é que o Tri bu nal de Con tas,
ve ri fi can do a con ta bi li da de da em pre sa e seu mo vi -
men to fi nan ce i ro, cons ta tou que os qua se R$3 mi -
lhões que para ela se des ti na vam lá não che ga ram.
De ime di a to, foi dado ciên cia ao Mi nis té rio Pú bli co,
que pas sou a per se guir es ses apor tes, indo en con -
trá-los em con tas cor ren tes de em pre sas pri va das ou
no bol so de pes so as fí si cas, sen do que tais in for ma -
ções fo ram ob ti das por meio da re gu lar que bra de si -
gi los ban cá ri os, au to ri za da pela jus ti ça.

Fo ram pro pos tas as ações pe na is, e um
sem-nú me ro de en vol vi dos, dada a gra vi da de dos fa -
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tos, foi pre ve ni do. Entre eles, um cu nha do e um so bri -
nho do Go ver na dor Val dir Ra upp. Já há quem es te ja
cum prin do pena. Ou tros es tão com re cur sos jun to ao
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. 

Qu an to a Val dir Ra upp – este que vem ocu par
uma ca de i ra nes ta hon ro sa Casa –, con si de ran do
que en tão era Go ver na dor, a ação pe nal veio tra mi tar
ori gi nal men te no STJ, que é foro pri vi le gi a do para go -
ver na dor de Esta do. Encer ra do o seu man da to em
1988, essa Cor te Su pe ri or con si de rou ex tin to o foro
pri vi le gi a do e de vol veu os pro ces sos para a jus ti ça de 
Ron dô nia.

Re cen te men te, em 12 de se tem bro des te ano,
já em cur so a cam pa nha ele i to ral, o Ju í zo Cri mi nal
con de nou Val dir Ra upp de Ma tos, ex-Go ver na dor de
Ron dô nia – Se na dor ele i to para vir ocu par esta Casa,
re pi to – a SEIS ANOS DE RECLUSÃO, Sr. Pre si den -
te, como in cur so duas ve zes em cri me de pe cu la to,
além de dias/mul ta e a per da de car go ou fun ção pú -
bli ca que pos sa es tar exer cen do.

Vou ler ape nas a par te fi nal da sen ten ça. Ao fi nal 
do meu pro nun ci a men to, vou pe dir a trans cri ção in te -
gral da peça, para que a pró xi ma le gis la tu ra tome co -
nhe ci men to e as pro vi dên ci as que o Có di go de Éti ca
per mi te.

Eis a par te fi nal da sen ten ça:
Assim sen do e por tudo o mais que dos au tos

cons ta, jul go pro ce den te a de nún cia de fls. 02/11 e,
por con se qüên cia, con de no o Réu Val dir Ra upp de
Ma tos como in cur so, por duas ve zes, no art. 312, ca -
put, c/c o art. 69, am bos do CP. Res ta do sar a pena.
Aten to às di re tri zes do art. 59 do Có di go Pe nal, des ta -
co: a) cul pa bi li da de com pro va da, sen do a con du ta do
réu al ta men te re pro vá vel, uma vez que se va leu da
con di ção de Go ver na dor do Esta do para des vi ar di -
nhe i ro pú bli co; b) não re gis tra an te ce den tes; c) nada
exis te so bre sua con du ta so ci al; d) pos sui per so na li -
da de de ho mem co mum; e) os mo ti vos do cri me não o 
fa vo re cem, pois agiu com vi o la ção do de ver ine ren te
ao car go que de sem pe nha va; f) as con se qüên ci as
dos cri mes fo ram le si vas ao Erá rio pú bli co, ten do em
vis ta que aque le di nhe i ro po de ria mu i to bem ter sido
apli ca do no bem-es tar so ci al da po pu la ção so fri da do
nos so Esta do. Levo tudo isso em con si de ra ção e fixo
a pena base em 03 anos de re clu são mais 150
dias/mul ta, à ra zão de um sa lá rio mí ni mo vi gen te no
dia do pa ga men to, haja vis ta a si tu a ção eco nô mi ca
do réu. Con si de ran do-se o dis pos to no art. 33, § 2º, le -
tra “b”, do Có di go Pe nal, o re gi me ini ci al para cum pri -
men to da pena será o semi-aber to. Por fim, con si de -
ran do-se a pena pri va ti va de li ber da de apli ca da (tem -
po su pe ri or a qua tro anos) e que o réu pra ti cou os de -

li tos que lhe fo ram im pu ta dos com vi o la ção do de ver
para com a Admi nis tra ção Pú bli ca, im pon do per das
ao Erá rio, obs tá cu los ao de sen vol vi men to do Esta do
de Ron dô nia, sen do que o im pac to da sua con du ta
eco ou além das nos sas di vi sas, de ses ti mu lan do o
apor te de in ves ti men tos em fa vor da nos sa so ci e da -
de, com fun da men to no art. 92, I, le tra “b”, do Có di go
Pe nal, de ter mi no a per da do car go ou fun ção pú bli ca
que por ven tu ra pos sa es tar de sem pe nhan do. Após o
trân si to em jul ga do, ex pe ça-se man da do de pri são e
lan ce-se o nome do réu no rol dos cul pa dos. Cus tas
na for ma da lei. Pu bli que-se. Re gis tre-se. Inti me-se.
Por to Ve lho, 19/09/2002. Fran cis co Bor ges Fer re i ra
Neto, Juiz de Di re i to.

Este, Sr. Pre si den te, é o Se na dor que ocu pa rá
uma des tas ca de i ras.

O Mi nis té rio Pú bli co ape lou de tal sen ten ça pe -
din do o agra va men to da pena para DEZOITO ANOS,
uma vez que a pena má xi ma para o de li to ti pi fi ca do no 
art. 312 do Có di go Pe nal é de 12 anos. Ra upp, é cla ro, 
tam bém ape lou para o Tri bu nal de Jus ti ça, pe din do
ab sol vi ção.

Nes se pon to, faço um pe que no co men tá rio. Um
dos ar gu men tos que este ci da dão usou em sua cam -
pa nha para con ven cer a po pu la ção foi exa ta men te o
de que ele pre ci sa va des te man da do, por que, aqui,
em Bra sí lia, como Se na dor, te ria foro pri vi le gi a do, te -
ria uma con di ção es pe ci al e, cer ta men te, isso fa ci li ta -
ria mu i to o seu tra ba lho no sen ti do de der ru bar essa
sen ten ça. 

Aliás, a sua con du ta de ten tar ob ter a pres cri -
ção, a pror ro ga ção de to dos os pro ces sos, é um trun -
fo do la men tá vel erro do nos so Di re i to, da nos sa Jus ti -
ça; não da Jus ti ça, mas dos có di gos que aí es tão. 

Ele tem per se gui do a pres cri ção há mu i to tem -
po. Res pon deu a vá ri os pro ces sos como Pre fe i to de
Ro lim de Mou ra; a ou tros tan tos, como Di re tor do
DER; a ou tros ain da, como Go ver na dor do Esta do. O
que ele bus ca: a pres cri ção, o em pur rar com a bar ri -
ga, a fim de que o pro ces so seja co lo ca do de lado
pela pres cri ção. 

É por isso que es tou, nes te mo men to, usan do
esta tri bu na para fa zer este ape lo, para fa zer este
aler ta, a fim de que a le gis la tu ra fu tu ra sa i ba com
quem vai li dar e sa i ba dar-lhe a de vi da res pos ta, por -
que esta Casa é de ho mens de bem, de ho mens de
res pe i to. É dis so que o povo bra si le i ro pre ci sa.

Ain da há vá ri as ou tras fo lhas no meu pro nun ci a -
men to, Sr. Pre si den te. Po rém, dado o adi an ta do da
hora, e vejo que aqui exis tem ou tros Se na do res que
que rem usar da pa la vra, peço a trans cri ção in te gral
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do meu pro nun ci a men to e ain da a có pia da sen ten ça
a que me re fe ri.

Sr. Pre si den te, um úl ti mo co men tá rio: está aqui
uma lis ta com ple ta dos pro ces sos a que ele res pon de 
no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e no Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça. São ações pe na is, e não ape nas uma que
tra mi ta na Jus ti ça co mum do Esta do, tan to nas va ras
de pri me i ra ins tân cia quan to no Tri bu nal de Jus ti ça. 

Há ain da à sua res pon sa bi li da de, já ob je tos de
con de na ção pelo Tri bu nal de Con tas da União, nove
pro ces sos es pe ci a is, que es tão sen do jul ga dos pelo Tri -
bu nal de Con tas, a res pe i to da ad mi nis tra ção des se ci -
da dão. Em vá ri os de les, ele já foi con de na do a res sar cir
re cur sos ao Erá rio, e có pia as sen ten ça está sen do re -
me ti da ao Mi nis té rio Pú bli co da União para as de vi das
pro vi dên ci as de ca rá ter pe nal e res sar ci men to. 

Ain da, Sr. Pre si den te, há que se le var em con ta
um ou tro fato gra vís si mo: as suas con tas na con di ção
de Go ver na dor fo ram re je i ta das no Tri bu nal de Con -
tas do Esta do de Ron dô nia por um ví cio in sa ná vel,
por que não fo ram apli ca dos os 25%, obri ga tó ri os por
lei, na edu ca ção, e isso é um ví cio in sa ná vel.

Mas o gra ve é que, mes mo as sim, con se guiu
dis pu tar as ele i ções sob o ar gu men to de que a
Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do ain da não ha -
via vo ta do as suas con tas. É ver da de. Aliás, a Assem -
bléia Le gis la ti va do meu Esta do não vo tou uma úni ca
con ta de ne nhum dos go ver na do res des de que o
Esta do foi cri a do. Por isso, apre sen tei e está tra mi tan -
do nes ta Casa uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal que mo di fi ca esse qua dro, obri gan do, dan do ao
Po der Le gis la ti vo um pra zo ra zoá vel para que ele co -
lo que em dis cus são e apre cie as con tas do Pre si den -
te da Re pú bli ca, do Exe cu ti vo Fe de ral e, con se qüen -
te men te, dos Exe cu ti vos Esta du a is e mu ni ci pa is, sob
pena, fin do esse pra zo, de se tran car a pa u ta das res -
pec ti vas Ca sas le gis la ti vas. Essa é a con tri bu i ção que 
eu quis de i xar nes ta Casa para que isso não ocor ra
no fu tu ro e para que pos sam ocu par es sas ca de i ras
tão hon ra das pes so as ver da de i ra men te de bem e que 
te nham com pro mis so com o País e com o seu povo,
não como esse ex-Go ver na dor que, la men ta vel men -
te, vai sen tar-se aqui.

Sr. Pre si den te, fica este re gis tro e peço, nos ter -
mos do Re gi men to, a com ple men ta ção do pro nun ci a -
men to e a trans cri ção dos do cu men tos a que me re fe ri.
....................................................................................

Se gue Con clu são do Dis cur so do
Sr. Se na dor Mo re i ra Men des.

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

É ra zoá vel su por que sen do di plo ma do Se na dor 
no pró xi mo dia 19 de de zem bro, e to man do pos se a
pri me i ro de fe ve re i ro, o Tri bu nal de Jus ti ça não mais
jul ga rá es sas ape la ções, e a com pe tên cia para tan to
será des lo ca da para o Excel so Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral que é a cor te com pe ten te para jul gar cri mi nal -
men te se na do res.

Se hou ver, como fe liz men te vem ocor ren do nes -
ta Au gus ta Casa, um con tro le efi caz quan to à mo ra li -
da de e pro bi da de de seus mem bros, é jus to es pe cu -
lar que o STF não de i xa rá dor mi tar em seus es ca ni -
nhos pro ces so de tal en ver ga du ra, já que, mais uma
vez e ago ra mais que nun ca, deve ser mar ca da a in -
com pa ti bi li da de do re le van te car go de se na dor ser
exer ci do por pes soa que não re ú ne re qui si to com por -
ta men tal para tan to.

Po rém, Srs. Se na do res, as es tri pu li as do fu tu ro
se na dor Val dir Ra upp não pa ra ram por ali.

Eis que, fa zen do coro ao di ta do de que o uso do
ca chim bo é que en tor ta a boca, ou tras ma ze las ad mi -
nis tra ti vas fo ram ocor ren do ao lon go da que les qua tro
in fin dá ve is anos para Ron dô nia.

Veja-se o caso da cam pa nha pú bli ca de sa ú de,
que ser vi ria de aler ta ao povo ron do ni en se acer ca do
pe ri go da AIDS. Foi en gen dra do no ga bi ne te ci vil do
go ver na dor Ra upp, pelo ti tu lar da que la pas ta, que é
cu nha do do mes mo, e na épo ca pro mo tor de jus ti ça à
dis po si ção do Po der Exe cu ti vo, ago ra, em bo ra com
pou quís si ma ida de, já apo sen ta do, o se guin te pla no.

Um ex-bo i a de i ro e ex-vi gi lan te do Dr. Alme i da, é
este o nome do pro mo tor apo sen ta do, foi trans for ma do
de um dia para o ou tro em pu bli ci tá rio. Fi ze ram para ele
uma fir ma in di vi du al e con ce de ram-lhe gra ci o sa men te,
sem li ci ta ção, um con tra to para ela bo rar e di vul gar uma
cam pa nha de pre ven ção con tra a AIDS. Fi ze ram um
out-door, co lo ca ram-no em um ca mi nhão bo i a de i ro e
per cor re ram vá ri os mu ni cí pi os do Esta do. Em lo ca is
que fos se pos sí vel iden ti fi car qual se ria o Mu ni cí pio, o
out-door era fo to gra fa do e lá ia ele para ou tra ci da de,
para de po is no pro ces so de pres ta ção de con tas evi -
den ci ar que a cam pa nha abran ge ra todo o Esta do.

Com essa en ge nho sa ar ti ma nha os ho mens do
pa lá cio do go ver no be lis ca ram uma ape ti to sa fa tu ra
de oi to cen tos mil re a is, com re cur sos do Mi nis té rio da
Sa ú de. A tra ma foi des co ber ta por que o pu bli ci tá rio,
ex-bo i a de i ro e ex-vi gi lan te fi cou in sa tis fe i to com os
ca ra min guás que lhe de ram, e as sus ta do com ins pe -
ção do Tri bu nal de Con tas e in ves ti ga ção do Mi nis té -
rio Pú bli co, ele con tou de ta lha da men te toda a far sa.
Os pro ces sos pe nal e cí vel es tão em an da men to
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E o ex-go ver na dor Ra upp tam bém con ti nu ou a fa -
zer em prés ti mos na rede ban cá ria. Assim, ao lon go de
qua tro anos, quan do da re ne go ci a ção da dí vi da do
Esta do, além da mo nu men tal con ta do Be ron, so brou
para o novo go ver na dor ne go ci ar tais dé bi tos com a Ca -
i xa Eco nô mi ca Fe de ral que ob se qui o sa men te com pra -
ra tais cré di tos das ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri va das, que 
ja ma is fi cam no pre ju í zo. Aí se fo ram mais Du zen tos e
Cin qüen ta Mi lhões de Re a is, va lor que tam bém foi re ne -
go ci a do com a União, nas mes mas con di ções ocor ri das 
com a li qui da ção do Ban co do Esta do.

O meu Esta do paga hoje men sal men te, o que lhe é 
de bi ta do na pri me i ra par ce la do Fun do de Par ti ci pa ção
dos Esta dos, a im por tân cia de R$11.000.000,00. Fato
que vem su fo can do e pra ti ca men te in vi a bi li zan do Ron -
dô nia.

Na es fe ra do Tri bu nal de Con tas a si tu a ção de
Val dir Ra upp tam bém é com ple ta men te des fa vo rá vel.
Por es sas co i sas da vida, ape sar de to das as ir re gu la -
ri da des de tec ta das, as con tas do go ver na dor nos
exer cí ci os de 1995 e 1996 ti ve ram pa re cer pré vio fa -
vo rá vel à sua apro va ção.

Já nos exer cí ci os de 1997 e 1998 o pa re cer pré -
vio emi ti do pela Cor te de Con tas foi des fa vo rá vel, ou
seja, tais con tas não es ta vam ap tas a se rem jul ga das
e apro va das pelo Po der Le gis la ti vo.

Cha ma a aten ção e deve ser con sig na do que o
ex-go ver na dor e fu tu ro se na dor Val dir Ra upp, por ra -
zões des co nhe ci das, já que me lhor que ele ne nhum ou -
tro para ava li ar as ne ces si da des e ca rên ci as do en si no
pú bli co, por não tê-lo tido, nos qua tro anos em que go -
ver nou Ron dô nia, em ne nhum de les cum priu com a exi -
gên cia Cons ti tu ci o nal de apli ca ção mí ni ma de 25% das
re ce i tas no de sen vol vi men to do en si no. Para o se tor
edu ca ci o nal de Ron dô nia essa ad mi nis tra ção foi um de -
sas tre. Obser ve-se que so ma dos os per cen tu a is que
ele apli cou ano a ano che ga-se à ma te má ti ca con clu são 
que qua tro anos vi ra ram três. Ou seja, de i xou ele de
apli car na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
em qua tro anos, exa ta men te 25%, e este gra vís si mo
des vio é ir re cu pe rá vel para as nos sas cri an ças.

Pas sa ram fome, já que o di nhe i ro da me ren da
es co lar foi des vi a do; ti ve ram pro fes so res su ma men te
in sa tis fe i tos ten do em vis ta o iní quo pa drão sa la ri al
pra ti ca do; a rede fí si ca se des tro çou por que o di nhe i -
ro da edu ca ção (os 25%) foi des vi a do e para fi na li da -
des nada al tru ís tas.

La men ta vel men te o fato de ter duas con tas re je i -
ta das pelo TC, bem como es tar con de na do pelo mes mo 
Tri bu nal a res sar cir o erá rio em mais de três mi lhões de
re a is, pe las con sis ten tes ra zões aci ma ali nha va das,
nada sig ni fi cou para o can di da to Val dir Ra upp. Isto por -

que a le gis la ção que re gu la as ine le gi bi li da des fe cha
uma por ti nho la, quan do diz que con tas re je i ta das sig ni -
fi cam que o ad mi nis tra dor será ine le gí vel, e abre uma
por te i ra quan do ex cep ci o na ao de cli nar que as con tas
de go ver na dor e pre fe i to so men te ge ram ine le gi bi li da de 
de po is de jul ga das pelo res pec ti vo Po der Le gis la ti vo.

Ou en tão, nos de ma is ca sos de res pon sa bi li za ção 
por da nos ao erá rio, bas ta, para eli dir a ine le gi bi li da de,
que o mau ad mi nis tra dor sim ples men te aju í ze uma
ação qual quer ques ti o nan do a de ci são do Tri bu nal de
Con tas. Isto faz com que a efi cá cia das de ci sões des -
sas Cor te sig ni fi quem ab so lu ta men te nada.

Veja-se, no caso. A Assem bléia Le gis la ti va do
meu Esta do, até hoje, não jul gou con tas de ne nhum
go ver na dor. Assim o pa re cer pré vio do TC é com ple -
ta men te inó cuo.

Qu an to às con de na ções de res sar ci men to, em -
bo ra te nham elas ocor ri do três ou até qua tro anos
atrás, es gri min do com ma es tria a fa lha le gis la ção, o
can di da to de i xou para pro por me dío cres ações de cla -
ra tó ri as na an te vés pe ra do ple i to, o que evi den cia que 
ele ape nas usou a lei como for ma de bur la à pa ten te
ine le gi bi li da de que o afe ta va. Vale di zer, em ne nhum
mo men to pre o cu pou-se, efe ti va men te em res ga tar
seu bom nome. Estas ações por cer to aca ba rão ar -
qui va das por fal ta de im pul so pro ces su al do au tor.

Assim fica fran que a do o aces so de ím pro bos
ad mi nis tra do res, de de lin qüen tes ges to res aos car -
gos que bem en ten de rem pos tu lar.

A le gis la ção nes se pas so é frá gil e in con gru en -
te, im por tan do em que nos de bru ce mos so bre a mes -
ma, para afas tar es tes pe ca mi no sos ata mos, as sim
como de ve mos tra tar da re gu la men ta ção da im pro bi -
da de ad mi nis tra ti va como fa tor de ter mi nan te de ine le -
gi bi li da de, que cons ta na Cons ti tu i ção de 1988 e pen -
den te de Le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal até hoje.

Ao tér mi no do seu man da to como go ver na dor,
Val dir Ra upp des vi ou re cur sos de inú me ros con vê nio
s fe de ra is e, in clu si ve, oito mi lhões de re a is do pla na -
flo ro, que vem a ser o pla no agro pe cuá rio e flo res tal
do Esta do de Ron dô nia. O di nhe i ro des vi a do veio do
Ban co Mun di al e o novo go ver na dor so men te pode
re to mar o em prés ti mo de po is de de vol ver aque la im -
por tân cia. Idên ti co fato ocor reu com re la ção aos con -
vê ni os fe de ra is, sen do que por con ta de tão de sas tro -
so e cri mi no so pro ce der, o Esta do de Ron dô nia foi pa -
rar no Ca din, e no vas ver bas fe de ra is so men te pu de -
ram ser trans fe ri das de po is de sa ne a das as enor mes
ir re gu la ri da des per pe tra das.

O fun ci o na lis mo pú bli co fi cou sem seus sa lá ri os
du ran te três me ses, mais a gra ti fi ca ção na ta li na, im por -
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tan do di zer que o Go ver na dor Bi an co teve que se des -
do brar e, in clu si ve e in fe liz men te, pro mo ver de mis sões
no Esta do, para po der co lo car a casa em or dem.

Foi uma ges tão de ter ra ar ra sa da, na qual tam -
bém se cons ta tou o lo cu ple ta men to com re cur sos da
sa ú de. Me di ca men tos e ma te ri al hos pi ta lar fo ram ad -
qui ri dos sem li ci ta ção, por de ter mi na ção ju di ci al, em
face de me di da ca u te lar pro pos ta pelo Mi nis té rio Pú -
bli co. Os re mé di os e equi pa men tos hos pi ta la res fo -
ram ad qui ri dos com su per fa tu ra men to e, o pior, boa
par te se quer foi en tre gue. Rá pi da ação do Mi nis té rio
Pú bli co evi tou que os pa ga men tos se con cre ti zas -
sem. Hoje ser vi do res do Esta do e em pre sá ri os já es -
tão con de na dos pela jus ti ça, es tan do as sen ten ças
em grau de re cur so.

Obser vem, Srs. Se na do res, o pa no ra ma de in -
sen sa tez e de lin qüên cia que de se nhou esse go ver no. 
Fo ram sur ru pi a dos re cur sos das nos sas cri an ças,
dos do en tes, do meio am bi en te, da ener gia elé tri ca,
das es tra das e os efe i tos ne fas tos des sa mi sé ria toda
es ten dem-se para mais vin te e seis anos.

Isto tudo não pode fi car im pu ne.
Não pode um man da to de se na dor aco ber tar tan -

ta ini qüi da de. Con tu do, se esta Casa não ve lar ri go ro sa -
men te, como o tem fe i to, cer ta men te que nos des ca mi -
nhos do trá fi co de in fluên cia todo o tra je to que já foi an -
da do para fa zer cair so bre esta pes soa a pe sa da mão
da Jus ti ça, po de rá se que dar ine fi caz, e mais uma vez
res ta rá ao ci da dão bra si le i ro, ao ci da dão de Ron dô nia,
a frus tra ção de não ver a ver da de aflo rar e os de lin -
qüen tes de co la ri nho bran co se rem jus ti ça dos.

Re co men do às Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, que uti li zan do o fan tás ti co ve í cu lo que é a in ter -
net, aces sem os si tes do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta -
do de Ron dô nia, 1ª e 2ª ins tân ci as, da Jus ti ça Fe de ral
da 1ª Re gião, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e do Tri -
bu nal de Con tas da União onde di gi tan do o nome da
par te Val dir Ra upp de Ma tos cons ta ta rão que tudo o
que aqui fa lei é a exa ta di men são da ver da de.

Te nho, tam bém, em meu ga bi ne te, as de ci sões
do Tri bu nal de Con tas do meu Esta do, que des de já
lhes dis po ni bi li zo.

Não per mi tam, Sr. Pre si den te e Emi nen tes Pa -
res, que esta Au gus ta Casa pos sa ser vir de re fu gio
para um mal fe i tor, eis que se tal fato ocor rer, o nos so
com pa tri o ta, pe los qua tro can tos do País po de rá ver -
be rar, e com ra zão, que o cri me com pen sa, e que nós, 
os po lí ti cos, não so mos me re ce do res da con fi an ça da 
po pu la ção, con for me de mons tram pes qui sas cons -
tan te men te ve i cu la das.

O cri me não pode com pen sar.

Mu i to obri ga do.
....................................................................................

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do no pe di do que faz de trans cri ção dos
do cu men tos, na for ma re gi men tal. Peço a V. Exª que
se cre ta rie a Mesa.

Inda go à Se na do ra Ma ri na Sil va se ain da de se ja 
usar da pa la vra.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sim,
Sr. Pre si den te,.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, que ro ape nas fa zer um bre ve re gis -
tro re fe ren te ao as sun to que se tem cons ti tu í do numa
ala van ca mo bi li za do ra das ener gi as es pe ran ço sas do 
povo bra si le i ro, que é o Pro gra ma Fome Zero do fu tu -
ro Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Du ran te os meus oito anos de man da to, te nho
acom pa nha do o es for ço her cú leo do Se na dor Edu ar -
do Su plicy no sen ti do de apro var um pro gra ma de
ren da mí ni ma. Sem pre me co mo ve a for ma como S.
Exª bus ca a apro va ção des se pro je to, mais ain da por -
que in de pen den te men te de quem seja o pre fe i to, o
go ver na dor ou o par la men tar que te nha in te res se no
Pro gra ma de Ren da Mí ni ma o Se na dor Edu ar do Su -
plicy logo se dis põe a pas sar to das as in for ma ções e
a vi a bi li zar to dos os me i os para que o in te res sa do –
mes mo adap tan do o pro gra ma, dan do-lhe ou tro
nome ou cri an do-lhe uma es tru tu ra di fe ren te – faça
algo se me lhan te ao Pro gra ma de Ren da Mí ni ma.

Ago ra, com ale gria, per ce bo que esse as sun to
que, du ran te mu i to tem po, foi tra ta do de uma for ma
qua se so li tá ria pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, cons ti -
tui-se num gran de pro gra ma de com ba te à fome e à
po bre za em todo o nos so País. Nas pa la vras do Pre si -
den te ele i to, Lula, o pro gra ma con sis te na re a li za ção
de ações para que to dos os bra si le i ros te nham três
re fe i ções diá ri as: café da ma nhã, al mo ço e jan tar.
Essa se ria a idéia tão de fen di da e tra ba lha da pelo
Bis po Dom Ma u ro Mo rel li que, ao lon go de mu i tos
anos, de ba te a se gu ran ça ali men tar.

Nes te mo men to, to das as pes so as que, de uma
for ma ou de ou tra, ten ta ram – ins pi ra das na gran de
cam pa nha fe i ta pelo sa u do so Be ti nho – con tri bu ir
para di mi nu ir um dos so fri men tos mais per ver sos a
que o ser hu ma no pode ser sub me ti do, que é a im -
pos si bi li da de de su prir suas ne ces si da des de ali men -

ta ção, es tão sen do con vi da das e mo bi li za das a aju -
dar nes se es for ço que não mais será de uma en ti da de 
ou de uma Pas ta iso la da do Go ver no.

Por uma ques tão de jus ti ça, te mos de di zer que
hou ve ações so ci a is no Go ver no que fin da, mas, ago -
ra, ha ve rá um es for ço trans ver sal às ações go ver na -
men ta is. Do Mi nis té rio da Agri cul tu ra ao Mi nis té rio da
Inte gra ção Re gi o nal, há que se ter a com pre en são de 
que é fun da men tal uma po lí ti ca de go ver no para com -
ba ter a fome. Qu an do se fala em po lí ti ca de go ver no,
isso não será fe i to em de tri men to das ações que já
ve nham sen do re a li za das com es for ço iso la do, sem
apo io, sem vi ta li da de ins ti tu ci o nal pe las vá ri as en ti da -
des e pes so as de boa von ta de des te País.

Sem pre te nho dito, com ex pec ta ti va, que o fu tu -
ro Go ver no será aque le em que as pes so as es tão de -
po si tan do todo o dé fi cit de par ti ci pa ção que ti ve ram
ao lon go de mu i tos anos. O fu tu ro Go ver no terá de
pro mo ver as ações com as pes so as. O que me de i xa
mu i to fe liz é que a cul tu ra do Pre si den te ele i to, Lula, é
exa ta men te essa: em vez de go ver nar para as pes so -
as, go ver nar com as pes so as; em vez de ter a vi são
de um Esta do pa tri mo ni a lis ta, pro ve dor, que atro pe la
as ini ci a ti vas da so ci e da de, vi su a li zar um Go ver no
que for ta le ça e dê ener gia às ini ci a ti vas da so ci e da de.

Sem pre digo que o nos so Go ver no será vi to ri o -
so se ti ver mos a ca pa ci da de – que gra ças a Deus te -
mos de mons tra do nas pre fe i tu ras e nos go ver nos es -
ta du a is, como, por exem plo, no Esta do do Acre – de
con ti nu ar, com essa nos sa fre qüên cia, fa zen do as co -
i sas com a so ci e da de para que esta pos sa, cada vez
mais, as su mir o seu pa pel, quer pela co bran ça, quer
pela ação jun to aos go ver nos. 

No Esta do do Acre, cri a mos um pro gra ma cha -
ma do Adjun to da So li da ri e da de, com re cur sos do pró -
prio Go ver no e gra ças ao es for ço do Go ver na dor Jor -
ge Vi a na. Eu aju dei, jun ta men te com a mi nha equi pe,
a de sen vol vê-lo e, hoje, não te nho dú vi da de que ele
pode ser uma boa re fe rên cia para as ações de com -
ba te à po bre za, pois cons ti tui-se num con jun to de
ações que tem co e rên cia in ter na e ex ter na, e que ar ti -
cu la po lí ti cas so ci a is fo ca das na idéia de que as cri an -
ças e os jo vens de vem ser co lo ca dos numa po si ção
de des ta que quan to à edu ca ção. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na do ra Ma ri na Sil va? 

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Eu não sei
se este já é o seu pro nun ci a men to de des pe di da da
Casa, mas eu que ro di zer que o Bra sil in te i ro vê com
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tre men da sim pa tia as no tí ci as de que V. Exª ocu pa rá
um Mi nis té rio no Go ver no de Lula. Sabe V. Exª que há
uma una ni mi da de no sen ti do de que se exis te quem
pos sa in ter pre tar a ex pec ta ti va e a es pe ran ça do povo 
bra si le i ro, essa pes soa deve ser al guém como V. Exª.
A sua ori gem, de cer ta for ma, iden ti fi ca-se com a do
pró prio Lula. As di fi cul da des de V. Exª, o iní cio de sua
tra je tó ria, que co me çou a es tu dar e a ler com 16 anos, 
a ex tra or di ná ria vi tó ria que ob te ve, a sua bo ni ta luta a
fa vor do com ba te à po bre za e da de fe sa do meio-am -
bi en te, as lu tas que tem en fren ta do e a dig ni da de e o
ca rá ter ma ni fes ta dos ao lon go des ses oito anos nes ta 
Casa fa zem de V. Exª uma das ex pres sões de ma i or
dig ni da de, cor re ção, pu re za e res pe i to que se pos sa
ter na vida pú bli ca. Falo por que não es tou avan çan do, 
a im pren sa toda o no ti cia. Então, ve nho res pon der o
que vá ri os co men ta ris tas, em vá ri os jor na is e te le vi -
sões, já vêm co men tan do, que é a ale gria com que
vêem a es co lha do nome de V. Exª. Não há dú vi da de
que V. Exª pode ocu par vá ri os Mi nis té ri os, mas no ta -
da men te dois de les: o da De fe sa do Meio-Ambi en te e
o de com ba te à po bre za. Ne les, V. Exª re pre sen ta rá o
novo, aqui lo que, no fun do, te mos a ex pec ta ti va de
que re al men te acon te ça nes te País. Olhan do para V.
Exª, sin to duas ma ni fes ta ções ao mes mo tem po: a
ale gria de ter vis to, nes ses tan tos anos, a sua pre sen -
ça, a sua fir me za, sin ge le za e pu re za, e a tris te za de
ver que V. Exª es ta ria sa in do da qui. Mas sa i ba V. Exª
que, onde quer que es te ja, o Se na do e o povo bra si le -
i ro a es ta rão acom pa nhan do, ba ten do pal mas e re -
zan do a Deus para o êxi to de V. Exª, que será o êxi to
de to dos nós.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço as pa la vras amá ve is e ca ri nho sas de V. Exª, Se -
na dor Pe dro Si mon. 

To dos sa bem que essa de ci são está sen do to -
ma da pelo nos so Pre si den te, não ape nas em re la -
ção aos vá ri os no mes co gi ta dos, mas em re la ção ao
meu, que é um de les. E com pre en de mos que to das
as pas tas do Go ver no se rão pre en chi das com o cri -
té rio de acer tar, so bre tu do na ex pec ta ti va – e o Lula
tem dito isso – de aten der ao an se io, à es pe ran ça do
povo bra si le i ro, con si de ran do as ne ces si da des de
go ver na bi li da de. 

E eu con cor do com a idéia do Lula: se os ali a dos 
são im por tan tes para ga nhar, se rão tam bém im por -
tan tes para go ver nar. 

Qu an to a mim, que ro di zer que es ta rei aju dan do 
o Lula no que quer que ele me peça, e mes mo se ele
não pe dir, eu o es ta rei aju dan do, por que fi quei oito
anos pra ti ca men te como base de sus ten ta ção do Go -
ver no, que não era o meu na ques tão am bi en tal. Lem -

bro-me de que, em mo men tos di fí ce is, em que ne -
nhum par la men tar da base do Go ver no de fen dia as
pro pos tas na área am bi en tal, como ocor reu com o
Có di go Flo res tal, com a Lei dos Cri mes Ambi en ta is e
tan tas ou tras, eu as su mia essa res pon sa bi li da de e in -
clu si ve o des gas te, por que eu pro cu ro fa zer po lí ti ca
com “p ma i ús cu lo”, por que àqui lo que é bom de ve -
mos dar ener gia, e ao que é ruim de ve mos fa zer a crí -
ti ca cons tru ti va. Então, é cla ro, to dos nós – e sin to
essa ener gia boa em todo mun do – va mos con tri bu ir
para esse novo pro ces so. Estou mu i to fe liz. 

V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, foi um gran de par -
ce i ro, deu for ça nos tra ba lhos da Co mis são de Com -
ba te à Po bre za. Ti ve mos um con jun to de idéi as, in clu -
si ve a da cri a ção do or ça men to so ci al, com as ações
para me lho rar a vida dos 53 mi lhões de po bres des te
País! Por tan to, eu sei do com pro mis so que V. Exª tem
com toda essa luta, com todo esse es for ço, que vai
além dos par ti dos, in clu si ve do meu e da base ali a da,
que vai além do Go ver no, para to dos os ho mens e
mu lhe res de bem que so nham, que têm o pro pó si to,
que têm o ali nha men to éti co de que não po de mos
per mi tir que mi lhões de bra si le i ros não te nham se -
quer o que é es sen ci al à ca pa ci da de de re pro du ção
do ser hu ma no, que é a ali men ta ção.

No Acre, ti ve mos uma ex pe riên cia mu i to po si ti -
va, o Adjun to da So li da ri e da de, com pos to por seis ei -
xos. Um de les me é mu i to caro, por que pen sei esse
pro gra ma como par te das en tra nhas do meu co ra ção. 
Te mos a bol sa-es co la, a ren da mí ni ma, a bol sa pri -
me i ro em pre go, a bol sa flo res tâ nia uni ver si tá ria, e te -
mos o pré-ves ti bu lar so li dá rio, um cur so pré-ves ti bu -
lar para os jo vens que saem do 2º grau e que não con -
se guem fa zer uma pre pa ra ção para en trar na fa cul da -
de. No ano pas sa do ti ve mos 513 alu nos com al tís si -
mo grau de apro va ção no ves ti bu lar, gra ças ao em pe -
nho da Se cre ta ria de Edu ca ção, na pes soa do Se cre -
tá rio Arnó bio – hoje Vice-Go ver na dor ele i to, com o
Go ver na dor Jor ge Vi a na, que se re e le geu. 

Sr. Pre si den te, o pré-ves ti bu lar so li dá rio está fa -
zen do di fe ren ça na vida da que les jo vens. Nes te ano,
só em Rio Bran co, se te cen tos jo vens es tão fa zen do
um cur so de al tís si ma qua li da de, que não de i xa nada
a de se jar em re la ção aos cur si nhos par ti cu la res ofe -
re ci dos na ci da de de Rio Bran co.

Lem bro-me de que quan do con cluí o 2º grau –
gra ças ao su ple ti vo, por que, como dis se V. Exª, eu co -
me cei a es tu dar tar di a men te – eu pre ci sa va me pre -
pa rar para o ves ti bu lar. Mas o sa lá rio de do més ti ca
não dava para pa gar um cur si nho. Então co me cei o
pri me i ro ano bá si co, como se fos se o meu pré-ves ti -
bu lar. Eu já ha via ter mi na do o 2º grau e fui fa zer o pri -
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me i ro ano bá si co para po der ter al gu ma no ção de
Inglês, de Fran cês, de Qu í mi ca, de Fí si ca, ma té ri as
que não exis ti am no su ple ti vo e que, por tan to, eu não
co nhe cia. Foi des sa for ma que in gres sei na Fa cul da -
de de His tó ria, sen do apro va da em 18º lu gar. Até hoje
eu agra de ço a Deus por essa opor tu ni da de.

Então, esse cur so de pre pa ra ção dos jo vens
está sen do um mar co na vida dos jo vens po bres. Nos
con cur sos pú bli cos re a li za dos pelo Go ver no do Esta -
do, para o pre en chi men to de va gas na Po lí cia Ci vil, na 
Po lí cia Mi li tar, em vá ri os ou tros con cur sos, os jo vens
do pré-ves ti bu lar so li dá rio ti ve ram uma apro va ção
fan tás ti ca. 

E como ao meu que ri do Su plicy, onde hou ver
um Pre fe i to ou al guém que que i ra tam bém fa zer o que 
es ta mos fa zen do no Acre, adap ta do à sua re a li da de,
in de pen den te men te de quem seja, es tou dis pos ta,
hu mil de men te, a pas sar to das as in for ma ções, so -
man do-me a esse es for ço de que com ba ter a fome e
as de si gual da des so ci a is é fa zer o que é emer gen ci al, 
mas, so bre tu do, fa zer aqui lo que é es tru tu ran te em
po lí ti ca so ci al, para que pos sa mos re al men te mu dar
a his tó ria das po lí ti cas so ci a is em nos so País.

De sor te que está de pa ra béns o Pre si den te ele -
i to, está de pa ra béns o Sr. Gra zi a no, que tem co or de -
na do esse pro ces so, es tão de pa ra béns to dos aque -
les que têm so ma do es for ços para aten der aos que
es tão à mar gem da pos si bi li da de de uma vida com
um mí ni mo de dig ni da de.

Sr. Pre si den te, que ro me so mar a esse es for ço
de qual quer for ma, por que com pre en do que, hoje, até 
as em pre sas fa zem par te des se pro ces so rico de dis -
cu tir a res pon sa bi li da de so ci al em suas ações. Re -
cen te men te, em Mi a mi, par ti ci pei de um en con tro
com mais de se te cen tas gran des em pre sas, den tre
elas a Re e bok, a Ford, a To yo ta, a Coca-Cola – nem
vou ci tar to das –, re pre sen tan do o Bra sil, co lo can do o
quão im por tan te é a par ti ci pa ção do se tor pri va do no
es for ço de com ba te à fome. Achei in te res san te a par -
ti ci pa ção das gran des em pre sas, as qua is hoje es tão
im bu í das do pro pó si to de em bu tir, em seus pro du tos,
não ape nas a qua li da de téc ni ca, para que eles se jam
ace i tos no mer ca do e elas pos sam ga nhar mu i to di -
nhe i ro, mas a qua li da de éti ca, o pro pó si to éti co de
que te nham qua li da de so ci al e am bi en tal e con tri bu -
am para com ba ter a fome dos dois bi lhões de se res
hu ma nos que es tão vi ven do com me nos de um dó lar
por dia.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir que ro di zer que se ti -
ver mos o pro pó si to éti co de com ba ter a fome, a mi sé -
ria e a ex clu são so ci al, ha ve re mos de con se guir e de
achar as res pos tas téc ni cas. O Se bas tião Sal ga do diz 

uma fra se que não me can so de re pe tir: que uma par -
te da hu ma ni da de, 20% dela, está cri an do uma fuga
para o fu tu ro, de i xan do para trás 80%, que não sabe
qual será o seu fu tu ro. 

Sr. Pre si den te, é exa ta men te isso que pre ci sa -
mos evi tar! Se al gu ma uto pia há é exa ta men te a de
não per mi tir que a raça hu ma na seja bi fur ca da –
como diz o nos so hu ma nis ta Cris tó vam Bu ar que – en -
tre se res hu ma nos de pri me i ra e de se gun da clas se.
É essa per ver sa con cep ção de hu ma ni da de que o
nos so Pre si den te ele i to quer evi tar no Bra sil, o que,
com cer te za, po de rá ser um pou qui nho de sal, um
pou qui nho de luz nes sa vida tão ári da de fa zer po lí ti ca 
so ci al. Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ex pe -
di en te a ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em obe diên cia ao Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, que nes ta data, 6 de de zem bro de 2002, re -
as su mo o exer cí cio de meu man da to par la men tar no
Se na do Fe de ral, pela Re pre sen ta ção do Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Fer nan do Be zer -
ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

Inda go do Sr. Se na dor Pe dro Si mon se gos ta ria
de fa zer uso da pa la vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se V. Exª
per mi tir, eu gos ta ria de fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com
todo o gos to. O Ple ná rio do Se na do fi ca rá hon ra do
com a pa la vra de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ten do fa zer um
pro nun ci a men to tran qüi lo, uma vez que es ta mos ape -
nas nós aqui, abor dan do um as sun to que me pa re ce
im por tan te, algo que devo ao Rio Gran de do Sul e ao
Bra sil.

Ve nho a esta tri bu na para pres tar ho me na gem a 
um gran de lí der po lí ti co do Rio Gran de do Sul e do
Bra sil, meu ami go e ir mão, Si eg fri ed Ema nu el He u -
ser, que fa le ceu há de zes se is anos, em con di ções
dra má ti cas, no Chi le, du ran te a Se ma na San ta, em
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ple no exer cí cio do seu man da to de De pu ta do Fe de ral. 
Assim, en con tro-me aqui para enal te cer essa gran de
fi gu ra da po lí ti ca ga ú cha, que foi o meu com pa nhe i ro
de Par ti do, o bra vo Si eg fri ed He u ser.

Além de for tes la ços de afi ni da de po lí ti ca e ide o -
ló gi ca que ti ve mos ao lon go de toda uma vida par la -
men tar e ad mi nis tra ti va, éra mos uni dos por um elo
ain da mais for te: uma só li da ami za de. E essa ami za -
de, é cla ro, apro fun dou-se, quan do Si eg fri ed He u ser
ca sou-se, em se gun da núp ci as, com mi nha irmã mais 
ve lha, Ali ce.

Qu e ro co me çar este pro nun ci a men to, des ta -
can do um fato: Si eg fri ed He u ser foi um dos fun da do -
res do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro, o nos so ve -
lho MDB, no Rio Gran de do Sul, e foi o seu pri me i ro
Pre si den te, to man do pos se em 7 de abril de 1966.
Sob sua li de ran ça, o MDB ga ú cho mo bi li zou-se já na -
que le ano, atu an do nas prin ci pa is ci da des do Esta -
dos, com vis tas às ele i ções se guin tes.

He u ser as su miu a Pre si dên cia do Par ti do
quan do da cas sa ção do en tão Pre si den te João Ca -
ru so, do ve lho PTB. Do mes mo modo, foi con du zi do
à Li de ran ça da nos sa Ban ca da na Assem bléia Le -
gis la ti va, quan do foi cas sa do o com pa nhe i ro Jus ti no
Qu in ta na. Nes sa mes ma oca sião, jun to com eles, ini -
ci a mos uma lon ga con vi vên cia fra ter na de mu i tos e
mu i tos anos. Com ele, apren di mu i to: He u ser era um
pro fes sor nato, um dig no, um ori en ta dor, um san to,
um po lí ti co.

Gra ças à fir me za de Si eg fri ed He u ser, ho mem
de gran de sen so de li de ran ça e or ga ni za ção e dono
de um ca rá ter ín te gro, o MDB ga ú cho nas ceu for te – e 
as sim mor reu o PTB pe los atos da vi o lên cia –, com -
ba ti vo, res pon sá vel e ins ta la do em uma só li da base
ide o ló gi ca.

Qu an do o Ato Insti tu ci o nal de ter mi nou pra zo
para a cri a ção de no vos Par ti dos Po lí ti cos, em vir tu de
da ex tin ção com pul só ria das an ti gas agre mi a ções,
He u ser foi um dos ma i o res mo bi li za do res da gen te
ga ú cha. Sua atu a ção des te mi da e equi li bra da, sua li -
de ran ça se re na e fir me fo ram de ci si vas para o nas ci -
men to do Par ti do de opo si ção que es ta va des ti na do –
de po is de uma luta de duas dé ca das – a re con du zir o
País à via de mo crá ti ca.

Si eg fri ed He u ser nas ceu em San ta Cruz do Sul,
no dia 22 de ou tu bro de 1921. Na que la ci da de, com -
ple tou o cur so se cun dá rio no Co lé gio Mauá. Gra du -
ou-se em Ciên ci as Con tá be is e Atu a ri a is pela Pon ti fí -
cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul e em
Ciên ci as Eco nô mi cas e Admi nis tra ção de Empre sas
pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul,
onde exer ceu o ma gis té rio.

Ain da aca dê mi co, foi fun da dor da So ci e da de de
Eco no mia do Rio Gran de do Sul, da qual foi Pre si den -
te. Tam bém in te grou o Con se lho Re gi o nal de Eco no -
mis tas Pro fis si o na is por sete anos.

He u ser ini ci ou-se na po lí ti ca por meio do PTB,
pelo qual veio a ele ger-se, pela pri me i ra vez, em
1950, ob ten do o man da to de De pu ta do Esta du al com
4.267 vo tos. Na ele i ção se guin te, em 1954, re e le -
geu-se pelo mes mo PTB, já con tan do com o do bro de
vo tos, o que lhe ga ran tiu o quin to pos to en tre os par la -
men ta res mais vo ta dos. Qu a tro anos de po is, em
1958, foi o ter ce i ro mais vo ta do, al can çan do, en tão,
uma vo ta ção mu i to ex pres si va para a épo ca: mais de
15 mil vo tos.

Con ta bi lis ta e eco no mis ta, Si eg fri ed He u ser se
im pôs nas ati vi da des le gis la ti vas pelo pro fun do co -
nhe ci men to dos pro ble mas eco nô mi co-fi nan ce i ros do 
Esta do e pela isen ção e ho nes ti da de com que sem -
pre es tu dou e de ci diu os as sun tos sub me ti dos ao
exa me do Po der que in te gra va.

Sua des ta ca da atu a ção na Assem bléia Le gis la -
ti va – no ta da men te na Co mis são de Fi nan ças e Orça -
men to – cre den ci ou-o, em 1959, para as su mir o car go 
de Se cre tá rio da Fa zen da da ad mi nis tra ção do nos so
pre za do Go ver na dor Le o nel de Mou ra Bri zo la.

Ao co man dar a Se cre ta ria da Fa zen da de Bri zo -
la, em pe nhou-se em nor ma li zar o crô ni co pro ble ma
da en tre ga das quo tas de re tor no às pre fe i tu ras do in -
te ri or do Esta do. Agiu com ir re pre en sí vel isen ção.
Não hou ve, du ran te sua ges tão, dis cri mi na ções en tre
as pre fe i tu ras.

Entre as suas ações mais ex pres si vas, é ne -
ces sá rio des ta car a emis são de le tras do Te sou ro, co -
nhe ci das como “bri zo le tas”, que fo ram efi ci en tes para 
de sa fo gar o Te sou ro do Esta do do pro ble ma de ca i -
xa; a emis são de apó li ces da dí vi da pú bli ca sob me -
lho res con di ções; e, com o en fren ta men to de for tes
di fi cul da des, a cri a ção da Ca i xa Eco nô mi ca Esta du -
al e do BRDE – Ban co Re gi o nal de De sen vol vi men to 
Eco nô mi co.

Seus tra ços mais mar can tes como ad mi nis tra -
dor dos as sun tos pú bli cos fo ram a im par ci a li da de, a
isen ção, a pro bi da de, o di na mis mo e a cla ra com pre -
en são dos pro ble mas fa zen dá ri os. Seus só li dos co -
nhe ci men tos de fi nan ças pú bli cas, or ça men to e eco -
no mia fo ram fa to res pre pon de ran tes do êxi to de sua
ges tão como Se cre tá rio da Fa zen da. Si eg fri ed He u -
ser re e le geu-se, pela quar ta vez, para a Assem bléia
Le gis la ti va em 1962, fa zen do 12.690 vo tos. Na que le
mes mo ano, ob ti ve tam bém meu pri me i ro man da to
como De pu ta do Esta du al.
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Qu a tro anos de po is, em 1966, ele dis pu ta ria
uma ca de i ra no Se na do Fe de ral, com pe tin do so zi -
nho, pelo Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro, con tra
os três can di da tos da Are na, que con cor re ram em su -
ble gen da: Gu i do Mon din, Sin val Gu az zel li e Má rio
Mon di no. Nes sa ele i ção, He u ser aca bou sen do der ro -
ta do pela soma dos ou tros can di da tos, em bo ra te nha
ob ti do qua se o do bro dos vo tos do Se na dor que foi
ele i to. He u ser fez 638.140 vo tos con tra 322.901 de
Gu i do Mon din, 206.917 de Synval Gu az zel li e
142.662 de Má rio Mon di no.

Na que la épo ca, às vés pe ras da ele i ção, a im -
pren sa lo cal anun ci ou que He u ser ha via sido cas sa do 
e que os seus di re i tos po lí ti cos ti nham sido sus pen -
sos. E, ape sar do nos so es for ço dra má ti co para de -
mons trar que isso era men ti ra, não con se gui mos
fazê-lo, e mi lha res de vo tos fo ram re gis tra dos em
bran co em si nal de pro tes to, ima gi nan do-se que He u -
ser não po de ria ser can di da to.

Esse fato é im pres si o nan te e re pre sen ta bem o
pres tí gio de que He u ser des fru ta va jun to ao povo ga -
ú cho: mes mo con cor ren do con tra três des ta ca dos po -
lí ti cos do Esta do e ape sar do es cân da lo da no tí cia
men ti ro sa, aca bou per den do por ape nas 35 mil vo tos. 
De ou tro lado, vê-se aí a for ça de um dos prin ci pa is
ca su ís mos – a su ble gen da – de que lan çou mão o go -
ver no mi li tar para se man ter no po der.

Últi mo Pre si den te do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si -
le i ro no Rio Gran de do Sul e pri me i ro di ri gen te do Mo -
vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro, Si eg fri ed He u ser foi
– como mu i tos ou tros bra si le i ros pro bos – cas sa do
pelo re gi me mi li tar em 1969.

Ele pró prio sou be da cas sa ção, quan do vi a já va -
mos, ele e eu, numa ve lha Kom bi de sua pro pri e da de,
para a ci da de de São Fran cis co de Pa u la, onde ha ve -
ria um co mí cio. Lem bro-me bem de que a no tí cia saiu
no rá dio pela Voz do Bra sil. Ele pa rou a ve lha Kom bi
à be i ra da es tra da e co me çou a fa lar da be le za da pa i -
sa gem: “Olha, Pe dro, quan tas co res há nes sas mon -
ta nhas! A gen te pen sa que só exis te o ver de, mas,
quan do se olha aten ta men te, vê-se que são de ze nas
de to na li da des”. Fi quei emo ci o na do, sem en ten der
aque la re a ção à vi o lên cia da cas sa ção. Qu an do per -
ce beu que eu es ta va com lá gri mas nos olhos, ele me
dis se: “A vida con ti nua, Pe dro”. E re tor na mos a Por to
Ale gre.

A cas sa ção de Si eg fri ed He u ser – uma vi o lên cia 
con tra o lí der mais im por tan te da po lí ti ca bra si le i ra,
na que le mo men to, no sul do Bra sil – foi uma gran de
sur pre sa para to dos nós. Nin guém a es pe ra va. Estou
ab so lu ta men te cer to de que He u ser teve seus di re i tos 
po lí ti cos sus pen sos pela Re vo lu ção, por que era o

me lhor qua dro do nos so PMDB. Na cer ta, ele se ria o
nos so can di da to a Go ver na dor e com gran des chan -
ces de ser ele i to. Se ha via algo con tra ele, cer ta men te 
se ri am as vi si tas que fez ao Uru guai para con ver sar
com Jan go e Bri zo la, en tão exi la dos. Isso, na que la
épo ca, era cri me. E o nos so ami go He u ser o fez vá ri -
as ve zes. Era uma fon te per ma nen te de diá lo go, in clu -
si ve de ten ta ti va de li ga ção en tre Jan go e Bri zo la, por
14 anos mo ran do em Mon te vi déu, cu nha dos e rom pi -
dos po li ti ca men te.

Mes mo cas sa do, He u ser foi sem pre um gran de
ami go, um ori en ta dor, um con se lhe i ro. Per ma ne ce -
mos li ga dos fra ter nal men te e, com fre qüên cia, re u -
nía mo-nos com ou tros com pa nhe i ros cas sa dos –
como Aja dil de Le mos, João Ca ru so, Wil son Var gas e
Hen ri que Hen kin –, para tro car im pres sões so bre a si -
tu a ção po lí ti ca.

Por lon gos dez anos, ele es te ve afas ta do do ce -
ná rio po lí ti co, ao qual só vol tou com a edi ção da Lei
de Anis tia, em 1979. No tem po em que es te ve im pe di -
do de exer cer a po lí ti ca, em fun ção da sus pen são dos
seus di re i tos po lí ti cos, Si eg fri ed He u ser de sen vol veu
uma car re i ra pro fis si o nal mu i to bem su ce di da nas
áre as de con ta bi li da de e de in for má ti ca, sen do, aliás,
um dos pi o ne i ros no uso de com pu ta do res no Rio
Gran de do Sul.

Fi nal men te, re cu pe ra dos seus di re i tos po lí ti cos,
ele dis pu tou, em 1982, uma vaga na Câ ma ra Fe de ral
pelo PMDB, par ti do pelo qual op tou quan do o MDB di -
vi diu-se no nos so Esta do. Ele i to com 46.572 vo tos,
He u ser foi o co or de na dor da Ban ca da ga ú cha. É im -
por tan te des ta car, aqui, a fi de li da de do seu ele i to ra -
do. Mes mo ten do per ma ne ci do afas ta do da vida pú -
bli ca por tan tos anos, ele con se guiu ele ger-se com
tão ex pres si va vo ta ção.

Um dos prin ci pa is as sun tos em que ele se en -
vol veu na que la épo ca foi o sal va men to do ban co Sul -
bra si le i ro, que se trans for mou no Ban co Me ri di o nal,
en tão o ma i or do nos so Esta do, que es ta va atra ves -
san do gra ves di fi cul da des. O pro ble ma foi con tor na do 
com a ca pa ci da de e a com pe tên cia de He u ser em
con se guir im pres si o nar as au to ri da des na ci o na is, cri -
an do-se o Ban co Me ri di o nal.

Gra ças à sua atu a ção na que le epi só dio, He u ser 
che gou a ser in di ca do como o pri me i ro pre si den te do
Ban co Me ri di o nal, mas de cli nou do con vi te. Na Câ -
ma ra Fe de ral, além da pre ga ção pri o ri tá ria em fa vor
da Assem bléia Cons ti tu in te, ele de fen deu uma re for -
ma tri bu tá ria que res ta be le ces se aos Esta dos e Mu ni -
cí pi os sua au to no mia po lí ti ca, ad mi nis tra ti va e fi nan -
ce i ra. Já à épo ca apre sen ta va um pro je to de re for ma
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tri bu tá ria que ele es pe ra va fos se apro va do na Cons ti -
tu in te, o que la men ta vel men te não acon te ceu.

Pre ci so res sal tar aqui que a com pe tên cia e os
co nhe ci men tos de He u ser fo ram sem pre va lo ri za dos
pelo nos so PMDB. Em 1982, quan do dis pu tei o go ver -
no es ta du al, He u ser co or de nou a ela bo ra ção do meu
pla no de go ver no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na sua
vida pri va da, o po lí ti co e eco no mis ta Si eg fri ed He u ser 
cul ti va va nos seus mo men tos de la zer uma pa i xão
pela pes ca. Em vá ri as opor tu ni da des, ven ceu tor ne i -
os im por tan tes. Foi cam peão sul-ame ri ca no e cam -
peão mun di al de pes ca. Aliás, foi jus ta men te quan do
pra ti ca va esse seu es por te pre fe ri do – numa com pe ti -
ção em Pun ta Are nas, no Chi le – que ele veio a fa le -
cer, em fun ção de um pro ble ma car día co. Na oca sião,
mi nha irmã Ali ce foi con tra a vi a gem, ale gan do que
ele ha via pas sa do re cen te men te por uma ci rur gia,
mas He u ser in sis tiu em vi a jar. Ten do sido con vi da do
para ser o ca pi tão da re pre sen ta ção bra si le i ra na que -
la com pe ti ção, dis se que não po de ria de i xar de re pre -
sen tar o Bra sil na que la que, se gun do ele, se ria a mais 
im por tan te e a sua úl ti ma com pe ti ção.

Te nho co mi go a trans cri ção de uma re por ta gem
fe i ta na épo ca pela Rá dio Na ci o nal do Chi le. De po is
de di zer que, no afã de dar a no tí cia, al guns ve í cu los
de co mu ni ca ção ti nham se equi vo ca do so bre as con -
di ções da mor te de He u ser, afir ma o lo cu tor: “Si eg fri -
ed He u ser em mo men to al gum se mo lhou, nem mes -
mo caiu na água. Tes te mu nhas que as sis ti ram des de
o pri me i ro mo men to afir mam que ele se en con tra va
pes can do no rio e que quan do se sen tiu mal logo saiu
da água sem a aju da de nin guém. Em se gui da, to mou
umas pas ti lhas que ti nha con si go e foi le va do de ime -
di a to ao acam pa men to. Eram 10h30min”.

Aten di do por mé di cos chi le nos, He u ser se sen -
tiu me lhor e, às 14 ho ras, já es ta va de pé. Aca bou fa -
le cen do no dia 29 de mar ço de 1986, quan do era le va -
do de he li cóp te ro de Pun ta Are nas para o hos pi tal,
dali dis tan te. Pes so as que es ta vam com ele no he li -
cóp te ro dis se ram que ele fa le ceu se re na men te, de po -
is de ter fe i to um lon go co men tá rio so bre a be le za do
mar, das on das e da na tu re za. Ana li sou be le zas de
que as pes so as até não ti nham se dado con ta. À me -
di da que ele ia fa lan do, as pes so as iam olhan do, sen -
tin do. De re pen te, pa rou de fa lar e san ta men te fa le -
ceu, nos de i xan do a to dos. Esta va mor to o gran de Si -
eg fri ed He u ser, de i xan do cin co fi lhos: Da ni el, Adal -
ber to, Jor ge Ema nu el, Re na to e Car la.

Faço as sim, Sr. Pre si den te, uma sin ge la ho me -
na gem à fi gu ra des se que foi, tal vez, um dos po lí ti cos

mais im por tan tes da his tó ria da vida po lí ti ca do Rio
Gran de do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Emi lia Fer nan des, Ro -
me ro Jucá e Edi son Lo bão en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de 12 a 13 de
de zem bro de 2002, es pe ci a lis tas do mun do todo es -
ta rão re u ni dos em For ta le za, ca pi tal do Esta do do Ce -
a rá, para de ba ter as de si gual da des re gi o na is no Bra -
sil, com base em li ções da ex pe riên cia in ter na ci o nal.

A opor tu ni da de do even to é evi den ci a da por re -
a li zar-se num mo men to em que, no mun do in te i ro,
são dis cu ti das al ter na ti vas para o de no mi na do mo -
de lo ne o li be ral, pre do mi nan te nes sas duas úl ti mas
dé ca das, que trou xe di fi cul da des para os pa í ses
emer gen tes, e ca u sou, por ou tro pris ma, o res sur gi -
men to da tese de que o Esta do de ve rá vol tar a de -
sem pe nhar um pa pel de des ta que no pro ces so de
de sen vol vi men to.

O pre si den te ele i to Luiz Iná cio Lula da Sil va já
evi den cia a pri o ri da de que dis pen sa rá às ques tões
re gi o na is no Bra sil, tra du zi da na re vi ta li za ção da Su -
pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te –
Su de ne, que pas sa rá a ter vin cu la ção di re ta à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

A Con fe rên cia so bre De sen vol vi men to Re gi o nal 
e Inves ti men to Estran ge i ro Di re to é pa tro ci na da pela
Orga ni za ção para Co o pe ra ção Eco nô mi ca e De sen -
vol vi men to – OECD, uma das mais res pe i ta das or ga -
ni za ções in ter na ci o na is, com sede em Pa ris. Ou tros
im por tan tes apo i os para a re a li za ção des se ci clo de
es tu dos vêm do Go ver no do Esta do do Ce a rá, da va li -
o sa co la bo ra ção do Ban co do Nor des te do Bra sil –
BNB, além do su por te do Ban co Mun di al e de ou tras
or ga ni za ções na ci o na is e in ter na ci o na is.

Essa Con fe rên cia será re a li za da no Ce a rá do
Go ver na dor Beni Ve ras, que se de di cou nes ta Casa,
quan do Se na dor da Re pú bli ca, a re co lo car a ques tão
das de si gual da des re gi o na is na agen da na ci o nal,
cha man do a aten ção para dois Bra sis, um com ares
de Bél gi ca, ou tro com at mos fe ra in di a na. Sem dú vi -
das, são dois pa í ses, duas na ções, duas so ci e da des.

Hoje, o pa pel do Esta do no pro ces so de de sen -
vol vi men to está sen do cada vez mais re a bi li ta do. A
OECD vai mos trar his tó ri co de cres ci men to ace le ra -
do, de po is que os só ci os mais ri cos dos Esta dos Uni -
dos to pa ram o de sa fio de fi nan ci ar os mais po bres.
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Como exem plo, a ren da per ca pi ta de Por tu gal tri pli -
cou de po is do in gres so na União Eu ro péia, além de
ter ocor ri do no tá vel mo der ni za ção em pa í ses como a
Gré cia, Irlan da e Espa nha, ti dos como pe ri fé ri cos.

Essa Con fe rên cia, que ocor re rá em For ta le za,
tem como exem plo uma an te ri or re a li za da em ou tu -
bro de 2001, na Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, país
que, como o Bra sil, pos sui di men sões con ti nen ta is e
que, ao con trá rio do nos so, está com sua eco no mia
em cres ci men to, a uma taxa anu al de 9,5 % ao ano,
há quin ze anos, sem in ter rup ção. Lá, como cá, a
pros pe ri da de se con cen tra for te men te em uma re -
gião – a fa i xa cos te i ra – , de i xan do a par te cen tral do
país no imo bi lis mo.

Des se en con tro na Chi na, hou ve des do bra men -
tos, e mu i tas de suas re co men da ções já es tão sen do
pos tas em prá ti ca pe los chi ne ses, cujo di re ci o na men -
to do de sen vol vi men to para os pró xi mos anos Rumo
ao Oes te sig ni fi ca que os in ves ti men tos se rão pre fe -
ren ci al men te di re ci o na dos às re giões pe ri fé ri cas.

Di fe ren ças à par te, as duas Con fe rên ci as se as -
se me lham: o ob je ti vo é es tu dar e de ba ter ca sos de
su ces so (agro in dús tria no Chi le, a in dús tria high tech
na Irlan da, o Mé xi co de po is do NAFTA, o caso da
Índia em tec no lo gia da in for ma ção, en tre tan tos ou -
tros), além de bus car de po i men tos de em pre sá ri os e
in ves ti do res em re giões me nos de sen vol vi das, de
modo a se ob te rem re co men da ções es pe cí fi cas de
po lí ti cas de de sen vol vi men to re gi o nal adap tá ve is ao
nos so mo de lo eco nô mi co, sis te ma po lí ti co e cul tu ra.

No que diz res pe i to ao con te ú do, a Con fe rên cia
será di vi di da por ses sões. A Ses são I terá como tí tu lo
Os De sa fi os para um De sen vol vi men to Re gi o nal
Equi li bra do no Bra sil. A Ses são II tra ta rá do Com par ti -
lha men to de Expe riên ci as Inter na ci o na is. Ou tra ses -
são abor da rá te mas re la ti vos às Me di das para Ate nu -
ar Res tri ções ao De sen vol vi men to do Nor des te do
Bra sil, nos cam pos dos re cur sos hí dri cos e da ciên cia
e tec no lo gia, en tre ou tros. Ou tra irá de ter-se a pro pó -
si to do De sen vol vi men to Lo cal e o Inves ti men to
Estran ge i ro Di re to.

Por úl ti mo, gos ta ria de pas sar a men sa gem de
que essa Con fe rên cia re pre sen ta uma to ma da de po -
si ção so bre os dois Bra sis, que se equi li bram pre ca ri -
a men te. O even to dis cu ti rá e es ta rá mais vol ta do para
os pro ble mas da que las re giões que, como o Nor des -
te, en fren tam o co ti di a no de sua de ses pe ran ça e a
au sên cia de pers pec ti va para o fu tu ro das no vas ge -
ra ções. 

Para con clu ir, con vi do, em nome do Go ver na dor 
Beni Ve ras, os Co le gas Par la men ta res, a aca de mia e

os no vos go ver na do res e fu tu ros de ci so res do Go ver -
no a se fa ze rem pre sen tes à Con fe rên cia, que se re a -
li za rá nas de pen dên ci as do Ban co do Nor des te, em
For ta le za, nos dias 12 e 13 de de zem bro pró xi mo.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

–Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Co mis são
Par la men tar Con jun ta do Mer co sul (CPCM), da qual
so mos Se cre tá ria-Ge ral Adjun ta, abriu nes ta quar -
ta-fe i ra (04 de de zem bro) a sua 20ª Ses são Ple ná ria.
Nes se en con tro, si mul tâ neo à Cú pu la dos Pre si den -
tes dos Pa í ses Mem bros do Mer co sul e Pa í ses Asso -
ci a dos, será dada ên fa se à for mu la ção de po lí ti cas
que pos sam for ta le cer o Mer co sul, es pe ci al men te
fren te aos de ba tes so bre a cri a ção da Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas (Alca).

A for mu la ção de tais po lí ti cas co me çou ain da
nes ta ter ça-fe i ra, quan do o Par la men to Cul tu ral do
Mer co sul se re u niu aqui em Bra sí lia para dis cu tir ini ci -
a ti vas ca pa zes de au men tar a in te gra ção dos pa í -
ses-mem bros, por meio da cul tu ra. Me di das como a
re for ma dos cur rí cu los es co la res, vi san do dar ma i or
ên fa se à cul tu ra e às lín guas dos pa í ses do blo co, fo -
ram pro pos tas du ran te o even to.

Re gis tra mos es sas ati vi da des por con si de rar -
mos al ta men te sig ni fi ca ti vo e po si ti vo o fato de las
ocor re rem na mes ma se ma na em que o pre si den te
ele i to do Bra sil, Luis Iná cio Lula da Sil va, vi si ta dois
pa í ses la ti no-ame ri ca nos. Vi a gens que re a fir mam a
vi são de que o nos so país pode li de rar uma gran de
dis cus são em toda a Amé ri ca La ti na para o for ta le ci -
men to de seu mer ca do –  não só so bre a sua in te gra -
ção eco nô mi ca, mas tam bém para a in te gra ção po lí ti -
ca, so ci al e cul tu ral.

A op ção de co me çar as vi si tas ofi ci a is pela
Amé ri ca La ti na não é ale a tó ria. Ela in di ca a dis po si -
ção do pre si den te ele i to em es ta be le cer no vos ru mos
à po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. Des de o iní cio da cam pa -
nha ele i to ral, Lula des ta ca que o blo co for ma do pelo
Bra sil, Argen ti na, Uru guai e Pa ra guai se ria uma das
pri o ri da des de seu go ver no e ins tru men to in dis pen sá -
vel às ne go ci a ções da Alca.

O Mer ca do Co mum do Sul deve ter uma po lí ti ca
ex ter na co e sa, pre pa ra da para en fren tar os de sa fi os
das ne go ci a ções so bre a Alca, para am pli ar as re la -
ções com os pa í ses da União Eu ro péia e atra ir no vos
só ci os na Amé ri ca La ti na.

De acor do com o pró prio pre si den te ele i to, o
novo go ver no “não po de rá as si nar o tra ta do que cria a 
Alca en quan to per sis ti rem as me di das pro te ci o nis tas
não-al fan de gá ri as vi gen tes há mu i tos anos nos Esta -
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dos Uni dos”. A Alca, como está pro je ta da, in vi a bi li za a 
so be ra nia po lí ti ca e a de mo cra cia dos pa í ses la ti -
no-ame ri ca nos.

Des sa for ma, evi den cia-se que o nos so pre si -
den te ele i to, Luis Iná cio Lula da Sil va, está con cen -
tran do os es for ços do novo go ver no na re cons tru ção
e no for ta le ci men to do Mer co sul, que, de acor do com
suas pa la vras, “foi sa cu di do por cri ses eco nô mi cas de 
seus pa í ses-mem bros, es pe ci al men te dos ma i o res:
Bra sil e Argen ti na”. 

E foi jus ta men te a Argen ti na, prin ci pal par ce i ro
do Bra sil no Mer co sul, o pri me i ro país a ser vi si ta do
pelo pre si den te ele i to. Enten de mos, Srªs e Srs. Se na -
do res, que a me lhor es tra té gia ex ter na para o fu tu ro
go ver no bra si le i ro pas sa não ape nas pela re cons tru -
ção do Mer co sul como tam bém pela da pró pria
Argen ti na. 

Nos so vi zi nho, que se guiu à ris ca os pre ce i tos
do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, con ti nua cas ti ga -
do pelo mes mo FMI. Tra ba lhar para re er guer a
Argen ti na é um de ver do Bra sil, tan to como de mons -
tra ção de nos sa ir res tri ta so li da ri e da de para com
esse país-ir mão, quan to para que não fi que mos so -
zi nhos e en fra que ci dos nas ne go ci a ções com os
Esta dos Uni dos. 

Em fe ve re i ro, os pa í ses par ti ci pan tes das ne go -
ci a ções da Alca têm en con tro mar ca do para apre sen -
tar suas de man das e ofer tas co mer ci a is. O Mer co sul
terá de che gar a um con sen so acer ca de suas pro -
pos tas. Lula, como gran de es tra te gis ta que é, bus ca
des de já esse con sen so. 

O Mer co sul é es sen ci al para fa vo re cer as ne go -
ci a ções co mer ci a is dos seus pa í ses tam bém nos
gran des fó runs in ter na ci o na is. Por isso, de ve mos
apla u dir a de ter mi na ção do novo go ver no bra si le i ro
de dar im pul so de ci si vo à re cons tru ção e ao for ta le ci -
men to des se blo co. 

Sr. Pre si den te, no en con tro com o Pre si den te
ar gen ti no Edu ar do Du hal de, nos so Pre si den te ele i to,
Luis Iná cio Lula da Sil va, fez uma con tun den te de fe sa 
da so be ra nia da Amé ri ca La ti na, cri ti cou os es pe cu la -
do res es tran ge i ros e pro pôs uma agen da en tre Bra sil
e Argen ti na para o ur gen te apro fun da men to da cons -
tru ção do Mer co sul com pro pos tas con cre tas. Agen da 
essa que deve ser in te gra da por me ca nis mos que
pos si bi li tem a es ta bi li da de mo ne tá ria, de con tro le da
in fla ção e de cres ci men to eco nô mi co, além da atu a -
ção nos or ga nis mos mul ti la te ra is. Par ce ria que deve ir 
além da união adu a ne i ra, a fim de que, no fu tu ro, a re -
gião pos sa con tar até com um par la men to e uma mo -
e da co muns, a exem plo do que hoje ocor re na União
Eu ro péia. 

Re cons tru í do, o Mer co sul es ta rá apto a en fren -
tar de sa fi os ma cro e co nô mi cos, como os de uma po lí -
ti ca mo ne tá ria co mum. Tam bém terá me lho res con di -
ções para en fren tar os de sa fi os do mun do glo ba li za -
do. Para tan to, é fun da men tal que o blo co cons trua
ins ti tu i ções po lí ti cas e ju rí di cas e de sen vol va uma po -
lí ti ca ex ter na co mum.

Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil, em sua po si ção
pro e mi nen te no ce ná rio la ti no-ame ri ca no, deve tra ba -
lhar igual men te pela ade são de no vos pa í ses ao Mer -
co sul. Nes se sen ti do, tam bém con si de ra mos es tra té -
gi ca a vi si ta do pre si den te ele i to ao Chi le. 

No en con tro com o pre si den te chi le no Ri car do
La gos, nos so pre si den te Lula re for çou o de se jo de
que o Chi le in te gre o Mer co sul como mem bro efe ti vo
e res sal tou a ne ces si da de de os dois pa í ses en fren ta -
rem de ma ne i ra so li dá ria os im pas ses in ter na ci o na is. 

Por en quan to, as au to ri da des chi le nas não
vêem mo ti vos para in te grar o blo co, uma vez que suas 
ta ri fas al fan de gá ri as são mu i to mais ba i xas do que as
pra ti ca das no Mer co sul. Mas acre di ta mos na pos si bi -
li da de de uma fu tu ra ade são, uma vez que o Chi le não 
nega seu in te res se no for ta le ci men to do Mer co sul e
na con so li da ção de seu país como mem bro as so ci a -
do e só cio po lí ti co es tra té gi co des se blo co – po si ção
que be ne fi cia o país nas re la ções co mer ci a is re gi o na -
is e in ter na ci o na is. 

Assim, os pre si den tes Lula e Ri car do La gos
dis cu ti ram o for ta le ci men to do co mér cio bi la te ral en -
tre os dois pa í ses, uma ma i or in te gra ção do Chi le ao
Mer co sul, as pec tos da po lí ti ca ex te ri or, como as re -
la ções com o FMI, bus can do po si ções co muns fren -
te à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio e às res tri -
ções al fan de gá ri as nor te-ame ri ca nas, e de ba te ram
as po lí ti cas so ci a is que os dois pa í ses pre ten dem
de sen vol ver. 

O novo go ver no e o go ver no chi le no têm em co -
mum a pro pos ta de pro mo ver o cres ci men to eco nô mi -
co com jus ti ça so ci al. Em vi si ta ao Bra sil, no iní cio de
no vem bro úl ti mo, o mi nis tro e se cre tá rio-ge ral do go -
ver no do Chi le, He ral do Mu nhoz, adi an tou a in ten ção
de pro mo ver in ter câm bio en tre al tos fun ci o ná ri os do
Chi le e ser vi do res do fu tu ro go ver no bra si le i ro para
tro ca de in for ma ções so bre o Pro gra ma de Com ba te
à Fome e à Po bre za (co mum aos dois pa í ses). 

O Chi le – bem como a Bo lí via – par ti ci pa ain da
do acor do que pre vê o li vre trân si to de ci da dãos e ci -
da dãs nas ci dos nos pa í ses do Mer co sul. Pelo acor do, 
os be ne fi ci a dos po de rão ter ain da di re i tos ci vis igua is, 
re si dên cia fixa e vis to per ma nen te de tra ba lho. Ini ci a -
ti va que visa re sol ver pro ble ma his tó ri co de mi gran tes 
que vi vem ile gal men te nos pa í ses do Mer co sul, Bo lí -
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via e Chi le – como os 380 mil bra si le i ros que vi vem no
Pa ra guai. 

Des sa for ma, Srªs e Srs. Se na do res, a vi si ta de
Lula ao país mar ca o pro lon ga men to dos ex ce len tes
vín cu los exis ten tes en tre o Bra sil e o Chi le. Te mos a
con vic ção de que, se o Chi le ain da tem re ti cên ci as
so bre sua com ple ta ade são ao Mer co sul, não res -
tam dú vi das às au to ri da des chi le nas so bre as van ta -
gens de tra ba lhar em blo co, de for ma con jun ta com o 
Bra sil e as de ma is na ções la ti no-ame ri ca nas, em
prol do for ta le ci men to da re gião e da so be ra nia de
seus po vos. 

Inves tir no bom re la ci o na men to com os pa í ses
vi zi nhos, com to das as na ções la ti no-ame ri ca nas, de -
mons tra que o pre si den te Lula é um gran de lí der –
não ape nas para a nos sa Na ção, como tam bém para
as na ções sul ame ri ca nas. 

A nova po lí ti ca ex ter na que está sen do tra ça da
pelo Bra sil – com Lula, o pre si den te, pro pon do um
pac to re gi o nal de in te gra ção, es pe ci al men te na Amé -
ri ca do Sul – tem, por tan to, como pri o ri da de cen tral o
re vi go ra men to do Mer co sul, trans for man do-o em
uma zona de con ver gên cia de po lí ti cas in dus tri a is,
agrí co las, co mer ci a is, ci en tí fi cas e tec no ló gi cas, edu -
ca ci o na is e cul tu ra is.

Acre di ta mos nas po ten ci a li da des de nos sa na -
ção, dos pa í ses la ti no-ame ri ca nos e de seus se to res
pro du ti vos. Jun tos, Bra sil e seus pa í ses-ir mãos te rão
con di ções efe ti vas de pro mo ver um real cres ci men to
eco nô mi co com jus ti ça so ci al, de ne go ci ar com mais
igual da de acor dos in ter na ci o na is e, es pe ci al men te,
de de mo cra ti zar as opor tu ni da des para to dos os ci da -
dãos e ci da dãs la ti no-ame ri ca nos, com ba ten do a mi -
sé ria, a fome, o de sem pre go e a ex clu são que hoje os
vi ti mam. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há al gu mas se -
ma nas, a Embra pa – Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria fez che gar às mi nhas mãos um con jun -
to de qua tro pu bli ca ções, que se cons ti tu em em uma
ar ro ja da e ino va do ra pres ta ção de con tas acer ca da
atu a ção des sa im por tan te ins ti tu i ção bra si le i ra, que
com ple tou, re cen te men te, o seu vi gé si mo nono ani -
ver sá rio. São elas: o Re la tó rio de Ati vi da des de 2001,
o Ba lan ço So ci al, a re vis ta AgroC&T – Infor ma ção
Tec no ló gi ca para o De sen vol vi men to, além do novo
Re la tó rio Ambi en tal. To das es sas pu bli ca ções têm
um úni co ob je ti vo: mos trar, evi den ci ar para a so ci e da -
de bra si le i ra as ati vi da des que a em pre sa de sen vol ve
em be ne fí cio de toda a co le ti vi da de, cons ci en te de
suas ele va das res pon sa bi li da des so ci a is.

Nes te pro nun ci a men to, ocu po-me, ain da que
ra pi da men te, do con te ú do de cada uma des sas pu -
bli ca ções, já que en ten do ser re le van te o Se na do Fe -
de ral fa zer eco ar e dar vi si bi li da de ao con jun to de ati -
vi da des de ór gão que é de ci si vo para o de sen vol vi -
men to bra si le i ro, pre sen te e fu tu ro. Em suas qua se
três dé ca das de exis tên cia, a Embra pa, de po is de in -
ves tir for te men te no seu ca pi tal hu ma no, qua li fi can do
seus qua dros em cur sos de mes tra do e dou to ra do, no 
País e no ex te ri or, con se guiu con so li dar um pa pel
es sen ci al, e de in dis cu tí vel li de ran ça, na pes qui sa
agro pe cuá ria. 

Aliás, no que si to ca pa ci ta ção, é im por tan te re -
gis trar, a Embra pa con ta bi li zou a re a li za ção de 664
mes tra dos, 1080 dou to ra dos e 164 pós-dou to ra dos,
for man do pes qui sa do res de al tís si mo ní vel. São nú -
me ros ex pres si vos, que se fo ram fir man do an tes
mes mo da in ten si fi ca ção da de man da so ci al pe los
pro gra mas de pós-gra du a ção no Bra sil, gra ças à vi -
são es tra té gi ca que sem pre acom pa nhou e im pul si o -
nou a em pre sa.

Com tal per fil, é na tu ral que a Embra pa seja a
ges to ra do Sis te ma Na ci o nal de Pes qui sa Agro pe -
cuá ria – SNPA, que agru pa 200 or ga ni za ções pú bli -
cas e pri va das, fe de ra is e es ta du a is. E fo ram jus ta -
men te as tec no lo gi as de sen vol vi das e dis se mi na das
em todo o País pelo SNPA que per mi ti ram pro fun das
e pro fí cu as mu dan ças no per fil da agri cul tu ra e do
agri cul tor bra si le i ros, tra zen do-os à con tem po ra ne i -
da de, ao cri ar as con di ções ne ces sá ri as para a uti li -
za ção mais ra ci o nal e efe ti va de todo o nos so imen so
po ten ci al agro pe cuá rio.

Pes qui sa e de sen vol vi men to, ou sim ples men te
P&D, so bres sa em no Re la tó rio de Ati vi da des da em -
pre sa. No ano pas sa do, atin gi ram a soma de 3.297
sub pro je tos, dos qua is 2.805 como con ti nu i da de de
exer cí ci os an te ri o res, e os res tan tes 492, que fo ram
ini ci a dos du ran te o ano 2000. To dos eles em con so -
nân cia com as de man das do Pla no Plu ri a nu al de Ati -
vi da des e Inves ti men tos do Go ver no Fe de ral. Con si -
de ran do os 15 pro gra mas na ci o na is de pes qui sa e
de sen vol vi men to, hou ve um in cre men to de qua se 20
por cen to em sub pro je tos na pro gra ma ção do Sis te -
ma Embra pa de Pla ne ja men to, quan do se com pa ra
com o vo lu me re gis tra do em 2.000.

No âm bi to da co o pe ra ção in ter na ci o nal, 2.001
foi mar ca do pela con so li da ção e pelo for ta le ci men to
de inú me ras pro pos tas, en tre as qua is, os La bo ra tó ri -
os Vir tu a is da Embra pa no Exte ri or – La bex. Ade ma is, 
foi apro va do o Pro je to de Apo io ao De sen vol vi men to
de Empre sas de Base Tec no ló gi ca Agro pe cuá ria, cu -
jos re cur sos, ori un dos do Ban co Inte ra me ri ca no de
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De sen vol vi men to, es tão des ti na dos à nova ini ci a ti va
de in cu ba ção de em pre sas na Embra pa. 

A co o pe ra ção bi la te ral en vol veu pro je tos con -
jun tos com Fran ça, Esta dos Uni dos, Ja pão, Re i no
Uni do, Ale ma nha, Rús sia, Áfri ca e Amé ri ca La ti na e
Ca ri be. Por ou tro lado, na co o pe ra ção mul ti la te ral es -
ti ve ram con tem pla das ati vi da des de pes qui sa, tre i na -
men to e con sul to ria, en vol ven do a FAO – Orga ni za -
ção das Na ções Uni das para a Ali men ta ção e Agri cul -
tu ra, o Fó rum Glo bal de Pes qui sa Agrí co la e o Fó rum
das Amé ri cas para Pes qui sa e De sen vol vi men to, en -
tre ou tros.

Tam bém me re cem des ta que, no Re la tó rio de
Ati vi da des, os ne gó ci os para trans fe rên cia de tec no -
lo gia, com pre en di da a co mu ni ca ção em pre sa ri al, e o
apo io à ação do Go ver no, es pe ci al men te ao Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to e, tam -
bém, ao Con gres so Na ci o nal.

O Ba lan ço So ci al 2001 re ve la uma sé rie de ati vi -
da des im ple men ta das nos seg men tos da agri cul tu ra
fa mi li ar, re for ma agrá ria, apo io às co mu ni da des, se -
gu ran ça ali men tar, meio am bi en te e edu ca ção am bi -
en tal, edu ca ção e for ma ção pro fis si o nal, bem-es tar,
se gu ran ça e me di ci na do tra ba lho, bem como o im -
pac to das prin ci pa is tec no lo gi as de sen vol vi das e
trans fe ri das à so ci e da de. Obser van do-se os di ver sos
pro je tos, per ce be-se a mag ni tu de e a re le vân cia do
tra ba lho e a ex pres si va ca pi la ri da de que a em pre sa
con se guiu es ta be le cer, al can çan do co mu ni da des dos 
mais di ver sos pon tos de nos so ter ri tó rio de di men -
sões cla ra men te con ti nen ta is. Va len do-se des sa fa -
bu lo sa ma lha na ci o nal, a Embra pa es ti mu la e tece
inú me ras par ce ri as que am pli am ain da mais o al can -
ce de suas pro pos tas.

Por seu tur no, o Re la tó rio Ambi en tal, lan ça do
nes te ano, tem um ca rá ter ino va dor à me di da que se
con fi gu ra como um con jun to de in for ma ções acer ca
das so lu ções en con tra das, por meio da ino va ção tec -
no ló gi ca, para har mo ni zar as ações do se tor agro pe -
cuá rio com a es tri ta ob ser vân cia aos prin cí pi os da
sus ten ta bi li da de am bi en tal. Na pu bli ca ção, são evi -
den ci a dos os es for ços da Embra pa e de seus par ce i -
ros no de sen vol vi men to de pro je tos que res pe i tem o
am bi en te, con ser van do os ecos sis te mas. Essa pre o -
cu pa ção com o meio am bi en te as su me ain da ma i or
re le vân cia quan do sa be mos que o Bra sil de tém cer ca 
de 1/3 dos so los agri cul tá ve is do mun do. Tra ta-se de
um re cur so no ta da men te fi ni to, cuja uti li za ção sus ten -
tá vel vai ga ran tir o apro ve i ta men to pe las fu tu ras ge ra -
ções.

Fi nal men te, mas não me nos im por tan te, te mos
a re vis ta Agro C&T – Infor ma ção Tec no ló gi ca para o

De sen vol vi men to, com o pri me i ro nú me ro lan ça do no
pri me i ro se mes tre des te ano, ten do como tema de
capa os No vos con ce i tos no cam po bra si le i ro. É um
ve í cu lo que tem o pro pó si to de au xi li ar na dis se mi na -
ção da in for ma ção so bre os avan ços da pes qui sa
agro pe cuá ria na ci o nal e de sua con tri bu i ção para o
de sen vol vi men to do País. Bi lín güe, com edi ções em
por tu guês e in glês, a re vis ta pre ten de tor nar-se uma
re fe rên cia no Bra sil e no ex te ri or, fun ci o nan do ain da
como ins tru men to para am pli ar par ce ri as e pro mo ver
ma i or in ter câm bio, já que deve abri gar tra ba lhos de
to dos que atu am na área de ciên cia, tec no lo gia e ino -
va ção agro pe cuá ria.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, ao con clu ir esta rá -
pi da in ter ven ção, que ro con gra tu lar-me com os pes -
qui sa do res, fun ci o ná ri os e par ce i ros dos inú me ros
pro je tos da Embra pa, bem como com seu pre si den te,
dou tor Alber to Por tu gal, pelo im por tan te e de ci si vo
tra ba lho, que re a li zam co ti di a na men te em fa vor de
toda a so ci e da de bra si le i ra. São em pre sas pú bli cas
de ca pi tal so ci al com o per fil e o de sem pe nho da
Embra pa que me re cem o in cen ti vo, o pres tí gio e o
apo io de to dos nós.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, nun ca será de ma is res -
sal tar o es pe tá cu lo de de mo cra cia que o Bra sil ofe re -
ceu ao mun do na re a li za ção das úl ti mas ele i ções.
Pre ci sa mos des ta cá-lo con ti nu a da men te, pois se
trans for mou num im por tan te mar co dos nos sos avan -
ços de mo crá ti cos.

Se já não bas tas sem a or dem e a li su ra em que
trans cor re ram o pri me i ro e o se gun do tur nos dos ple i -
tos de ou tu bro – com o com pa re ci men to em mas sa
de de ze nas de mi lhões de bra si le i ros às ur nas – que
nos le vam ao topo das Na ções cul tu ral men te mais de -
sen vol vi das; se já não bas tas se o êxi to da li vre es co -
lha pelo pro ces so di gi tal, que im pres si o nou o mun do
gra ças à cri a ti vi da de de um ins tru men to pre ci o so de
con so li da ção ins ti tu ci o nal atra vés de me ca nis mo rá -
pi do e se gu ro. Se tudo isso ca u sou in ter na ou ex ter -
na men te uma cer ta per ple xi da de pelo per fe i to fun ci o -
na men to de uma exem plar re a li za ção de mo crá ti ca –
acres cen te-se aos nos sos fo ros de adi an ta men to po -
lí ti co a tran si ção, li vre e tran qüi la, com que se re a li za
nos dias atu a is a mu dan ça de ti tu la res de um go ver no 
por ou tros que lhes fa zi am opo si ção.

A nos sa evo lu ção po lí ti ca tem sido sig ni fi ca ti va.
E é bom que so bre ela re fli tam os jo vens bra si le i ros;
que co nhe çam o quan to de sa cri fí cio de vo ta ram os
sa u do sos pa tri o tas para que se ar ra i gas se nas fu tu -
ras ge ra ções o amor à li ber da de.
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Os es tu dos de um Vic tor Nu nes Leal – Co ro ne -
lis mo, en xa da e voto –  e de um Ray mun do Fa o ro –
Os do nos do po der – , so bre os an ti gos mo dos de
aus cul ta ção da von ta de po pu lar no País, ofe re cem
com cru e za o que já fo mos, no pas sa do, e o que hoje
so mos como povo po li ti ca men te evo lu í do. 

No de ba te que pre ce deu a fa mo sa Re for ma Sa -
ra i va, dis se Za ca ri as de Góes so bre os des vi os do
sis te ma ele i to ral vi gen te à épo ca, em dis cur so de
1875: 

“Em um belo dia, sem mo ti vos co nhe -
ci dos do par la men to, sem ca u sas sa bi das,
sem ven ci dos, nem ven ce do res, o che fe de
Esta do de mi te os mi nis tros, cha ma ou tros,
que não te nham apo io nas câ ma ras, os
qua is vão con sul tar a men ti ro sa urna.”

Jul gou o emi nen te po lí ti co do sé cu lo XIX ade -
qua da à cena ele i to ral do Impé rio essa ad je ti va ção a
uma urna que men tia e frus tra va os an se i os po pu la -
res, a co me çar por suas ex clu sões: a das mu lhe res,
que a mol du ra so ci al e eco nô mi ca do tem po li mi ta va
ao re côn di to dos la res; afas ta dos, des de o iní cio, os
que não fos sem “os ho mens bons” ou “ho mens no -
vos”; de po is, os que não atin gis sem a ren da in di ca da
na Cons ti tu i ção do Impé rio; a dos que não pro fes sas -
sem a re li gião do Esta do, ne ga das aos “não ca tó li cos” 
fun ções como as de de pu ta dos e re gen tes. 

Ao lado des sas ex clu sões le gal men te im pos -
tas, ha via sem pre as es can da lo sas fra u des na ação
das me sas ele i to ra is, fi lhas sem pre –  diz Wal ter
Cos ta Por to numa de suas obras –  “das ina u di tas
de sor dens e de ma si as”, da “ele i ção a bico de pena”,
dos fal si fi ca do res de atas, dos “ele i to res já fa le ci -
dos”, da “com pla cên cia ofi ci al”, fa tos tan tas ve zes
de nun ci a dos pe los par ti dos em com pe ti ção. Des vi os 
e fra u des que, em es sên cia, per du ra ri am ain da por
mu i to tem po, tan to na Re pú bli ca Ve lha quan to em
anos não tão dis tan tes.

Con tu do, ao lon go de du zen tos anos de his tó ria, 
de po is de um em ba te de for ças cons tan te, da luta de
se to res pro gres sis tas de nos sa so ci e da de e de nos sa 
clas se po lí ti ca, ti ve mos avan ços subs tan ci a is, quer
no alar ga men to da base de par ti ci pa ção po lí ti ca da
so ci e da de, quer nos me ca nis mos ins ti tu ci o na is que
co i bis sem tais abu sos. A dis cus são que se ope rou,
nos mais va ri a dos con tex tos po lí ti cos – in clu si ve nes -
ta Casa – , so bre a re pre sen ta ção e nos sos sis te mas
ele i to ra is, con tri bu í ram enor me men te para que che -
gás se mos à fi de dig ni da de e à per fe i ção do atu al sis -
te ma. 

Des de a con tri bu i ção de um Sil ves tre Pi nhe i ro,
um José Bo ni fá cio, um José de Alen car, até os apos -
to la dos de fi gu ras ím pa res como um Assis Bra sil, um
Rui Bar bo sa ou um José Li nha res, o de ba te po lí ti co
bra si le i ro vem ad qui rin do um alto ní vel de de sen vol vi -
men to –  e mes mo o de ba te mais re cen te em que se
en vol ve ram, en tre ou tros, Mi guel Re a le, Na var ro de
Bri to e Bo lí var La mou ni er, so bre o mo de lo pro por ci o -
nal de nos sos dias, to dos com con tri bu i ções re le van -
tes para a de mo cra cia bra si le i ra. 

Du ran te a Re pú bli ca Ve lha, vá ri as leis ver san do
ma té ria ele i to ral fo ram edi ta das, sem que hou ves se
aper fe i ço a men to que evi tas se a fra u de e a ma ni pu la -
ção do voto. Os prin ci pa is mo vi men tos re i vin di ca tó ri -
os so bre ma té ria ele i to ral, na que la épo ca, fo ram a
luta pelo voto se cre to e pelo voto fe mi ni no, que só vi e -
ram a ser ado ta dos após a Re vo lu ção de 30. A Jun ta
Mi li tar que as su miu o po der es ta be le ceu uma co mis -
são para re for mar a le gis la ção ele i to ral, cujo tra ba lho
re sul tou no Có di go Ele i to ral de 24 de fe ve re i ro de
1932. 

Além de cri ar a Jus ti ça Ele i to ral, que pas sou a
ser res pon sá vel por to dos os tra ba lhos ele i to ra is –
alis ta men to, or ga ni za ção das me sas, apu ra ção dos
vo tos, re co nhe ci men to e pro cla ma ção dos ele i tos –, o 
De cre to nº 21.076 re gu lou as ele i ções fe de ra is, es ta -
du a is e mu ni ci pa is, além de ins ti tu ir a re pre sen ta ção
pro por ci o nal. Sob a égi de des sa le gis la ção foi tam -
bém ele i ta a pri me i ra par la men tar bra si le i ra, a de pu -
ta da cons ti tu in te Car lo ta Pe re i ra Qu e i roz, co lo can do
o Bra sil en tre as pri me i ras Na ções do mun do a ad mi tir 
o voto fe mi ni no, ao con trá rio de mu i tos pa í ses eu ro -
pe us di tos “avan ça dos”. 

Sob a pres são de am plos se to res po lí ti cos – 
que for ma vam a “Ali an ça Li be ral” e que re i vin di ca vam
me di das que eli mi nas sem os ví ci os ele i to ra is da Re -
pú bli ca Ve lha – , em 24 de fe ve re i ro de 1932 cri ou-se
o Tri bu nal Su pe ri or da Jus ti ça Ele i to ral, pre cur sor do
atu al Su pe ri or Ele i to ral, ten do como pre si den te o mi -
nis tro Her me ne gil do Ro dri gues de Bar ros. A Cons ti tu -
i ção de 1937 –  ou tor ga da por Ge tú lio Var gas, que
sub ver teu os ide a is de mo crá ti cos da Re vo lu ção de
1930 – ex tin guiu, no en tan to, a Jus ti ça Ele i to ral e atri -
bu iu ao Exe cu ti vo Fe de ral, pri va ti va men te, o po der de 
le gis lar so bre ma té ria ele i to ral da União, dos es ta dos
e dos mu ni cí pi os. Foi mais um re cuo no pro ces so de
de sen vol vi men to da de mo cra cia bra si le i ra. 

Du ran te o pe río do de 1937 a 1945, co nhe ci do
como Esta do Novo, não hou ve ele i ções no Bra sil. As
Ca sas Le gis la ti vas fo ram dis sol vi das e a di ta du ra go -
ver nou com in ter ven to res nos es ta dos.
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A in sa tis fa ção con tra o re gi me de Var gas es ten -
dia-se por todo o país, e a pres são po pu lar fez com
que o go ver no fi nal men te con vo cas se ele i ções em 28
de fe ve re i ro de 1945. No ven ta dias de po is, o Pre si -
den te da Re pú bli ca re gu lou as ele i ções em todo o ter -
ri tó rio na ci o nal, res ta be le cen do a Jus ti ça Ele i to ral. 

Após a que da do Esta do Novo, o Par la men to,
ele i to a 2 de de zem bro de 1945, re u niu-se em Assem -
bléia Cons ti tu in te e vo tou a Cons ti tu i ção dos Esta dos
Uni dos do Bra sil. O tri bu nal ele i to ral ti nha sido no va -
men te cri a do, já com a de no mi na ção atu al, pelo De -
cre to-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945, ins ta lan -
do-se no dia 1º de ju nho, no Pa lá cio Mon roe, no Rio de
Ja ne i ro, sob a pre si dên cia do Mi nis tro José Li nha res. 

Órgão má xi mo da Jus ti ça Ele i to ral, o Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral vem exer cen do pa pel fun da men tal
na cons tru ção e no exer cí cio da de mo cra cia bra si le i -
ra, em ação con jun ta com os Tri bu na is Re gi o na is Ele -
i to ra is, que são os res pon sá ve is di re tos pela ad mi nis -
tra ção mais pró xi ma do pro ces so ele i to ral. 

A Jus ti ça Ele i to ral foi, a par tir daí, uma con quis ta 
de fi ni ti va, o ins tru men to de ga ran tia da se ri e da de do
pro ces so ele i to ral, seja no co man do das ele i ções, evi -
tan do abu sos e fra u des, seja na pre ser va ção de di re i -
tos e ga ran ti as por meio da fi xa ção e fiel ob ser vân cia
de di re tri zes cla ras e fir mes, fun da men ta das em lei. 

A des pe i to dos des vi os e das di fi cul da des do
pe río do de ar bí trio ge tu lis ta, a le gis la ção ele i to ral vi -
gen te no Bra sil, após a Re vo lu ção de 1930, in cor po -
rou sig ni fi ca ti vos avan ços, tais como a ins ti tu i ção de
uma Jus ti ça Ele i to ral in de pen den te de in jun ções po lí -
ti cas; a ado ção da re pre sen ta ção pro por ci o nal e da
cé du la ofi ci al e úni ca nas ele i ções ma jo ri tá ri as; o re -
gis tro dos par ti dos po lí ti cos e a afir ma ção da uni da de
na ci o nal em ma té ria ele i to ral. 

A Lei nº 1.164, de 24 de ju lho de 1950, ins ti tu iu o 
có di go que re gu lou a Jus ti ça Ele i to ral, os par ti dos po -
lí ti cos e toda ma té ria re la ti va a alis ta men to, ele i ções e 
pro pa gan da ele i to ral até 1965, quan do nova lei, de nº
4.737, ins ti tu iu o Có di go Ele i to ral, em vi gor até hoje
com al gu mas al te ra ções.

A le gis la ção ele i to ral no pe río do com pre en di do
en tre a de po si ção de João Gou lart (31.3.1964) e a
ele i ção de Tan cre do Ne ves (15.1.1985) foi mar ca da
por uma su ces são de atos ins ti tu ci o na is e emen das
cons ti tu ci o na is, leis e de cre tos-lei com os qua is os
do mi nan tes con du zi ram o pro ces so ele i to ral de ma -
ne i ra a ade quá-lo aos seus in te res ses. Vi sou, so bre -
tu do, a ob ten ção de uma ma i o ria po lí ti ca fa vo rá vel ao
go ver no. Alte rou-se a du ra ção dos man da tos, cas sa -
ram-se di re i tos po lí ti cos, de cre ta ram-se ele i ções in di -
re tas para pre si den te da Re pú bli ca e go ver na do res

dos es ta dos. Insti tu í ram-se as can di da tu ras na tas, o
voto vin cu la do, as su ble gen das; al te rou-se o cál cu lo
para o nú me ro de de pu ta dos na Câ ma ra, com base
ora na po pu la ção, ora no ele i to ra do, pri vi le gi an do es -
ta dos me nos po pu lo sos, e re for çan do as sim o po der
dis cri ci o ná rio do go ver no. A es co lha de pre fe i tos dos
mu ni cí pi os con si de ra dos de in te res se da se gu ran ça
na ci o nal e das es tân ci as hi dro mi ne ra is, ou tra ino va -
ção do re gi me mi li tar, caiu em 1985.

No con tex to de bi po la ri da de ide o ló gi ca mun di al, 
era mais um mo men to de ex cep ci o na li da de po lí ti ca
que nos sa de mo cra cia te ria de su pe rar. E fe liz men te
aca bou por fazê-lo. 

Du ran te esse pe río do fo ram ele i tos, in di re ta -
men te, cin co pre si den tes mi li ta res. A so ci e da de, en -
tre tan to, prin ci pal men te nas gran des ci da des, con ti -
nu a va mo bi li za da cla man do por mu dan ças po lí ti cas
mais pro fun das, que cul mi nas sem na re de mo cra ti za -
ção do país. Não obs tan te, a pri me i ra ele i ção, em 15
de ja ne i ro de 1985, de um pre si den te da Re pú bli ca ci -
vil du ran te esse re gi me de ex ce ção foi ain da in di re ta,
por meio de um co lé gio ele i to ral.

Em 1982, mes mo ano em que foi eli mi na do da
le gis la ção ele i to ral o voto vin cu la do – ins ti tu í do pela
Lei nº 4.737, de 15 de ju nho de 1965 –, a Lei nº 6.996,
de 7 de ju nho, dis pôs so bre a uti li za ção do pro ces sa -
men to ele trô ni co de da dos dos ser vi ços ele i to ra is.
Três anos de po is, em 1985, a Lei nº 7.444 dis ci pli nou
a im plan ta ção do pro ces sa men to ele trô ni co de da dos 
no alis ta men to ele i to ral e na re vi são do ele i to ra do,
pos si bi li tan do, em 1986, o re ca das tra men to, em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, de 69.371.495 ele i to res sob a su -
per vi são e ori en ta ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.
Era o pri me i ro pas so para que con quis tás se mos a to -
tal in for ma ti za ção que hoje te mos. 

A Cons ti tu i ção pro mul ga da a 5 de ou tu bro de
1988 de ter mi nou que o pre si den te e os go ver na do -
res, bem como os pre fe i tos dos mu ni cí pi os com mais
de 200 mil ele i to res, se jam ele i tos por ma i o ria ab so lu -
ta ou em dois tur nos se ne nhum can di da to al can çar a
ma i o ria ab so lu ta na pri me i ra vo ta ção e, na que les mu -
ni cí pi os com me nos de du zen tos mil ele i to res, os che -
fes do exe cu ti vo se jam ele i tos por ma i o ria sim ples.
Esta be le ceu, ain da, que o pe río do de man da to do
pre si den te se ria de cin co anos, ve dan do-lhe a re e le i -
ção para o pe río do sub se qüen te, e fi xou a de sin com -
pa ti bi li za ção até seis me ses an tes do ple i to para os
che fes dos exe cu ti vos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is
que qui ses sem con cor rer a ou tros car gos.

Para evitar os casuísmos, tão comuns no
período anterior, a Emenda Constitucional nº 4, de
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14 de setembro de 1993, estabeleceu que lei
modificadora do processo eleitoral somente será
aplicada um ano após sua vigência. A Emenda
Constitucional de Revisão nº 5, de 7 de junho de
1994, reduziu para quatro anos o mandato
presidencial, e a Emenda Constitucional nº 16, de 4
de junho de 1997, permitiu a reeleição dos chefes
dos executivos federal, estadual e municipal para
um único período subseqüente. Com a aprovação
da Lei nº 9.504, em 30 de setembro de 1997, o
legislador pretendeu dar início a uma nova fase em
que a normatização das eleições seja duradoura.

Srªs e Srs. Senadores, as dificuldades e os
recuos foram muitos, mas estamos conseguindo
superar todos. Nossa aspiração é a de que o
caminho democrático não mais tenha volta no País.
As últimas eleições mostraram isso.

Hoje, é consenso nacional a importância de
eleições livres e democráticas para a solução de
nossos problemas. E os mecanismos e normas de
controle das eleições são os mais seguros de
nossa história.

Depois desse longo processo de
amadurecimento por que passamos, de duzentos
anos de aprendizado, hoje podemos dizer que
vivemos uma verdadeira democracia representativa no 
País. É claro, no entanto, que não podemos nos
acomodar. As melhorias serão sempre bem-vindas. A
reforma política que a futura legislatura deverá
empreender deve estar em nossa agenda política.
Projetos e propostas já existem tramitando no
Congresso Nacional. As discussões sobre o
financiamento público de campanha, a reforma
partidária, o voto distrital misto, a fidelidade partidária,
etc., podem e devem ser apreciados com base na
longa experiência da nossa realidade histórica. 

Afinal, a democracia é um constante processo
de aperfeiçoamento, bem refletido nos políticos
livremente escolhidos pelas comunidades
brasileiras. Em que pesem os tantos problemas que
afligem o País, não tenho dúvidas de que a classe
política tem toda a capacidade e sensibilidade para
continuar aprimorando nossas instituições, e
atender aos justos reclamos de uma população dia
a dia melhor informada e consciente dos seus
direitos de cidadania.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do!

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta época em

que se reconhece a importância crescente de
recursos humanos altamente qualificados para o
desenvolvimento do sistema de ciência e tecnologia e, 
por conseqüência, do próprio País, paradoxalmente, a
universidade pública brasileira vive a maior crise
financeira da sua história.

A crise atinge as 53 Instituições Federais de
Ensino Superior do País. Há três fatores básicos: o
atraso no repasse mensal do duodécimo, a
não-liberação do dinheiro previsto nas Emenda do
Orçamento Geral da União e o bloqueio da conta de 
recursos próprios das federais.

Com a falta de recursos, estão sendo tomadas
medidas de economia, como restrição do uso de
telefone e de aparelhos de ar-condicionado. Faltam
desde material de limpeza até medicamentos em
hospitais universitários.

Segundo o Ministério da Educação, o
problema é de “contingenciamento de verbas
públicas, necessário devido à conjuntura econômica
atual”. Na verdade, sabemos que a drástica situação 
que as universidades públicas enfrentam hoje é
reflexo das mudanças mais gerais que se acentuam
na sociedade, sobretudo numa época marcada pelo
avanço do pensamento neoliberal e,
conseqüentemente, pelo descompromisso do
Estado com a implementação do ensino gratuito e
do financiamento das universidades.

É inconcebível, na lógica dos organismos
financeiros internacionais, a manutenção, pelo
Estado, de suas instituições públicas, quanto mais
de instituições como as universidades, que são
fundamentais para o desenvolvimento autônomo do 
País. A esse respeito, em seu mais recente
relatório sobre o Brasil, intitulado “Brasil: Assuntos
Selecionados e Estatísticas”, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) critica a “política de gastos
sociais” do governo federal e sugere, entre outras
coisas, o fim da universidade pública gratuita. Para
o FMI, as universidades públicas deveriam
começar a cobrar algum tipo de mensalidade de
estudantes.

Esse é o grande equívoco que tem pesado
sobre a universidade pública brasileira: a idéia de que,
em um país com as características socioeconômicas e 
educacionais do Brasil, é factível exigir das famílias e
dos cidadãos que assumam o ônus do financiamento
da educação superior e, pelo menos em parte, do
esforço tecnológico, que, no País, está definitivamente
associado à universidade pública. 
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Análises sérias e conseqüentes já
demonstram, com base em dados disponíveis em
todas as universidades públicas, que o número de
ingressantes que não teriam condições de
permanecer no ensino superior, se para isso
tivessem de pagar qualquer tipo de taxa, vem
crescendo a cada ano.

Por outro lado, não faltam demonstrações do
pequeno, quase desprezível, impacto que teria
sobre o orçamento das universidades públicas o
montante de recursos a obter da cobrança de
anuidades compatíveis com a renda média dos
brasileiros.

Outro ponto óbvio, que os “inimigos” da
universidade pública parecem não admitir: essas
instituições têm sido as principais responsáveis pelo 
produção científica nacional. Projetos de pesquisa,
para serem executados, requerem pesquisadores,
pessoal técnico capacitado e treinado, instalações,
recursos e equipamentos atualizados.

Esse patrimônio, material e humano, está
concentrado na universidade pública brasileira; é
natural e lógico que o seu orçamento reflita essa
condição.

Não podemos, portanto, Srªs e Srs. Senadores,
ignorar o pedido de socorro que as universidades
federais dirigiram ao Congresso Nacional. É preciso
que nos mobilizemos junto ao Executivo para a
liberação da chamada Emenda Andifes, que representa 
25% do custeio das federais, e que facilitemos a
liberação de 68 milhões reais de emendas previstas no
Orçamento da União de 2002 e, ainda, que
asseguremos as verbas para 2003.

Especificamente para a Universidade Federal do 
Pará existem emendas apresentadas pela Bancada
Federal que também precisam ser liberadas. Uma
delas no valor de R$ 5 milhões referente ao
orçamento para o ano de 2002, a outra, no valor
global de R$ 60 milhões para o orçamento de 2003.
Esta, ainda depende de aprovação da Comissão Mista 
de Orçamento e do Congresso Nacional. 

No caso das universidades situadas nas
regiões mais pobres do País, onde o poder
aquisitivo da população fica abaixo da média
nacional, a situação ainda é mais crítica, pois a
instituição pública é de fato, para a maior parte dos
estudantes, a única possibilidade de ingresso ao
ensino superior. O Programa de Interiorização da
Universidade Federal do Pará, que já serviu de
modelo para outras universidades do País, fica

inteiramente prejudicado com a escassez de
recursos.

A interiorização da UFPA é fundamental, por
exemplo, na oferta de cursos para a formação de
professores para o ensino básico e para o ensino
médio, buscando a adequação desses profissionais
às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação –  LDB. Hoje, dos 90.749 professores da
rede pública no meu Estado, 64.358 são leigos, ou
seja, não tem a habilitação exigida pela LDB.

A Universidade Federal do Pará tem uma
proposta denominada CAMPUSNET que visa dotar
de estrutura tecnológica seus dez campi de atuação, 
dos quais, nove estão no interior do Estado situados 
em municípios pólos. Trata-se de um projeto
revolucionário que reduziria em muito o tempo de
formação dos profissionais na área de educação,
atendendo assim às novas exigência legais, além de 
propiciar a formação técnica de jovens, de modo a
adequar a oferta de mão de obra às demandas e
especificidades de cada micro-regiões do Estado. 

Com os sucessivos cortes no orçamento da
Universidade Federal do Pará e todas as instituições 
públicas de ensino superior, projetos como esse
ficam prejudicados. Portanto, são profundos os
reflexos na sociedade, dessa política de abandono
das universidades públicas.

O que está em jogo, Srªs e Srs. Senadores, é a
própria sobrevivência das universidades públicas,
que têm de se firmar enquanto espaços autônomos
de produção do saber e de revoluções
científico-tecnológicas, longe das ingerências do
mercado e das submissões às gestões públicas que
visam a destruí-las.

Precisamos assegurar que as universidades
públicas possam estar voltadas aos reais problemas 
da sociedade, da população, ser um espaço de
desenvolvimento de novas tecnologias e parceiras
fundamentais no esforço de elevação da qualidade
de vida do povo do nosso País.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 44
minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
SECRETARIA - GERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ  

Ramais: 3488 – 3489 - 3491  Fax: 1095 
 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS  
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY 

Ramais: 3623  Fax: 3606 
 

 Secretários:  FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508) 
  DULCÍDIA RAMOS CALHÁO (Ramal 3514) 
  JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511) 
  IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA 

Ramais: 3507 - Fax: 3512 
 

 Secretários: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520) 
  CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503) 
  MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504) 
  RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509) 
  HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502) 

 
 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 

 
 

 Secretários:            CAE - LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 4605) 
 
    CAS - EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608) 
 
    CCJ - GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972) 
 
    CE - JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604) 
 
    CFC - JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 
 
    CI - CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354) 
 
    CRE - MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777) 
 
 
        Atualizado em 30.7.2002 
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1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
SUBCOMISSÃO DE TURISMO 

 
 

PRESIDENTE:  SENADOR MOREIRA MENDES 
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO 

(05 TITULARES E 05 SUPLENTES) 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/2152 1- ROBERTO REQUIÃO PR- 2401/2407 
WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/3195 2- IRIS REZENDE GO- 2032/2033 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/33 1- PAULO SOUTO BA- 3173/74 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO PSDB/PPB 
GERALDO MELO (PSDB) (2) RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS TO- 4070/71 

TITULARES SUPLENTES 
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB 

PAULO HARTUNG (1) ES-1031/1129 1- ARLINDO PORTO MG- 2321/2322 
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001  

REUNIÕES:  SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO:  (- SALA DE REUNIÕES: 311-3255 

(- SECRETARIA: 311-3516/4605 E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br 

FAX: 311-4344 ATUALIZADA EM:  22.02.2002 

 

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em 
10.10.2001. 
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001. 
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
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2.1) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS 
 

 

 

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATORA: Senadora Heloísa Helena 
 

 

 
PMDB 

Marluce Pinto                                      RR – 1301/4062 

Valmir Amaral                     DF – 4064/4065 

PFL 

Geraldo Althoff                               SC – 2041/2047 

Maria do Carmo Alves                   SE – 4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 

VAGO 

 BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Heloísa Helena                                 AL – 3197/3199 

Emilia Fernandes                             RS – 2331/2337 

    

PDT 

Sebastião Rocha                              AP – 2241/2247 

 

 
 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
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2.2) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

 

 

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1) 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 

RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA 
 

 

 

 PMDB  

JUVÊNCIO DA FONSECA  MT – 1128/1129 

MARLUCE PINTO   RR – 1301/4062 

PFL 

MARIA DO CARMO ALVES  SE – 4055/4057 
WALDECK ORNELAS   BA – 2211/2217 

BLOCO PSDB/PPB 

LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1)   TO – 2071/2072 

                                   Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

HELOÍSA HELENA                                   AL – 3197/3199 

EMILIA FERNANDES                               RS – 2331/2337 

PDT 

SEBASTIÃO ROCHA         AP – 2241/2247 

    

 

(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001. 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 06/10/1999 
ATUALIZADA EM: 03/05/2001 
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2.3) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE 

 
 

PRESIDENTE: 
VICE-PRESIDENTE: 

RELATOR: 
 
 
 
 

PMDB 

Marluce Pinto     RR – 1301/4062 
Gilvam Borges     AP – 2151/2157 

João Alberto Souza    MA – 4073/4074 
PFL 

Geraldo Althoff     SC – 2041/2047 
                               VAGO 
 BLOCO PSDB/PPB  

Benício Sampaio    PI – 3085/3086 
Freitas Neto     PI – 2131/2137 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Tião Viana     AC – 3038/3493 
PDT 

Sebastião Rocha                    AP – 2241/2247 
 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 
DESIGNADA EM: 26/04/2000 
ATUALIZADA EM: 
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2.4) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

 

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda  

VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATOR: 
 

(7 Titulares e 7 Suplentes) 

 

                            TITULARES        SUPLENTES 
PMDB 

Mauro Miranda                   GO – 2095/97                       1. Casildo Maldaner                 SC – 

2141/47 

Juvêncio da Fonseca         MS – 1128/29                       2. Vago 

PFL 

Lindberg Cury                    DF – 2012/15                        1. Paulo Souto                         BA – 

3173/75 

Maria do Carmo Alves       SE – 4055/57                        2. Waldeck Ornelas                BA – 

2211/17  

BLOCO PSDB/PPB 

Vago                                                                                  1. Vago 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Emilia Fernandes                 RS – 2331/37 

PDT 

                                                                                             1. Sebastião Rocha               AP – 

2241/47 

PSB 

Ademir Andrade      PA – 2101/2109                                  1. Vago   

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 03/10/2001  
ATUALIZADA EM: 09/10/2001 
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3.1.  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E 
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO 
DA INVESTIGAÇÃO. 

 

 

PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR:  

(7 TITULARES E 7 SUPLENTES) 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

PMDB – 3  

    

    

    

PFL - 2 

   

   

BLOCO PSDB/PPB - 1 

   

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1 

   

 
SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO 
 

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. SALA DE REUNIÕES:  311-3541 

TELEFONES DA SECRETARIA:  311-3972/4612 FAX: 311- 4315 
 E.MAIL- gildete@senado.gov.br 

  
Criada Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, nos 

termos do Art. 73, do RISF.  
Aprovado em 15/12/1999. 

 
 

• Retirada as indicações pelas Lideranças 
•  em 6 e 13.9.2000. 

 
 

Atualizada em 30/05/2001 
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REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES  
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604                              TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-
3276 
FAX: 311-3121 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br      ATUALIZADA EM:  

 

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 
 

PRESIDENTE: 
(09 TITULARES) 

 
TITULARES 

PMDB 
 VAGO 
 VAGO 
 VAGO 
 

PFL 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 VAGO 
 VAGO 
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4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 

PRESIDENTE: FREITAS NETO 

VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA 

 

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES 

 

 

TITULARES          SUPLENTES 

PMDB 

JOSÉ FOGAÇA (2) RS-1207/1607 1-VALMIR AMARAL DF-1962 
GERSON CAMATA ES-3203/04 2-NABOR JÚNIOR AC-1478/4619 
PEDRO SIMON RS-3232 3-CASILDO MALDANER SC-2141/42 
JUVÊNCIO DA FONSECA MS-3015/16 4-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 

FREITAS NETO 
FRANCELINO PEREIRA 

PI – 2131/37 
MG-2414/17 

1-GERALDO ALTHOFF  
2-VAGO 

SC-2041/47 
 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 3-ROMEU TUMA SP-2051/57 
BLOCO (PSDB/PPB) 

LÚCIO ALCÂNTARA  CE-2303/08 1-VAGO  
RICARDO SANTOS ES-2022/24 2-VAGO (1)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

GERALDO CANDIDO (PT) RJ-2171/77 1-EDUARDO SUPLICY (PT) SP-3213/15 
EMÍLIA FERNANDES (PT) RS-2331/37 2-MARINA SILVA (PT) AC-2182/84 

PSB 

ROBERTO SATURNINO (3) RJ-4229/30 VAGO  
PDT 

 

(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001. 
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio 
Machado, em 10/10/2001. 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 
17/05/2002 

 

 

REUNIÕES:  SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604  

FAX: 311-3121 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
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4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 

(BANCADA DO LIVRO) 

 

PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  

 

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 

 

 

TITULARES            SUPLENTES 

PMDB 

JOSÉ SARNEY AP-3429/31 1-GERSON CAMATA ES-3203/04 
MARLUCE PINTO RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 1-WALDECK ORNÉLAS BA-2211/17 
FRANCELINO PEREIRA MG-2414/17 2-MARIA DO CARMO ALVES SE-4055/57 

BLOCO (PSDB/PPB) 

RICARDO SANTOS ES-2022/24 1-FREITAS NETO PI-2131/37 
LÚCIO ALCÂNTARA CE-2303/08 2-TEOTÔNIO VILELA FILHO AL-4093/95 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

EMÍLIA FERNANDES - PT RS-2331/37 1-ROBERTO SATURNINO – PT RJ-4229/30 
PDT 

 

 

REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  

FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 16/05/02 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
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4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

 

 

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF 

VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO 

 

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 

 

 

TITULARES            SUPLENTES 

PMDB 

VALMIR AMARAL DF-1962 1-MAURO MIRANDA GO-2091/92 
MAGUITO VILELA GO-1440/1132 2-AMIR LANDO RO-3130/32 

PFL 

GERALDO ALTHOFF  SC-2041/47 1-ROMEU TUMA SP-2051/57 
LEOMAR QUINTANILHA TO-2072/73 2-LINDBERG CURY DF-4070/71 

BLOCO (PSDB/PPB) 

BENÍCIO SAMPAIO PI-3085/87 1- CHICO SARTORI RO- 
LUIZ OTÁVIO (PPB) PA-3050/4393 2-(VAGO)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

  1-GERALDO CÂNDIDO – PT RJ-2171/77 
PDT 

ÁLVARO DIAS  PR-4059/60   
 

 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  

FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  

 

 

 

DEZEMBRO 2002768    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



    769DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



DEZEMBRO 2002770    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



 

 

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM 
DANOS AO MEIO AMBIENTE. 

 

 

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido 

RELATOR: Senador Valmir Amaral 
 

COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES) 

 

 

TITULARES                                                                        SUPLENTES 

PMDB 

Alberto Silva  PI – 3055/57  1- Iris Rezende     GO – 2032/39  
Roberto Requião PR – 2401/07  2- Valmir Amaral     DF – 1961/66     
Gerson Camata ES – 3203/04  3- Gilberto Mestrinho               AM – 3104/06  

PFL 

Paulo Souto   BA – 3173/75               1- Mario do Carmo Alves  SE – 1306/4659 
Jonas Pinheiro            MT – 2271/77     2 – VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 

Teotonio Vilela Filho   AL – 4093/95  1- Luiz Otávio             PA – 3050/3093 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS) 

Geraldo Cândido         RJ – 2171/77  1- Roberto Saturnino   RJ – 4229/30     

PDT 

 

REUNIÕES:  
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE  
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607      
FAX: 311-3286  - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292        
ATUALIZADA EM:  
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7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL 
PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO PARTES O BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL - BNB E  A EMPRESA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA. 

 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES 

(05 TITULARES E 03 SUPLENTES) 
 

 

   

    TITULARES      SUPLENTES 

PMDB 

ALBERTO SILVA PI-3055/57 1-WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/95 

LUIZ OTÁVIO (2) PA-3050/4393   

PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/37 1-FREITAS NETO (1) PI-2131/37 

BLOCO (PSDB/PPB) 

VAGO (4)  1-RICARDO SANTOS                    ES-

2022/24 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

  

PDT 

JEFFERSON PERES AM-2061/67 

(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e 
designado membro suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001. 
(2) Filiou-se ao PPB. 
(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001. 
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando 
Matusalém, 
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002) 

 

REUNIÕES:   ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519                  Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br 
Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  05/03/2002 

 

    773DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representação Brasileira) 

 
   PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY 

 

Presidente: Senador Roberto Requião 

Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes 

Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa 

Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes 

(18 Titulares e 18 Suplentes) 

 

 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
SENADORES 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

PMDB 
ROBERTO REQUIÃO PR ***09 311 2401 323 4198 1. PEDRO SIMON RS *** 03 311 3232 311 1018 

CASILDO MALDANER SC ###15 224-5884 323 4063 2. AMIR LANDO RO ### 15 311 3130 323 3428 

JOSÉ FOGAÇA RS *07 311 1207 223-6191 3. MARLUCE PINTO RR **8s 311 1301 225 7441 

PFL 
JORGE BORNHAUSEN (1) SC ** 04 311 4206 323 5470 1. WALDECK ORNELAS BA # 13 311 2211 323-4592 

ADIR GENTIL SC ### 05 311 2041 323 5099 2. JOSÉ JORGE PE  311-1284  

Bloco (PSDB/PPB) 
ANTERO PAES DE BARROS MT #24 311 1348 321 9470 1. LUIZ OTÁVIO PA ### 3111027 3114393 
LÚDIO COELHO MS  3112381 3112387 2. RICARDO SANTOS ES *13 311-2022 323-5625 

PT/PPS (2) 
EMÍLIA FERNANDES RS ##59 311-2331 323-5994 1.Jefferson Péres (PDT) AM ###07 311-2061 323-3189 

PTB 
ARLINDO PORTO MG *05 311-2324 323-2537 1. VAGO     

 

(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002 

(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002. 

LEGENDA:   
  * ALA SEN. AFONSO ARINOS  # ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA  @ EDIFÍCIO PRINCIPAL 

 **ALA SEN. NILO COELHO  ## ALA SEN. TANCREDO NEVES @@ ALA SEM. RUY CARNEIRO  
 ***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA  ### ALA SEN. FELINTO MÜLLER @@@ALA SEN. DINARTE MARIZ 
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MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
DEPUTADOS 
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