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(Inicia-se a reunião às 9 horas e 30 mi-
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PPS 
– RR) – No plenário não há número regimental para a 
abertura da sessão, não podendo esta ser realizada.

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a mesa 
será despachado pela Presidência, independente-
mente de leitura.

É o seguinte o Expediente despacha-
do:

PARECERES

PARECER Nº 859, DE 2004

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 107, 
de 2002 (nº 4.589/2001, na Casa de origem), 
que dispõe sobre os limites e a demarca-
ção do Parque Nacional de São Joaquim, 
no Estado de Santa Catarina, e estabelece 
outras providências.

Relator: Senador Delcídio Amaral.

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 107, de 2002 
(PL nº 4.589, de 2001, na origem), encaminhado ao 
exame da Comissão de Assuntos Sociais do Senado 
Federal, “dispõe sobre os limites e a demarcação do 
Parque Nacional de São Joaquim, no Estado de Santa 
Catarina, e estabelece outras providências”.

Na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, 
a proposição, em seu art. 1º, altera os limites do Par-
que Nacional de São Joaquim, criado por meio do 
Decreto nº 50.922, de 6 de julho de 1961, ocasionan-
do redução em sua área, fato reconhecido pelo autor 
do projeto, em sua justificativa. O art. 2º apresenta a 
cláusula de vigência.

Na justificativa que acompanhou a proposição 
original, o autor enfatizava que sua iniciativa buscava 
atender a duas finalidades. A primeira finalidade era a 
de acelerar a implantação da referida unidade de con-

servação, sob o argumento de que, passados quase 
quarenta anos, o parque não teve sua área definitiva-
mente demarcada, não foram indenizados os proprie-
tários das terras nele situadas e, finalmente, nenhuma 
providência foi tomada pelo Governo Federal para a 
consolidação desse parque.

Argumentava que a segunda finalidade era de 
caráter econômico e social, e estava ligada ao fato 
de que, ao longo do tempo, parte do parque passou a 
representar parcela do território do município de Bom 
Jardim da Serra, no qual se desenvolveu a comuni-
dade de Santa Bárbara do Socorro, cujos produtores 
rurais, com estímulos dos governos local, estadual e 
federal, investiram na produção pecuária e agrícola, 
especialmente na produção de maçãs.

Entendia o autor ser temerário desalojar peque-
nos e médios produtores de suas terras, processo 
que só iria aumentar o êxodo rural, com todos os seus 
malefícios.

Finalmente, enfatizava a importância da urgente 
implantação do parque, de modo a garantir a preservação 
do remanescente das belezas naturais da região.

Na Câmara dos Deputados, depois de aprovado 
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias, o projeto foi remetido à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), onde 
foram aprovadas duas emendas à proposição original. 
A primeira, destinada a sanar inconstitucionalidade, 
suprimiu o art. 2º que determinava, ao Poder Execu-
tivo, a demarcação da área do parque, bem como as 
desapropriações e indenizações necessárias à regu-
larização fundiária da área, até o segundo exercício 
financeiro seguinte ao da publicação da lei.

A segunda emenda, para contornar problemas 
de técnica legislativa, eliminou o art. 4º – revogam-se 
as disposições em contrário –, por estar em desacor-
do com as determinações da Lei Complementar nº 
95, de 1998, que trata da elaboração, da redação, da 
alteração e da consolidação das leis.

Remetida ao Senado Federal, a matéria é, ago-
ra, submetida ao exame da Comissão de Assuntos 
Sociais. No prazo regimental, não foram apresenta-
das emendas.

Ata da 3ª Reunião, em 9 de julho de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti
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II – Análise

O Parque Nacional de São Joaquim ilustra, de 
forma inequívoca, os grandes desafios com que se 
defronta a administração pública brasileira, no tocante 
à efetiva implantação de um sistema nacional de uni-
dades de conservação. Apesar de ocasionais avanços 
em período recente, as medidas adotadas nessa área 
continuam a revestir-se, freqüentemente, de caráter 
retórico. Das muitas unidades de conservação exis-
tentes, só um número reduzido foi, de fato, implanta-
do. E o caso do Parque Nacional de São Joaquim, em 
relação ao qual não houve demarcação da área, nem 
as necessárias desapropriações e correspondentes 
indenizações. Além disso, não foram tomadas quais-
quer outras medidas no sentido de assegurar sua efe-
tiva implantação, tais como estabelecimento de sede 
administrativa, construção de vias de acesso, criação 
de infra-estrutura de visitação e, principalmente, im-
plantação de um plano de manejo.

Com isso, os antigos proprietários, voltados, em 
sua maioria, à pecuária extensiva nas áreas de campo, 
mantiveram a posse efetiva das terras, embora pendes-
se sobre elas a perspectiva de desapropriação.

As transformações ocorridas na agricultura no 
planalto sul-catarinense, especialmente a partir da 
década iniciada em 1981, resultaram em profundas 
alterações na estrutura fundiária, com a substituição 
do latifúndio, voltado para a pecuária extensiva e a 
exploração madeireira, por um mosaico de médias e 
pequenas propriedades.

Esse mesmo período foi caracterizado, ainda, 
por um processo de diversificação e modernização da 
atividade agrícola, sustentado por políticas governa-
mentais de incentivo a novos sistemas de produção, 
com ênfase nas culturas de clima temperado, como 
batata inglesa e maçã. Na área abrangida pelo mu-
nicípio de Bom Jardim da Serra, na qual se insere a 
comunidade de Santa Bárbara do Socorro, o Poder 
Público promoveu modernização da infra-estrutura e 
dos sistemas agrícolas, estimulando os produtores lo-
cais a realizarem significativos investimentos em suas 
propriedades, inclusive com apoio de organismos fi-
nanceiros governamentais.

É compreensível, portanto, a preocupação mani-
festada pela população circunvizinha ao parque, fren-
te à possibilidade de que parte considerável de seu 
esforço produtivo resulte em perdas decorrentes da 
desapropriação da área. Essa preocupação levou a 
Associação Santa Bárbara do Socorro (ASBS), forma-
da por proprietários rurais da região, a pleitear que se 
procedesse a uma redução de quase dez mil hectares 
na área dessa unidade de conservação.

Por outro lado, é consensual o reconhecimento 
da enorme relevância ambiental e paisagística desse 
parque nacional. Trata-se, afinal, de uma das áreas de 
maior beleza cênica na Serra Geral e em todo o sul do 
País, na qual sobressaem os enormes e profundamente 
recortados desníveis entre o planalto catarinense e a 
encosta inferior vizinha à região litorânea, sobressain-
do na paisagem, entre vários acidentes geográficos, o 
Morro da Igreja, com altitude de 1.820 metros, ponto 
culminante do estado, e a Pedra Furada.

Merece destaque a vegetação que recobre a 
área do parque e que, a despeito de muitas décadas 
de forte intervenção humana, ainda se mantém, em 
grande parte, inalterada, ou francamente passível de 
recuperação. Em meio aos campos gerais, predomi-
nantes na área, sobressaem os capões de araucária. 
As matas de araucária ocupam, em maior extensão, 
as encostas dos vales, enquanto no fundo dos vales 
é encontrada a floresta pluvial subtropical.

Há que se acrescentar a importância ambiental 
e turística das nascentes dos rios Uruguai e Tubarão, 
devendo-se ressaltar, ainda, as singulares caracterís-
ticas climáticas da área, tais como temperatura média 
anual inferior a 14ºC (mínimas inferiores a –10ºC) e 
ocorrência regular de neve, configurando um quadro 
de inegável apelo turístico.

Não surpreende, portanto, que já em 1961 a per-
cepção quanto à importância desse ecossistema único 
tenha se materializado na forma do decreto de criação 
do Parque Nacional de São Joaquim.

A importância da preservação desse valioso pa-
trimônio natural, de interesse não apenas para o Es-
tado de Santa Catarina, mas para todo o Pais, é refor-
çada por levantamento realizado, recentemente, pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), o qual revelou que a 
degradação ambiental no parque, salvo em espaços 
muito restritos, não comprometeu, no essencial, suas 
características originais. Demonstrou, ainda, que a 
maior parte das áreas degradadas é claramente pas-
sível de recuperação.

As informações disponíveis evidenciam que existe, 
hoje, a possibilidade concreta de implantação do par-
que, principalmente pela disponibilidade de recursos 
para essa finalidade.

O passo decisivo para a inadiável implantação 
do parque é, evidentemente, a definição legal de seus 
limites, tarefa que constitui o objeto essencial do pro-
jeto de lei ora examinado. Entendemos que na defini-
ção desses limites geográficos, devemos, tanto quanto 
possível, conciliar a manutenção da integridade das 
áreas de maior relevância ambiental e paisagística com 
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o atendimento de justas reivindicações da população 
que vive na vizinhança do parque.

Uma parcial conciliação desses interesses confli-
tantes foi claramente demonstrada pelo referido estudo 
do Ibama, o qual sugeriu a exclusão de grande parte 
das terras situadas ao longo do rio Pelotas, por ser a 
área do parque onde ocorreu a mais intensa ocupação 
humana e na qual a atividade agrícola sofreu maior ex-
pansão, resguardando, todavia, as nascentes e parte 
do curso do rio e de seus afluentes.

O estudo indicou, ainda, a conveniência de alterar 
os limites na parte baixa do parque, onde a ocupação 
humana adentrou os vales dos principais rios, promo-
vendo significativa descaracterização das áreas. Essa 
alteração permite a perpetuação de vários povoados 
existentes na região.

Essas perdas territoriais podem, todavia, ser 
compensadas, pelo acréscimo de algumas pequenas 
áreas situadas ao sul e ao norte dos limites originais 
do parque. Desse modo, a unidade de conservação 
que, originalmente, abrangia 57.500 hectares – em-
bora o decreto de criação fizesse referência a 49.300 
hectares – passaria a ter 48.000 hectares e, com as 
alterações previstas no PL nº 4.589, de 2001, envol-
veria uma área de 49.800 hectares. A perda em rela-
ção à verdadeira área original do parque se reduziria 
a 7.700 hectares.

Nosso entendimento é o de que essa perda não 
representa sacrifício excessivo em termos de conserva-
ção da natureza na região. Ao mesmo tempo, permite 
atender aos principais anseios da população existente 
na área do parque e suas vizinhanças, possibilitando 
a conquista de um apoio social que os estudiosos das 
questões ambientais julgam essencial para o sucesso 
de uma unidade de conservação.

Essas necessárias alterações nos limites do refe-
rido parque nacional são contempladas em substitutivo 
que oferecemos ao projeto de lei em exame.

A proposição, na forma aprovada pela Câmara, 
tem claro respaldo na Carta Magna e na legislação 
infraconstitucional. Nesse sentido, cumpre ressaltar o 
disposto no art. 23 da Carta Magna, no qual é expli-
citada a competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o 
meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas (inciso VI) e preservar as florestas, a 
fauna e a flora (inciso VII). A iniciativa representada 
pelo projeto insere-se, ainda, na esfera da competên-
cia concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal para legislar sobre conservação da natureza 
e proteção do meio ambiente, conforme disposto no 
art. 24, inciso VI, da Lei Maior.

No âmbito da juridicidade, o projeto tem apoio 
na legislação infraconstitucional, fato evidente à luz da 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a 
Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000, que estabeleceu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

A Lei nº 6.938, de 1981, inclui, entre os instru-
mentos da referida política, a criação de espaços ter-
ritoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 
Federal, Estadual e Municipal. No tocante à Lei nº 9.985, 
de 2000, cabe ressaltar que o § 7º do art. 22 estipu-
la, que “a desafetação ou redução dos limites de uma 
unidade de conservação só pode ser feita mediante 
lei específica” dispositivo de caráter restritivo que se 
aplica claramente ao caso ora analisado.

Deve-se ressaltar, porém, que a proposição le-
gislativa em análise comete equívoco ao declarar que 
o Parque Nacional de São Joaquim foi criado pelo De-
creto nº 50.992, de 1961, quando se trata, na verdade, 
do Decreto nº 50.922, de 6 de julho de 1961. Corrigida 
essa falha, pode-se afirmar que o projeto não padece 
de vícios quanto à constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

Quanto ao mérito, todavia, conforme apontado 
acima, julgamos imprescindível alterar os limites de-
finidos para o Parque Nacional de São Joaquim pelo 
PLC nº 107, de 2002, nos termos do substitutivo que 
ora apresentamos.

III – Voto

Com base no exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2002, na for-
ma do substitutivo apresentado a seguir.

EMENDA Nº 1-CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2002

Altera os limites do Parque Nacional 
de São Joaquim, no Estado de Santa Ca-
tarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Parque Nacional de São Joaquim, no 

Estado de Santa Catarina, criado pelo Decreto nº 
50.922, de 6 de julho de 1961, passa a ter os seguintes 
limites, descritos a partir de cartas topográficas digi-
tais, em escala 1:10.000, elaboradas para o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), em 2003/2004 – datum SAD-69, 
projeção UTM, fuso 22: começa na cabeceira do rio 
Barrinha, no ponto de coordenadas planas aproxima-
das (cpa) E= 642166 e N= 6863975 (ponto 1); segue 
a jusante, pela margem esquerda desse rio, até atingir 
o ponto de cpa E= 640179 e N= 6864152 (ponto 2); 
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daí, segue por linha reta até atingir o ponto de cpa E= 
639601 e N= 6865120, situado na cabeceira de um 
riacho (ponto 3); segue a jusante pela margem es-
querda desse riacho, até atingir sua foz num afluente 
pela margem esquerda do rio Baú, ponto de cpa E= 
638971 e N= 6865768 (ponto 4); segue a montante pela 
margem esquerda desse afluente, até o ponto de cpa 

E= 639124 e N= 6865831 (ponto 5); segue por linhas 

retas passando pelos pontos de cpa E= 639358 e N= 

6865800 (ponto 6), E= 639435 e N= 6865836 (ponto 

7), E= 639474 e N= 6865912 (ponto 8) e atingindo 

novamente a margem desse rio no ponto de cpa E= 

639463 e N= 6865975
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Delcídio Amaral

I – Relatório

 O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 107, de 
2002 (II nº 4.589, de 2001, na origem), ora sob análise 
da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, 
“dispõe sobre os limites e a demarcação do Parque 
Nacional de São Joaquim, no Estado de Santa Cata-
rina, e estabelece outras providências”.

Na forma como foi aprovada na Câmara dos Depu-
tados, a proposição, em seu art. 1º, altera os limites do 
Parque Nacional de São Joaquim, criado por meio do 
Decreto nº 50.922, de 6 de julho de 1961, ocasionan-
do redução em sua área, fato reconhecido pelo autor 
do projeto, em sua justificativa. O art. 2º apresenta a 
cláusula de vigência.

Naquela Casa Legislativa, depois de aprovado 
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias, o projeto foi remetido à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), onde 
foram aprovadas duas emendas à proposição original. 
A primeira, destinada a sanar inconstitucionalidade, su-
primiu o art. 2º que determinava, ao Poder Executivo, 
a demarcação da área do parque, bem como as ne-
cessárias desapropriações e indenizações referentes à 
regularização fundiária da área, até o segundo exercício 
financeiro seguinte ao da publicação da lei.

A segunda emenda, para contornar problemas 
de técnica legislativa, eliminou o art. 4º – revogam-se 
as disposições em contrário – por estar em desacordo 
com as determinações da Lei Complementar nº 95, de 
1998, que trata da elaboração, da redação, da altera-
ção e da consolidação das leis.

Na justificativa que acompanha o projeto, o au-
tor afirma que seu primeiro objetivo é acelerar a im-
plantação do referido Parque Nacional, uma vez que, 
passados quarenta anos, não houve demarcação da 
área, nem foram indenizados os proprietários das ter-
ras nele situadas, não tendo havido, também, qualquer 
providência da União no sentido de assegurar sua efe-
tiva implantação.

Esclarece ainda que o segundo objetivo é de na-
tureza econômica e social, ao amparar juridicamente a 
continuidade da ocupação tradicional de parte da área 
do parque, que permitiu a efetiva implantação do mu-
nicípio de Bom Jardim da Serra. Tal processo adquiriu 
especial relevância para a comunidade de Santa Bár-
bara do Socorro que, estimulada por medidas gover-

namentais, promoveu uma efetiva modernização do 
setor agropecuário, em que sobressaem a criação de 
gado e a produção de maçã e batata inglesa. O autor 
argumenta que desalojar esses pequenos e médios 
proprietários rurais ocasionaria sérios problemas so-
cioeconômicos para a região.

Remetida ao Senado Federal, a matéria é, ago-
ra, submetida ao exame da Comissão de Assuntos 
Sociais. No prazo regimental, não foram apresenta-
das emendas.

II – Análise

A situação do Parque Nacional de São Joaquim 
ilustra, de forma inequívoca, as sérias deficiências da 
administração pública brasileira com respeito à implan-
tação de um sistema de unidades de conservação. 
Apesar de ocasionais avanços em período recente, as 
medidas adotadas nessa área continuam a revestir-se, 
primordialmente, de caráter retórico. Das muitas unida-
des de conservação que continuam sendo criadas, só 
um número ínfimo tem sido, de fato, implantado.

É o caso do Parque Nacional de São Joaquim, em 
relação ao qual não houve demarcação da área, nem 
as necessárias desapropriações e correspondentes 
indenizações. Nenhuma outra medida concreta foi to-
mada no sentido de assegurar sua efetiva implantação: 
estabelecimento de uma sede administrativa, abertura 
de estradas e caminhos de acesso, construção de es-
truturas para recepção de visitantes, implantação de 
um plano de manejo.

Com isso, os antigos proprietários, voltados, em 
sua maioria, à pecuária extensiva nas áreas de campo, 
mantiveram a posse efetiva das terras, embora pendes-
se sobre elas a perspectiva de desapropriação.

As transformações ocorridas na agricultura no 
planalto sul-catarinense, especialmente a partir da 
década iniciada em 1981, resultaram em profundas 
alterações na estrutura fundiária, com acelerada subs-
tituição do latifúndio voltado para a pecuária extensiva 
e a exploração madeireira por um mosaico de médias 
e pequenas propriedades.

Esse mesmo período foi caracterizado por um 
processo de diversificação e modernização da atividade 
agrícola, sustentado por políticas governamentais de 
incentivo a novos sistemas de produção, com ênfase 
nas culturas de clima temperado, como batata inglesa 
e maçã, e na produção de terneiros e novilhas.

Ao mesmo tempo, na área do município de Bom 
Jardim da Sena onde se insere a comunidade de Santa 
Bárbara do Socorro, foi implantada, pelo Poder Públi-
co, uma extensa malha de estradas, rede de energia 
elétrica nas propriedades rurais e um sistema de te-
lefonia rural. A modernização da infra-estrutura e dos 
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sistemas agrícolas em toda a região estimulou os pro-
dutores locais a realizarem significativos investimen-
tos em suas propriedades, com apoio de organismos 
financeiros governamentais.

Todo esse esforço produtivo da comunidade de 
Santa Bárbara do Socorro encontra-se ameaçado 
pela possibilidade de que os produtores locais se-
jam, de repente, condenados a deixar suas proprie-
dades, no bojo de uma tardia implantação do Parque 
Nacional.

Trata-se de ameaça concreta, pois a permanên-
cia dos atuais ocupantes de áreas situadas nos limi-
tes do referido parque só tem sido possível porque 
o Poder Público não tomou nenhuma medida prática 
para o estabelecimento dessa unidade ambiental. 
Uma vez deflagrado esse processo, e não ocorren-
do a aprovação do presente projeto de lei, esses 
ocupantes deverão deixar a área, em obediência ao 
disposto no art. 42, caput, da Lei nº 9.985, de 2000: 
As populações tradicionais residentes em unidades 
de conservação nas quais sua permanência não seja 
permitida serão indenizadas ou compensadas pelas 
benfeitorias existentes e devidamente realocadas 
pelo Poder Público, em local e condições acordadas 
entre as partes.

Todavia, uma vez que essas áreas de ocupação 
agrícola perderam suas características originais, não 
se justifica que elas sejam efetivadas como áreas de 
proteção integral. Os eventuais ganhos ambientais se-
riam de valor questionável e certamente não compen-
sariam os graves prejuízos econômicos e sociais para 
toda a sociedade local, decorrentes da expulsão dos 
produtores ali estabelecidos. É fácil compreender que 
um processo de tal natureza suscitaria forte oposição 
da comunidade deslocada, em claro desacordo com 
a visão hoje predominante quanto ao caráter vital do 
apoio das comunidades locais para o sucesso na ma-
nutenção e no manejo de unidades de conservação. 
Por isso mesmo, somos amplamente favoráveis, no 
mérito, à alteração de limites do Parque Nacional de 
São Joaquim, prevista no projeto ora analisado, uma 
vez que continuará sendo incluída no parque a totali-
dade das áreas que, submetidas a pouca ou nenhuma 
alteração antrópica, mantêm características que justi-
ficam a proteção integral.

A proposição, na forma aprovada pela Câmara, 
tem claro respaldo na Carta Magna e na legislação 
infraconstitucional. Nesse sentido, cumpre ressaltar o 
disposto no art. 23 da Carta Magna, no qual é expli-
citada a competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o 
meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas (inciso VI) e preservar as florestas, a 

fauna e a flora (inciso VII). A iniciativa representada 
pelo projeto insere-se, ainda, na esfera da competên-
cia concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal pan legislar sobre conservação da natureza 
e proteção do meio ambiente, conforme disposto no 
art. 24, inciso VI, da Lei Maior.

No âmbito da juridicidade, o projeto tem claro 
apoio na legislação infraconstitucional, fato evidente 
à luz da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 
instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e da 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que estabeleceu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza.

A Lei nº 6.938, de 1981, inclui, entre os ins-
trumentos da referida política, a criação de espa-
ços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público Federal, Estadual e Municipal. No tocante à 
Lei nº 9.985, de 2000, cabe ressaltar que a criação 
dessas unidades, embora tradicionalmente constitua 
campo de iniciativa do Poder Executivo – por meio de 
decreto –, poderá, eventualmente, ocorrer na esfera 
do Poder Legislativo, mediante lei, conforme se pode 
deduzir do art. 22, caput: “As unidades de conser-
vação são criadas por ato do Poder Público”. O § 7º 
desse artigo estipula, todavia, que “a desafetação ou 
redução dos limites de uma unidade de conservação 
só pode ser frita mediante lei específica” dispositivo 
de caráter restritivo que se aplica claramente ao caso 
ora analisado.

Finalmente, deve-se ressaltar que o projeto co-
mete equívoco ao declarar que o Parque Nacional foi 
criado pelo Decreto nº 50.992, de 1961, quando se 
trata, na verdade, do Decreto nº 50.922, de 6 de julho 
de 1991.

Propomos.a correção desse erro mediante emen-
da de redação.

III – Voto

Com base no exposto, e constatando não exis-
tirem óbices nos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, votamos, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 107, 
de 2002, na forma da proposição oriunda daquela 
Casa do Congresso Nacional, com a seguinte emen-
da de redação:

EMENDA Nº 1 – CAS

No art. 1º substitua-se o número 50.992 por 
50.922.

Sala da Comissão, de 2003. – Senador Delcí-
dio Amaral
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos Es-

tados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................

VI – proteger o meio ambiente e combater a po-
luição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
....................................................................................

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conserva-
ção da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição;
....................................................................................

 
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Texto Atualizado

Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras pro-
vidências.

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

 
LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000

Mensagem de Veto nº 967

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, 
II, III e VII da Constituição Federal, institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza, e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 22. As unidades de conservação são criadas 

por ato do Poder Público. (Regulamento)
....................................................................................

§ 7º A desafetação ou redução dos limites de 
uma unidade de conservação só pode ser feita me-
diante lei específica.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

PARECER Nº 860, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 603, de 2004, (nº 1694/02, na 
Câmara dos Deputados) que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Nova 
Zelândia sobre Isenção Parcial de Vistos, 
celebrado em Brasília, 20 de novembro de 
2001.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em questão 
aprova texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia so-
bre Isenção Parcial de Vistos, celebrado em Brasília, 
em 20 de novembro de 2001.

O texto foi encaminhado à Câmara dos Deputados 
em 30 de janeiro de 2002, por intermédio da Mensa-
gem Presidencial nº 53, e foi aprovado naquela Casa 
na forma de Projeto de Decreto Legislativo com o nº 
1.694-B, em 13 de maio de 2002.

II – Análise

De acordo com a exposição de motivos do Mi-
nistro das Relações Exteriores Celso Lafer, o instru-
mento sob análise “reflete o anseio dos dois países 
por intensificar suas relações sócio-culturais, tendo 
como objetivo facilitar a entrada de nacionais de um 
dos países no território do outro, incrementando o fluxo 
de intercâmbio turístico, bem como estreitando ainda 
mais os laços de amizade existentes.”

O Acordo determina, como é praxe nesse tipo 
de tratado, a isenção de visto em passaportes válidos 
para entrar e permanecer no território alheio por perí-
odo não superior a noventa dias, quando a finalidade 
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da viagem é direcionada a negócios, turismo, férias e 
visitas a familiares.

Os arts. 3º e 4º do Acordo em tela também dis-
põem que a isenção de visto não implica na inobser-
vância do direito interno no que se refere à entrada, 
permanência e saída de estrangeiro, a incluir a hipó-
tese de negar o trânsito ou a estada caso a presença 
da pessoa seja considerada indesejável. Além disso, 
os efeitos da desnecessidade de visto poderão ser 
suspensos, no todo ou em parte, por razões de segu-
rança, ordem ou saúde públicas ou risco de imigração, 
conforme o art. 5º do Acordo.

Igualmente, cabe destacar que não foram inclu-
ídos como sendo parte da Nova Zelândia, para fins 
do presente Acordo (art. 6, § 3º), as ilhas Cook, Niue 
e Tokelau, que são territórios sob administração neo-
zelandesa.

Por fim, importa notar que o Acordo possui prazo 
indeterminado de vigência, embora a denúncia deste 
poderá ser feita a qualquer momento, surtindo efeito 
noventa dias após a outra Parte Contratante ter rece-
bido a notificação por escrito.

Portanto, são inequívocos os benefícios do Acor-
do às relações bilaterais entre Nova Zelândia e Brasil, 
bem como ao estreitamento da comunicação entre 
seus povos.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente 
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 603, de 2004, por 
sua conveniência e oportunidade.

Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Eduar-
do Suplicy, Presidente – Pedro Simon, Relator ad 
hoc– Jefferson Péres – Luiz Otávio – Marco Maciel 
– Gilberto Mestrinho – João Capiberibe – Hélio Cos-
ta – Tião Viana – Rodolpho Tourinho – Lúcia Vânia 
– Cristovam Buarque – Aelton Freitas.

PARECER Nº 861, DE 2004

Da Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 604, de 2004 (nº 
2.409/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Portuguesa sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Admi-
nistrativo, Técnico e de Apoio ou Serviço, 

celebrado em Brasília, em 5 de setembro 
de 2001.

Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Foi encaminhado pelo então Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, Celso Lafer, ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, a Exposição de Moti-
vos nº 353, de 2001, na qual o Ministro afirma que o 
acordo internacional em tela “reflete a tendência atual 
de extensão aos dependentes dos agentes das Mis-
sões oficiais a oportunidade de trabalhar no exterior, 
permitindo-lhes o enriquecimento de sua experiência 
profissional”.

O Presidente da República, por sua vez, enca-
minhou o Acordo ao Congresso Nacional por meio 
da Mensagem nº 90, de 2002, sem considerações 
de mérito.

Na Câmara dos Deputados, a mensagem foi 
encaminhada a Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, que lhe após Projeto de Decre-
to Legislativo. O Projeto de Decreto Legislativo que 
aprova o Acordo foi encaminhado tão somente à Co-
missão de Constituição Justiça e Redação (CCJR) e 
ao Plenário. Naquela Comissão o Parecer original do 
Relator foi devolvido por três vezes ao mesmo, apenas 
pela tecnicalidade de que o texto também abordou o 
mérito da questão, quando os poderes da Comissão 
são apenas de análise de juridicidade, constitucionali-
dade e legalidade. Por fim, o Parecer foi reformulado, 
aprovado e encaminhado a Plenário, onde também 
foi aprovado em fase final naquela Casa. No dia 21 
de maio de 2004, o Projeto foi encaminhado ao Se-
nado Federal.

II – Análise

Pela letra da Convenção de Viena sobre Re-
lações Diplomáticas, de 1962, aprovada pelo De-
creto Legislativo, em seu artigo 37, “Os membros 
da família de um agente diplomático que com ele 
vivam, gozarão dos privilégios e imunidades men-
cionados nos artigos 29 a 36, desde que não sejam 
nacionais do Estado acreditado.” Determina ainda 
o artigo que “[o]s membros do pessoal administra-
tivo e técnico da Missão, assim como os membros 
de suas famílias que com eles vivam, desde que 
não sejam nacionais do Estado acreditado nem 
nele tenham residência permanente, gozarão dos 
privilégios e imunidades mencionados nos artigos 

    17ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



Julho de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 23003 

29 a 35, com a ressalva de que a imunidade de ju-
risdição civil e administrativa do Estado acredita-
do, mencionada no parágrafo 1º do artigo 31, não 
se estenderá aos atos por eles praticados fora do 
exercício de suas funções (...)”

Desses artigos, reproduzimos aqueles de inte-
resse para a análise do Acordo em tela:

Art. 29. A pessoa do agente diplomático 
é inviolável.

Não poderá ser objeto de nenhuma for-
ma de detenção ou prisão. O Estado acredita-
do trata-lo-á com o devido respeito e adotará 
todas as medidas adequadas para impedir 
qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade e 
dignidade.

 ..............................................................
Art. 31. ...................................................
1. O agente diplomático gozará da imu-

nidade de jurisdição penal do Estado acre-
ditado. Gozará também da imunidade de 
jurisdição civil e administrativa, a não ser 
que trate de:

a) uma ação sobre imóvel privado si-
tuado no território do Estado acreditado, 
salvo se o agente diplomático o possuir por 
conta do Estado acreditante para os fins da 
missão;

b) uma ação sucessória na qual o 
agente diplomático figure, a título privado 
e não em nome do Estado, como executor 
testamentário, administrador, herdeiro ou 
legatário;

c) uma ação referente a qualquer pro-
fissão liberal ou atividade comercial exercida 
pelo agente diplomático no Estado acreditado 
fora de suas funções oficiais.

2. O agente diplomático não é obrigado 
a prestar depoimento como testemunha.

3. O agente diplomático não está su-
jeito a nenhuma medida de execução, a não 
ser nos casos previstos nas alíneas a, b e 
c, do parágrafo 1 deste artigo e desde que 
a execução possa realizar-se sem afetar a 
inviolabilidade de sua pessoa ou residên-
cia. (...)

Art. 34. ...................................................
O agente diplomático gozará de isenção 

de todos os impostos e taxas, pessoais ou re-

ais, nacionais, regionais ou municipais, com 
as exceções seguintes:

(...)
d) os impostos e taxas sobre rendimentos 

privados que tenham a sua origem no Estado 
acreditado e os impostos sobre o capital, refe-
rente a investimentos em empresas comerciais 
no Estado acreditado;

e) os impostos e taxas cobrados por ser-
viços específicos prestados;”

A Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
que define a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração 
e dá outras providências, determina, em seu 
art. 4º, parágrafo único, que a concessão do 
visto poderá estender aos dependentes legais. 
O Decreto 86.715, de 1981, que a regulamenta 
repete o dispositivo.

No que concerne à atividade remunerada, o 
Estatuto prevê, art. 98, que ao estrangeiro que se 
encontra no Brasil em razão de visto de turista, trân-
sito ou temporário, na condição de estudante, bem 
como aos dependentes e todos aqueles de titulares 
de quaisquer vistos temporários, é vedado o exer-
cício de atividade remunerada por fonte brasileira. 
Dessarte, a vedação já não atinge os portadores de 
visto diplomático ou consular e os dependentes da-
queles que o portem, desde que o visto lhes tenha 
sido estendido.

O Acordo em análise visa a possibilitar a autoriza-
ção de exercício de atividades remuneradas por parte 
de dependentes do pessoal diplomático, consular, ad-
ministrativo, técnico e de apoio ou serviço.

O texto do Ato Internacional foi exitoso em não 
ferir as disposições constitucionais e legais atinentes 
à condição jurídica dos dependentes dos chefes de 
missões diplomáticas e consulares e do pessoal ad-
ministrativo, técnico, de apoio ou serviço que sejam da 
nacionalidade do Estado acreditado. Embora permita o 
exercício de atividade remunerada, o Acordo respeita 
a regulação das profissões pelos Conselhos de clas-
se de ambos os países, medida salutar à manutenção 
da qualidade e da segurança na oferta de serviços em 
ambos os países.

Em razão das exigências de controle e responsa-
bilização dos atos perpetrados em função do exercício 
de atividade remunerada, entende por bem o Acordo, e 
nós concordamos, que a imunidade civil e administra-
tiva conferida pela Convenção de Viena deve ser revo-
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gada. No que atine à imunidade penal, todavia, o texto 
possui tom moderado, deixando ao arbítrio do Estado 
acreditante (Estado de envio da missão) a decisão de 
suspendê-la, ainda que exigida séria consideração de 
toda petição escrita apresentada pelo Estado receptor 
(no qual se encontra a missão) solicitando a renúncia 
à referida imunidade.

O Acordo acerta, ainda, ao revogar a isenção 
tributária e a não previsão de aplicação do regime 
tributário aos portadores de visto diplomático, uma 
vez que essa somente se justifica quando não há 
relação entre o indivíduo e o sistema trabalhista e 
previdenciário do país no qual se encontra, o que 
é, precisamente, o oposto da situação aventada 
pelo Acordo.

Finalmente, seguindo a regra de vigência dos 
vistos, dispõe-se, de maneira lógica, que a autoriza-
ção para o exercício de atividade remunerada expira-
rá na data em que o agente diplomático ou consular, 
empregado administrativo, técnico de apoio ou serviço 
do qual emana a dependência termina suas funções 
perante o governo ou organização internacional em 
que se encontre o acreditado.

Quanto ao mérito, o Acordo é de todo oportuno 
e conveniente, em face do objetivo de minimização 
do sacrifício profissional a que os familiares desses 
servidores são submetidos em virtude da proibição 
de exercício da atividade remunerada. A medida, 
além de trazer maior harmonia à família, uma vez 
que favorece a harmonização de interesses entre 
seus componentes, ainda serve para desonerar os 
pais de família, os quais, ainda que servidores de 
Estados estrangeiros, podem não gozar de boa saúde 
financeira, em função da própria condição de seus 
países de origem.

III – Voto 

À luz do que, somos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo em comento. 

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Marco Maciel, Relator 
Ad Hoc – Pedro Simon – Luiz Otávio – Hélio 
Costa – Gilberto Mestrinho – Cristovam Buarque 
– João Capiberibe – Jefferson Péres – Rodol-
pho Tourinho – Tião Viana – Lúcia Vânia – Ael-
ton Freitas.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 6.816, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

Define a situação jurídica do estran-
geiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de lrnigração

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

TÍTULO II 
Da Admissão, Entrada e Impedimento 

CAPÍTULO I 
Da Admissão

....................................................................................
Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no te-

riitório nacional poderá ser concedido visto:
I – de trânsito;
II – de turista;
III – temporário;
IV – permanente;
V – de cortesia:
VI – oficial; e
VII – diplomático.
Parágrafo único. O visto é individual e sua con-

cessão poderá estender-se a dependentes legais, ob-
servado o disposto no artigo 7º.
....................................................................................

Art. 98. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil 
ao amparo de visto de turista, de trânsito ou tempo-
rário de que trata o artigo 13, item IV, bem como aos 
dependentes de titulares de quaisquer vistos tempo-
rários é vedado o exercício de atividade remunerada. 
Ao titular de visto temporário de que trata o artigo 13, 
tem VI, é vedado o exercício de atividade remunerada 
por fonte brasileira. (Renumerado pela Lei nº 6.964, 
de 9-12-81)
....................................................................................

DECRETO Nº 86.115, 
DE 10 DE DEZEMSRO DE 1981

Regulamenta a Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, que define a situação jurí-
dica do estrangeiro Conselho Nacional de 
Imigação, e dá outras providências.

....................................................................................
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PARECER Nº 862, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2004 
(nº 2.673 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Caçapava Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Caçapava do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2004 
(nº 2.673, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Ca-
çapava Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Caçapava do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 13 de janeiro de 1997, 
que renova a concessão para a exploração de canal 
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autonzação para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 23, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na legislação per-
tinente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 23, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a 
concessão da Rádio Caçapava Ltda., para executar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi-
nário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. _ Os-
mar Dias, Presidente – Maguito Vilela, Relator ad hoc 
– Fátima Cleide – Flávio Arns Ideli Salvatti – Cristo-
vam Buarque – Hélio Costa – Valdir Raupp – José 
Maranhão – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mo-
zarildo Cavalcanti – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro 
– Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 863, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2004 
(nº 2.691 2002, na Senado Federal Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que re-
nova a concessão da Rádio Tamandaré S/A 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco.

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo na 29, de 2004 
(na 2.691, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Ta-
mandaré S/A, para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000, 
que renova a concessão para a exploração de canal 
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 29, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na legislação vigente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto
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Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 29, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a 
concessão da Rádio Tamandaré S/A, para executar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Recife, Estado de Pernambuco, na forma do 

Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – José Jorge, Relator – Flávio Arns 
– Ideli Salvati – Cristovam Buarque – Hélio Costa 
– José Maranhão – Reginaldo Duarte – Mozarildo 
Cavalcanti – Delcídio Amaral – Garibaldi Alves Fi-
lho – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel 
– Eduardo Azeredo.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 864, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2004 
(nº 2.790/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Moradores de Bairros 
do Município de Areial a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Areial, Estado da Paraíba.

Relator: Senador José Maranhão
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 
2004 (nº 2.790, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
652, de 26 de abril de 2002, que autoriza a Associação 
Comunitária dos Moradores de Bairros do Município 
de Areial a executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Areial, Estado da Paraíba. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 34, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 34, de 2004, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
dos Moradores de Bairros do Município de Areial a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Areial, Estado da Paraíba, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – José Targino Maranhão, Re-
lator – Efraim Moraes, Relator ad hoc – Flávio Arns 
– Ideli Salvati – Aelton Freitas – Cristovam Buarque 
– Hélio Costa – Valdir Raupp – Leonel Pavan – Re-
ginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi 
Alves Filho – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Paulo 
Octávio – Eduardo Azeredo.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessao, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 

procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de l9 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º.................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................

 PARECER Nº 865, DE 2004 

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 2004 
(nº 2.819/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Difusão Cultural Beto 
Abacaxi a executar serviço de radiodifusão 
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comunitária na cidade de Barrinha, Estado 
de São Paulo.

Relator: Senador Mão Santa
Relator ad hoc Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 
2004 (nº 2.819, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
1.185, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Difusão Cultural Beto Abacaxi a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Barrinha, Estado de São Paulo. O ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, te!evisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina cspecífica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 

aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-

de aos requisitos constitucionais formais relativos à 

competência legislativa da União e às atribuições do 

Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 

223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 

não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 

havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-

nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 

observa-se que o projeto está em perfeita consonância 

com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 

fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 

o PDS nº 43, de 2004, não evidenciou violação das 

formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 

tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 

do período de validade da outorga, que passa de três 

para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 

dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 

art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 

institui o Scrviço de Radiodifusão Comunitária, para 

aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 43, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não haven-

do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-

dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 

pela aprovaçâo do ato que autoriza a Associação 

Comunitária de Radiodifusão Cultural Beto Abacaxi 

a executar serviço de radiodifusão comunitária na 

cidade de Barrinha, Estado de São Paulo, na forma 

do projeto de decreto legislativo originário da Câma-

ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 232 de junho de 2004. – Os-

mar Dias, Presidente – Flávio Arns Relator ad hoc 

– Ideli Salvati – Aelton Freitas – Cristovam Buar-

que – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp 

– José Maranhão – Efraim Morais – Leonel Pavan 

– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Luiz 

Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da compiementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mrnimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá eleitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-

dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágralo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual perlodo, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redacão dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 
1998

Aprova o Regulamento do Serviço de Radio-
difusão Comunitária.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 866, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2004 
(nº 3.044/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural Artística, Desportiva 
e de Comunicação Social Nova Campina, 
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a executar serviço de radiodiftsão comuni-
tária na cidade de Nova Campina, Estado 
de São Paulo.

Relator: Senador Almeida Lima
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2004 
(nº 3.044, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Cultrural, Artística, Desportiva e de Comunicação So-
cial Nova Campina a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Campina, Estado de 
São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 573, de 16 de abril de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu o 
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo 
da autorização de três para dez anos, em confor-
midade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 50, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O 
período de validade da outorga, corrigido de três para 
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº 
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 50, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opi-
namos pela aprovaçÃo do ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Cultural, Artística, Desportiva e 
de Comunicação Social Nova Campina a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nova Campina, Estado de São Paulo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Efraim Morais, Relator ad 
hoc – Flávio Arns – Ideli Salvati – Aelton Freitas 
– Cristovam Buarque – Hélio Costa – Maguito Vile-
la – Valdir Raupp – José Maranhão – Leonel Pavan 
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Ga-
ribaldi Alves Filho – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro 
– Marco Maciel – Eduardo Azeredo.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 867, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 2004 
(nº 2.170/2002, na Câmara dos Dcputados), 
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que aprova o ato que autoriza a Acauã Pro-
duções Culturais – APC a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Aparecida, Estado da Paraíba.

Relator: Senador José Maranhão
Relator ad hoc: Senador José Maranhão

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 61, de 2004 (nº 2.170, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constan-
te da Portaria nº 750, de 6 de dezembro de 2001, 
que autoriza a Acauã Produções Culturais – APC, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aparecida, Estado da Paraíba. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-

bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-

sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 61, de 2004, não evidenciou violação das for-

malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 61, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-

vaçio do ato que autoriza a Acauã Produções Culturais 

– APC, a executar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Aparecida, Estado da Paraíba, na forma 

do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-

ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. _ Os-

mar Dias, Presidente _ Efraim Morais, Relator ad hoc 

– Flávio Arns – Ideli Salvati – Aelton Freitas – Cristo-

vam Buarque – Hélio Costa – Valdir Raupp – Leonel 

Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti 

– Garibaldi Alves Filho – Luiz Otávio – Jonas Pi-

nheiro – Paulo Octávio – Eduardo Azeredo.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 868, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 2004 
(nº 3.051/2003, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que outorga permissão à 
Organização RH Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Bonito, Estado de 
Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 75, de 
2004 (nº 3.051, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Organiza-
ção RH Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Bonito, 
Estado de Pernambuco.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 320, de 19 de março de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le-
gislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre 
à Comissão de Educação opinar acerca de propo-
sições que versem sobre comunicação. imprensa, 
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 75, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Organização RH Ltda., para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Bonito, Estado de Pernambuco, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – José Jorge, Relator ad hoc 
– Flávio Arns – Ideli Salvati – Aelton Freitas – Cristo-
vam Buarque – Hélio Costa – Valdir Raupp – Efraim 
Morais – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti 
– Delcidio Amaral – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro 
– Paulo Octávio.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 869, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de 2004 
(nº 924/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Espaço Cultural de Paulínia para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Paulínia. 
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de 
2004 (nº 924, de 2003, na Câmara dos Deputados), des-

tinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 2,709, 
de 2 de dezembro de 2002, que outorga permissão à 
Fundação Espaço Cultural de Paulínia para executar pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de Paulínia, 
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que Levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Cumpre à Comissão de Educação, conforme o 
art. 102, IV, do Regimento Interno do Senado Federal, 
opinar acerca de proposições que versem sobre co-
municação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga 
e renovação de concessão, permissão e autorização 
para serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

Devido à sua especificidade, os canais de ra-
diodifusão educativa são reservados à exploração da 
União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituidas no Brasil, com finalidade educativa, 
de acordo com o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Não se aplicam à radiodifusão educativa as exi-
gências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para 
a apreciação dos atos de outorga e renovação de con-
cessão e permissão para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende os requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
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rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 79, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que outorga permissão à Fundação 
Espaço Cultural de Paulínia, para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Paulínia, Estado de São Paulo, com fins exclusi-
vamente educativos, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Maguito Vilela, Relator ad 
hoc – Fátima Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvati 
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Hélio Costa 
– Maguito Vilela – José Maranhão – Leonel Pavan 
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Luiz 
Otávio – Marco Maciel – Paulo Octávio.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 

contorne determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1982

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

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

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962.

....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de 

televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos 

Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Te-
lecomunicações.

§ 1º As Universidades e Fundações deverão, 
comprovadamente possuir recursos próprios para o 
empreendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão edu-
cativa não dependerá da publicação do edital previsto 
do artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica-
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 870, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 
2004 (nº 2.342/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Assistencial de 
Vertente do Lério (ASCAVEL) a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Vertente do Lério, Estado de 
Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador José Jorge

JULHO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL40     



23026 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão termi-
nativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 
2004 (nº 2.342, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Assistencial de Vertente do Lério 
(ASCAVEL) a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Vertente do Lério, Estado 
de Pernambuco.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Pre-
sidente da República submete ao Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 514, de 24 
de agosto de 2001, que autoriza a exploração de 
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Cons-
tituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída de conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia. Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados, que seguiu o 
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo 
da autorização de três para dez anos, em confor-
midade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 

aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 

os requisitos constitucionais formais relativos à com-

petência legislativa da União e às atribuições do Con-

gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 

Constituição. Constata-se que o referido projeto não 

contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 

havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-

nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 

observa-se que o projeto está em perfeita consonância 

com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 

fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 84, de 2004, não evidenciou violação das for-

malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O 

período de validade da outorga, corrigido de três para 

dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº 

10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 

6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 

institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 

aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 84, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 

Assistencial de Vertente do Lério (ASCAVEL) a execu-

tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 

Vertente do Lério, Estado de Pernambuco, na forma 

do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-

ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 junho de 2004. – Osmar 

Dias, Presidente – José Jorge, Relator ad hoc – Flá-

vio Arns – Ideli Salvati – Aelton Freitas – Cristovam 

Buarque – Hélio Costa – Valdir Raupp – Efraim Mo-

rais – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozaril-

do Cavalcanti – Delcidio Amaral – Garibaldi Alves 

Filho – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, púbico e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos,permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a altera-
ção e a consolidação das leis, conforme 
determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federal, e estabelece normas 
para a consolidação dos atos normativos 
que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único ao art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º.............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 871, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de – Decreto Legislativo nº 173, de 
2004 (nº 2.947/2003, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Santa Luzia do 
Paruá a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Luzia do 
Paruá, Estado do Maranhão.

Relator: Senador Edison Lobão
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 173, 
de 2004 (nº 2.947, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 139, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza 
a Associação Comunitária de Santa Luzia do Paruá a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-

cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 9.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 173, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 173, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Santa Luzia do Paruá a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Luzia do Paruá, Estado do Maranhão, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Edison Lobão, Relator – Flávio 
Arns – Ideli Salvatti – Cristovam Buarque – Hélio 
Costa – Valdir Raupp – José Maranhão – Luiz Otá-
vio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Ma-
ciel – Paulo Octávio – Leonel Pavan – Reginaldo 
Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................  
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................  

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................  

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................  
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 812, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de 
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2004 (nº 2.987/02003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Comunicação de 
Sapezal (MT) a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Sapezal, 
Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 180, 
de 2004 (nº 2.987, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Por-
taria nº 410, de 19 de março de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação de Sapezal 
(MT) a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favo-
rável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 180, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 180, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Comunicação de Sapezal 
(MT) a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, – Osmar Dias, Presiden-
te – Aelton Freitas, Relator ad hoc – Flávio Arns 
– Ideli Salvati – Cristovam Buarque – Hélio Costa 
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais 
– Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo 
Cavalcanti – Delcidio Amaral – Luiz Otávio – Edu-
ardo Azeredo.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
 

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

 
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
....................................................................................

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 873, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 182, de 
2004 (nº 2.989/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação de Difusão Comunitária do Cabo 
de Santo Agostinho – Rádio Calheta – A Di-
fusão Cabense a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Cabo de 
Santo Agostinho, Estado de Pernambuco.

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 182, de 
2004 (nº 2.989, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
505, de 2 de abril de 2002, que autoriza a Associação 
de Difusão Comunitária do Cabo de Santo Agostinho 
– Rádio Calheta – A Difusão Cabense a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo 
de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-

missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 182, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 182, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação de Difusão 
Comunitária do Cabo de Santo Agostinho – Rádio 
Calheta – A Difusão Cabense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cabo de Santo 
Agostinho, Estado de Pernambuco, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – José Jorge, Relator – Fátima 
Cleide – Flário Arns – Ideli Salvati – Aelton Freitas 
– Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José 
Maranhão – Efraim Morais – Leonel Pavan – Regi-
naldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi 
Alves Filho – Jonas Pinheiro – Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 
à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 874, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de 
2004 (nº 3.008/2003, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Moradores do Itamarati a 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Uruburetama, Estado 
do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 190, de 2004 (nº 3.008, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 510, de 2 de abril de 2002, que autoriza 
a Associação de Moradores do Itamarati a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Uruburetama, Estado do Ceará. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 190, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 190, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Associação de Moradores do Itamarati a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Uruburetama, Estado do Ceará, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2003. – Os-
mar Dias, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator 
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Hélio Costa – Ma-
guito Vilela – Valdir Raupp – José Maranhão – José 
Jorge – Efraim Morais – Leonel Pavan – Mozarildo 
Cavalcanti – Mão Santa – Jonas Pinheiro – Marco 
Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e reno-

vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão:
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 

do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 875, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 196, de 
2004 (nº 3.043/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
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sociação Comunitária Aiuruocana de Radio-
difusão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Aiuruoca, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 196, de 2004 (nº 3.043, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 519, de 2 de abril de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Aiuruoca, Estado de Minas Gerais. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-

bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não contraria preceitos ou 
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 196, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 196, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não haven-
do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-
dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação 
Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Aiuruoca, Estado de Minas Gerais, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Hélio Costa, Relator – Flávio 
Arns – Ideli Salvati – Aelton Freitas – Maguito Vilela 
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais 
– Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo Ca-
valcanti – Garibaldi Alves Filho – Jonas Pinheiro 
– Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

 
SEÇÃO II 

Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 

conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

 
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 876, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 
2004 (nº 3.061/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Rádio e TV Educativa de 
Juína para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Juína, Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2004.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presiden-
te da República submete ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, ato 
constante da Portaria nº 779, de 15 de maio de 2002, 
que outorga permissão à Fundação Rádio e TV Educati-
va de Juína para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso.

A documentação anexada à Mensagem Presiden-
cial informa que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do Ministério das Comunicações, constatan-
do-se estar devidamente instruído e em conformidade 
com a legislação pertinente.

O referido projeto, exarado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de 
seu relator e aprovação daquele órgão colegiado. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de outorga pelo Poder Executivo para 
execução de serviço de radiodifusão educativa obe-
dece a exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração 
de canais comerciais de rádio e televisão.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou-
tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu art. 
13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração desse tipo 
de serviço não depende de edital. Tampouco se aplicam 
à radiodifusão educativa as exigências da Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre 
formalidades e critérios para a apreciação dos atos de 
outorga e renovação de concessão e permissão para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Além disso, devido à sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o as-
pecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto 
está em perfeita consonância com o disposto na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 198, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 198, de 2004, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que outorga permissão à Fundação Rádio e TV Educativa 
de Juína para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Juína, Estado de 
Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Jonas Pinheiro, Relator – Alton 
Freitas, Relator ad hoc – Flávio Arns – Ideli Salvatti 
– Delcídio Amaral – Hélio Costa – Valdir Raupp – Luiz 
Otávio – José Maranhão – Efraim Morais – Eduardo 
Azeredo  – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mo-
zarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

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

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962.

....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de 

televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as universidades brasileiras:
d) as fundações constituídas no Brasil, cujos 

Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Te-
lecomunicações.

§ 1º As universidades e fundações deverão, com-
provadamente, possuir recursos próprios para o em-
preendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão educa-
tiva não dependerá da publicação do edital previsto do 
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,  
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo 
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e modificado por disposições posteriores.

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

DECRETO Nº 52.795, 
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão.

....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das 

Comunicações, observados, dentre outros, os seguin-
tes elementos e requisitos necessários à formulação 
das propostas para a execução do serviço:(Redação 
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga p .............
ara execução de serviço de radiodifusão com fins ex-
clusivamente educativos. (Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A documentação referente aos interessados 
na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
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terior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15 
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes 
de normas específicas. (Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As propostas serão examinadas e julga-
das em conformidade com os quesitos e critérios es-
tabelecidos neste artigo. (Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão 
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi-
dente da República ou pelo Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme o caso, e serão formaliza-
das por meio de convênio a ser firmado no prazo de 
sessenta dias.(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, 
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 877, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 
2004 (nº 3.102/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio da Vinci FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Atibaia, 
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 
2004 (nº 3.102, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.093, 
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à Rádio 
da Vinci FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Atibaia, 
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 

considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 205, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 205, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio da 
Vinci FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Atibaia, 
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator (ad 
hoc) – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas 
– Cristovam Buarque – Hélio Costa – José Mara-
nhão – Luiz Otávio – José Jorge – Efraim Morais 
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan 
–  Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal,

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 878, DE 2003

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de 
2004 (nº 3.l05/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Serra da Esperança Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Candói, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de 
2004 (nº 3.105, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.103, 
de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à Rádio 
Serra da Esperança Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Candói, Estado do Paraná. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 207, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XXI, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 207, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo re-
paros quanto aos aspectos de constitucionalidade, ju-
ridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga permissão à Rádio Serra da 
Esperança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 

sonora em freqüência modulada na cidade de Candói, 
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.– Osmar 
Dias, Presidente – Flávio Arns, Relator – Ideli Salvatti 
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Hélio Costa 
– Maguito Vilela – José Maranhão – Luiz Otávio – José 
Jorge – Efraim Morais – Marco Maciel – Leonel Pavan 
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 879, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 
2004 (nº 2.855/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Fraternidade Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Araras, Esta-
do de São Paulo.

Relator: Senador Luiz Otávio
Relator ad hoc: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 239, de 
2004 (nº 2.855, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Fraternidade Ltda. para explorar o serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Araras, 
Estado de São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, 
que renova a concessão para a exploração de canal 
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 
entidade Rádio Centenário de Araras Ltda., razão por 
que se propõe o registro da mudança de seu nome, 
por meio de emenda de redação ao art. 1º do PDS 
em análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Congres-
so Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam 
ou renovam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constitui-
ção Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislati-
vo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa 
norma interna relaciona uma série de informações a 
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, que devem instruir o processo subme-
tido à análise desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 239, de 2004, não contraria as for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade 
Rádio Fraternidade Ltda. atendeu os demais requisitos 
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técnicos e legais para habilitar-se à renovação da con-
cessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara do 
Deputados, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 239, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere 
o Decreto de 23 de maio de 2000, que reno-
va por dez anos, a partir de 11 de dezembro 
de 1994, a concessão da Rádio Fraternidade 

Ltda., outorgada originariamente à Rádio Cen-
tenário de Araras Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Araras, Estado de São Paulo.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator Ad 
hoc – Flavio Arns – Ideli Salvati – Aelton Freitas 
– Cristovam Buarque – Hélio Costa – Maguito Vi-
lela – Valdir Raupp – Luiz Otávio – José Maranhão 
– Jonas Pinheiro – Efraim Morais – Marco Maciel  
– Leonel Pavan – Mozarildo Cavalcanti.
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO SENADO 

Nº 239, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Fraternidade Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Araras, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto de 23 de maio de 2000, que renova por 
dez anos, a partir de 11 de dezembro de 1994, a 
concessão da Rádio Fraternidade Ltda., outorga-
da originariamente à Rádio Centenário de Araras 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de ARaras, Estado de 
São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias – Presidente,Ideli Salvatti, Relator – Leonel 
Pavan, Relator (ad hoc).

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres-
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 880, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 
2004 (nº 2.871/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 

em onda média na cidade de Iúna, Estado 
do Espírito Santo.

Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 246, de 2004 (nº 2.871, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora cm onda média na cidade de 
Iúna, Estado do Espírito Santo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante 
do Decreto de 7 de junho de 2001, que outorga concessão 
para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento interno do Senado 
Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Edu-
cação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga 
e renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 246, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 246, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à Rádio Itaí 
de Rio Claro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Iúna, Estado do 
Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator ad 
hoc – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas 
– Cristovam Buarque – Hélio Costa – Luiz Otávio 
– José Maranhão – Jonas Pinheiro – José Jorge 
– Efraim Morais – Marco Maciel – Leonel Pavan 
–  Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e reno-

vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 881, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de 
2004 (nº 2.901 2003 na Câmara dos Depu-
tados), que oprovar o ato que renova a per-
missão outorgada à Fundação Sousândrade 
de Apoio ao Desenvolvimento da Universi-
dade Federal do Maranhão para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de São Luís Es-
tado do Maranhão.

Relator: Senador Edison Lobão
Relator ad hoc: Senador Efraim Moarais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de 
2004 (nº 2.901, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
517, de 29 de agosto de 2001, que renova permissão 
outorgada à Fundação Sousândrade de Apoio ao De-
senvolvimento da Universidade Federal do Maranhão, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de São Luís, Estado do 
Maranhão. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 32, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, e dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 272, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, nona interna disciplinadora do 
processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não confraria preceitos ou princípios da 
Ler Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 272, de 2004, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução do 
Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que renova permissão outorgada à Fundação Sousân-
drade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Fe-
deral do Maranhão para explorar serviço de radiodifusão 

sonora em freqüência modulada na cidade de São Luis, 
Estado do Maranhão, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Edison Lobão, Relator – Efraim 
Morais, Relator (ad hoc) – Flávio Arns – Ideli Salvatti 
– Cristovam Buarque – Hélio Costa – Maguito Vi-
lela – Valdir Raupp – José Maranhão – Luiz Otávio 
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte 
– Leonel Pavan –  Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 84, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 882, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 287, de 
2004 (nº 170/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga a per-
missão à Rádio FM Mar Azul Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Itapema, 
Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 287, de 
2004 (nº 170, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
1.942, de lº de outubro de 2002, que outorga permis-
são à Rádio FM Mar Azul Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 287, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 287, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici-
dade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação 

do ato que outorga permissão à Rádio FM Mar Azul 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Itapema, Estado de 
Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, – Osmar Dias, Presidente 
– Leonel Pavan, Relator – Flávio Arns – Ideli Savat-
ti – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Delcídio 
Amaral – Hélio Costa – Valdir Raupp – Garibaldi 
Alves Filho – Luiz Otávio – Efraim Morais –Jonas 
Pinheiro – Reginaldo Duarte – Leonel Pavan – Mo-
zarildo Cavalcanti. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 883, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 
2004 (nº 3.024 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Verdes Matas – ACO-
VERMA, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Miguel do 
Guaporé, Estado de Rondônia.

Relatora: Senadora Fátima Cleide
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 
2004 (nº 3.024, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 563, 
de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Comu-
nitária Verdes Matas – ACOVERMA, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel do 
Guaporé, Estado de Rondônia. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos 
requisitos constitucionais formais relativos à competên-
cia legislativa da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Consti-
tuição. Constata-se que o referido projeto não confraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, 
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o 
projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o PDS 
nº 304, de 2004, não evidenciou violação das formalidades 
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, tendo ocorrido, na 
Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade 
da outorga, que passa de três para dez anos, por força 
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “alte-
ra o parágrafo único do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de 
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fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 304, de 2004, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que autoriza a Associação Comunitária Verdes Matas 
– ACOVERMA, a executar serviço de radiodifusão co-

munitária na cidade de São Miguel do Guaporé, Estado 
de Rondônia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente –  Ideli Salvatti Relatora (ad 
hoc) – Flávio Arns –  Aelton Freitas – Cristovam 
Buarque – Hélio Costa – Maguito Vilela – José Ma-
ranhão – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pi-
nheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan – Reginaldo 
Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redacão dada pela Lei nº 10.597 de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art.6º ..................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 884, DE 2004

Da Comissão De Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de 
2004 (nº 3.142/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a Rá-
dio Comunitária Líder do Sertão FM a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Chorrochó, Estado da Bahia.

Relator: Senador Almeida Lima
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 345, de 2004 (nº 3.142, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 884, de 4 de junho de 2002, que autoriza 
a Rádio Comunitária Líder do Sertão FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Chorrochó, Estado da Bahia. O ato foi submetido 
à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 

observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 345, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998, embora se requeira o ajuste do período de 
validade da outorga, que passa de três para dez 
anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de dezem-
bro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”. Tal ajuste poderá 
ser efetuado por meio de emenda de redação que 
propomos ao final.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 345, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Rádio Comunitária Líder 
do Sertão FM a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Chorrochó, Estado da Bahia, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda 
de redação:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 345, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere 
a Portaria nº 884, de 4 de junho de 2002, que 
autoriza a Rádio Comunitária Líder do Sertão 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Chorrochó, 
Estado da Bahia.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Efraim Morais, Relator Ad 
Hoc – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas 
– Cristovam Buarque – Hélio Costa – Maguito Vi-
lela – Valdir Raupp – José Maranhão – Luiz Otávio 
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan 
– Reginaldo Duarte – Eduardo Azeredo – Mozaril-
do Cavalcanti.
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO SENADO 

Nº 345, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co-
munitária Líder do Sertão FM a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Chorrochó, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Podaria nº 884, de 4 de junho de 2002, que autoriza 
a Rádio Comunitária Líder do Sertão FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Chorrochó, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Efraim Morais, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados 
os procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas 
reguladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, 
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as 
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes. 
(Redação dada pela Lei nº 10.597. de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º  ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 885, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 411, de 
2004 (nº 946/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Antonio Barbara para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cianor-
te, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 411, de 2004.

Por meio de mensagem presidencial, o Presiden-
te da República submete ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, ato 
constante da Portaria nº 2.957, de 18 de dezembro de 
2002, que outorga permissão à Fundação Antonio Bar-
bara para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná.

A documentação anexada à mensagem presiden-
cial informa que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do Ministério das Comunicações, constatan-
do-se estar devidamente instruído e em conformidade 
com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de 
seu relator, e aprovação daquele órgão colegiado. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de outorga pelo Poder Executivo para 
execução de serviço de radiodifusão educativa obe-
dece a exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração 
de canais comerciais de rádio e televisão.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu 
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração des-
se tipo de serviço não depende de edital. Tampouco 
se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que 
dispõe sobre formalidades e critérios para a aprecia-
ção dos atos de outorga e renovação de concessão 
e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens.

Além disso, devido à sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o as-
pecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto 
está em perfeita consonância com o disposto na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 411, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 411, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação 
Antonio Barbara, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Cianor-
te, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Flávio Arns, Relator – Ideli Sal-
vatti – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Hélio 
Costa – Valdir Raupp – José Maranhão – Garibaldi 
Alves Filho – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas 
Pinheiro – Reginlado Duarte – Leonel Pavan –  Mo-
zarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da constituição Federal, e estabele-
ce normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo 
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e modificado por disposições posteriores.

“Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério 
das Comunicações, observados, dentre outros, os se-
guintes elementos e requisitos necessários à formula-
ção das propostas para a execução do serviço:
....................................................................................

1º É dispensável a licitação para outorga para 
execução de serviço de radiodifusão com fins exclu-
sivamente educativos.

2º A documentação referente aos interessados 
na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
terior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15 
deste decreto, acrescidas das exigências constantes 
de normas específicas.”
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,  
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova o Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão.

....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das 

Comunicações, observados, dentre outros, os seguin-
tes elementos e requisitos necessários à formulação 
das propostas para a execução do serviço:(Redação 
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As propostas serão examinadas e julga-
das em conformidade com os quesitos e critérios es-
tabelecidos neste artigo.(Redação dada Delo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As outorgas a estados e municípios serão de-
feridas mediante atos de autorização pelo Presidente da 
República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme o caso, e serão formalizadas por meio de con-
vênio a ser firmado no prazo de sessenta dias.(Redação 
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

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

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962 Art. 14. Somen-
te poderão executar serviço de televisão 
educativa:
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a) a União;
b) os estados, territórios e municípios;
c) as universidades brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos 

estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

§ 1º As universidades e fundações deverão, com-
provadamente possuir recursos próprios para o em-
preendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão educa-
tiva não dependerá da publicação do edital previsto no 
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

PARECER Nº 886, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 491, de 
2004 (nº 2.950/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Atlântida FM de 
Blumenau Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Blumenau, Estado de 
Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 491, de 2004 
(nº 2.950, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Atlântida FM de Blumenau Ltda. para explorar o servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 691, de 14 de novembro 
de 2001, que renova permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 
entidade Rádio Verde Vale Ltda., razão por que se pro-
põe o registro da mudança de seu nome, por meio de 
emenda de redação ao art. 1º do PDS em análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Congres-
so Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam 
ou renovam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constitui-
ção Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislati-
vo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa 
norma interna relaciona uma série de informações a 
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, que devem instruir o processo subme-
tido à análise desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 491, de 2004, não contraria 
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que 
a entidade Rádio Atlântida FM de Blumenau Ltda. 
atendeu os demais requisitos técnicos e legais para 
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados, com a 
seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 491, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se re-
fere a Portaria nº 691, de 14 de novembro de 
2001, que renova por dez anos, a partir de 25 
de fevereiro de 1996, a permissão outorgada 
à Rádio Atlântida FM de Blumenau Ltda., defe-
rida originariamente à Rádio Verde Vale Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Blume-
nau, Estado de Santa Catarina.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Leonel Pavan, Relator – Flávio 
Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Hélio Costa 
– Valdir Raupp – Garibaldi Alves Filho – Luiz Otávio 
– Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel 
– Reginaldo Duarte – Leonel Pavan –  Mozarildo 
Cavalcanti. 
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO SENADO 

Nº 491, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Blumenau 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 691, de 14 de novembro de 2001, que renova 
por dez anos, a partir de 25 de fevereiro de 1996, a 
permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Blume-
nau Ltda., deferida originariamente à Rádio Verde Vale 
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Blumenau, Estado 
de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão 23 de junho de 2004. – Senador 
Osmar Dias, Presidente – Leonel Pavan, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 

serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 887, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 499, de 
2004 (nº 179/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Mater Ecclesiae para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 499, de 2004 (nº 
179, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Mater Eccle-
siae para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante 
da Portaria nº 2.646, de 28 de novembro de 2002, que 
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outorga permissão para a execução, com fins exclusi-
vamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe também pronunciar-se sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições.

Devido à sua especificidade, os canais de ra-
diodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e 
fundações constituídas no Brasil, com finalidade 
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que comple-
mentou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu 
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios 
serão deferidas mediante atos de autorização pelo 
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado 
das Comunicações, respectivamente, e serão forma-
lizadas por meio de convênio.

O RSR estabelece ainda, no seu art. 13, §§ 1º 
e 2º, que a outorga para exploração de serviço não 
depende de edital.

Não se aplicam à radiodifusão educativa as exi-
gências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para 
a apreciação dos atos de outorga e renovação de con-
cessão e permissão para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 499, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Funda-
ção Mater Ecclesiae para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator – Flávio 
Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Cristovam 
Buarque – Hélio Costa – Valdir Raupp – José Mara-
nhão – Garibaldi Alves Filho – Luiz Otávio – Efraim 
Morais – Jonas Pinheiro – Leonel Pavan – Reginal-
do Duarte – Mozarildo Cavalcanti.

    89ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



Julho de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 23075 JULHO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL90     



23076 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

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

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962

....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de 

televisão educativa:
a) a União;
b) os estados, territórios e municípios;
c) as universidades brasileiras;
d) as fundações constituídas no Brasil, cujos 

estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

§ 1º As universidades e fundações deverão, com-
provadamente possuir recursos próprios para o em-
preendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão educa-
tiva não dependerá da publicação do edital previsto do 
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,  
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, e modificado por disposições pos-
teriores.

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

DECRETO Nº 52.798,  
DE 31 DE OUTUBRO DE 1983

Aprova Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão.

....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministé-

rio das Comunicações, observados, dentre outros, 
os seguintes elementos e requisitos necessários 
à formulação das propostas para a execução do 
serviço:(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 
24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dispensável a licitação para outorga para 
execução de serviço de radiodifusão com fins exclusi-
vamente educativos. (Redação dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A documentação referente aos interessados 
na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
terior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15 
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes 
de normas específicas.(Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e julga-
das em conformidade com os quesitos e critérios es-
tabelecidos neste artigo. (Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As outorgas a estados e municípios serão 
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi-
dente da República ou pelo Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme o caso, e serão formaliza-
das por meio de convênio a ser firmado no prazo de 
sessenta dias.(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, 
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 888, DE 2004

Da Comissão De Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 592, de 
2004 (nº 58/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Sociedade Rádio Tubá Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Tubarão, Estado 
de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
592, de 2004 (nº 58, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Sociedade Rádio Tubá Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tu-
barão, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 13 de junho de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 

de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 592, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução na 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 592, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão 
da Sociedade Rádio Tubá Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Tubarão, Estado de Santa Catarina, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2004. – Osmar 
Dias, Presidente – Leonel Pavan, Relator – Flávio 
Arns – Ideli Salvatti – Cristovam Buarque – Hélio 
Costa – Maguito Vilela – Garibaldi Alves Filho – Luiz 
Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginal-
do Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e reno-

vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º o cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

AVISOS 
DA PRESIDÊNCIA

- Abertura do prazo de cinco dias úteis para re-
cebimento de emendas, perante a Mesa, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2002 (nº 
4.589/2001, na Casa de origem), que “dispõe 

sobre os limites e a demarcação do Parque 
Nacional de São Joaquim, no Estado de Santa 
Catarina, e estabelece outras providências; 
nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento 
Interno, tendo em vista a publicação do Pa-
recer nº 859, de 2004, da Comissão de As-
suntos Sociais, sobre a matéria.

- Abertura do prazo de cinco dias úteis para inter-
posição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que os Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 23, 29, 34, 43, 50, 
61, 75, 79, 84, 173, 180, 182, 190, 196, 198, 
205, 207, 239, 246, 272, 287, 304, 345, 411, 
491, 499 e 592, de 2004, sejam apreciados 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, § 3º, do 
Regimento Interno, combinado com o Pare-
cer nº 34, de 2003, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo 
Plenário em 25 de março de 2003; tendo em 
vista o recebimento do Ofício nº 40, de 2004, 
da Comissão de Educação, comunicando a 
aprovação em caráter terminativo das refe-
ridas matérias.

- Início, a partir do dia 2 de agosto próximo, do pra-
zo para apresentação de emendas, perante 
a Comissão de Educação, aos Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 757 a 857, de 2004, 
referentes a concessões e permissões de ser-
viços de radiodifusão.

- Início, a partir do dia 2 de agosto próximo, do prazo 
para interposição do recurso previsto no art. 
91, § 3º, do Regimento Interno, para os Pro-
jetos de Decreto Legislativo nºs 494, 573, 
592, 634, 691, 783, 799, 801, 824, 838, 842, 
903, 907, 908, 910, 919, 922, 929, 935 e 938, 
de 2003; 4, 5, 9, 10, 14, 22, 26, 30, 33, 35, 40, 
41, 44, 45, 48, 51, 52, 54, 55, 60, 62, 65, 72, 73, 
80, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 102, 105, 107, 112, 
113, 114, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 
134, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 
155, 157, 160, 161, 171, 181, 183, 195, 209, 
217, 219, 226, 229, 230, 234, 244, 252, 254, 
255, 261, 266, 270, 275, 280, 284, 292, 294, 
299, 305, 327, 351, 352, 356, 371, 379, 386, 
402, 431, 482, 511, 548 e 557, de 2004.

- Manutenção dos prazos para interposição de re-
cursos e recebimento de emendas, perante a 
Mesa e às Comissões, previstos na publicação 
do avulso da Ordem do Dia da sessão delibe-
rativa ordinária de 8 do corrente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PPS 
– RR) – O Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti enviou dis-
curso à Mesa para ser publicado na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 
210 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o texto atual do projeto da 
nova Lei de Biossegurança, aprovado na Câmara dos 
Deputados em fevereiro e que ora tramita nesta Casa, 
prevê a proibição das pesquisas com células-tronco 
embrionárias.

Só será permitida a pesquisa com células-tronco 
provenientes de cordões umbilicais, medulas ósseas 
ou placentas. Embriões descartados pelas clínicas de 
fertilização in vitro ou produzidos por clonagem tera-
pêutica não poderão ser usados para a obtenção de 
células-tronco.

Sr. Presidente, o Senado Federal está diante de 
duas alternativas claras. A primeira é a de acompa-
nharmos o texto da Câmara dos Deputados e ratifi-
carmos a proibição das pesquisas com células-tronco 
embrionárias.

Tomando esse caminho, estaremos interpondo 
sérios obstáculos ao progresso científico neste País. 
Estaremos assumindo, voluntariamente, uma posição 
secundária em um campo do conhecimento, a biolo-
gia, que já se consolidou como a grande fronteira da 
ciência neste século que se inicia.

Sabemos, Sr. Presidente, que a proibição das 
pesquisas com células-tronco embrionárias não foi re-
sultado de debates desapaixonados e racionais sobre 
o assunto. Ela resultou, verdade seja dita, da pressão 
de grupos religiosos, que, agora, voltam suas atenções 
para o Senado Federal.

Srªs e Srs. Senadores, é no mínimo curioso que 
um projeto dessa magnitude seja influenciado por ar-
gumentos de natureza religiosa.

Se não me engano, vivemos num país laico, 
onde Igreja e Estado são duas instituições sepa-
radas e independentes. Embora a religião tenha 
um papel importante em vários aspectos da vida 
social, ela não pode ser o fator determinante numa 
discussão que envolve aspectos estranhos ao uni-
verso religioso.

Podemos nos decidir, no Senado Federal, por 
trilhar o caminho dessa primeira alternativa e, como 
resultado disso, atravancar o progresso científi-

co do País. Mas, em vez disso, o Senado Federal 
pode demonstrar a maturidade, a coragem e a in-
dependência necessárias para seguir uma segunda 
alternativa: a de alterar o texto aprovado pela Câ-
mara e liberar as pesquisas com as células-tronco 
embrionárias.

Caso façamos a opção pela alternativa da libe-
ração, estaremos concedendo aos nossos cientis-
tas a possibilidade de realizar pesquisas de ponta 
nessa área sensível e estratégica. Estaremos dan-
do a eles a oportunidade de medir forças com os 
cientistas de países em que a pesquisa não parou, 
como a Inglaterra e a Coréia do Sul. Esses países, 
inclusive, estão atraindo um número considerável 
de cientistas renomados, oriundos de lugares em 
que esse tipo de pesquisa foi proibido, como os 
Estados Unidos.

A menção de outros países nos lembra de 
que, independentemente do que se decida no Bra-
sil, as pesquisas com células-tronco embrionárias 
continuarão sendo realizadas em outras partes do 
mundo. Diante desse fato, não é difícil imaginar um 
cenário futuro em que, nos países em que a pes-
quisa está sendo incentivada, se descubra a cura 
para várias doenças, como a diabetes, o mal de 
Alzheimer, o mal de Parkinson, a distrofia muscu-
lar e outras enfermidades que vitimam milhões de 
pessoas a cada ano.

Nesse cenário, o Brasil, juntamente com os paí-
ses que proibiram as pesquisas, se verá na condição 
de mero comprador dos medicamentos e das tecno-
logias produzidos a partir das pesquisas com células-
tronco.

É possível prever, também, que essas inova-
ções não serão baratas. O Brasil terá de pagar um 
preço bastante alto para ter acesso aos medicamen-
tos que proporcionarão a cura para os males que 
mencionei.

O Senado Federal, não resta dúvida, tem a 
opção de adotar a primeira alternativa e proibir 
as pesquisas com células-tronco no Brasil. Nesse 
caso, estaremos escolhendo o caminho do atraso, 
do obscurantismo e da dependência tecnológica. 
Estaremos aceitando argumentos da Idade Média 
para justificar decisões tomadas no século XXI. 
Estaremos atando as mãos de nossa comunidade 
científica e, na prática, expulsando nossos melho-
res cérebros, que buscarão melhores condições de 
trabalho longe daqui.
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Sr. Presidente, meu posicionamento já ficou cla-
ro nas outras ocasiões em que tratei desse assunto. 
Defendo a adoção da segunda alternativa e sou ple-
namente favorável à liberação das pesquisas com cé-
lulas-tronco no Brasil.

Creio que o País conta com um enorme potencial 
para participar ativamente do desenvolvimento dessas 
novas tecnologias. Possuímos centro de excelência 
no que se refere às ciências biológicas e temos, em 
nossos quadros, pesquisadores de alto gabarito, re-
conhecidos internacionalmente.

Proibir as pesquisas com células-tronco embrio-
nárias seria desperdiçar todo esse potencial. Seria 
um desperdício similar ao que já ocorre, e continuará 
ocorrendo, caso o projeto da Lei de Biossegurança 
seja aprovado em sua forma atual: periodicamente, 
milhares de embriões continuarão a ser descartados 

pelas clínicas de fertilização, embriões que poderiam 
ser utilizados para a obtenção de células-tronco e, con-
seqüentemente, para a descoberta da cura de várias 
doenças graves.

Diante de tudo isso, apelo a V. Exªs para que al-
teremos o projeto da Lei de Biossegurança, no sentido 
de permitir, em nosso País, a pesquisa com células-
tronco embrionárias. Não podemos perder mais uma 
oportunidade de nos posicionarmos na dianteira dos 
avanços científicos e tecnológicos, sobretudo por pre-
conceito e desinformação.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PPS 

– RR) – Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 33 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 mi-
nutos.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Blo-
co/PT– MT) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projeto de lei da Câmara que 
passo a ler. 

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2004 
(nº 3.443/2004, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, 

da Constituição Federal)

Autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir Serviço Social Autônomo denominado 
Agência Brasileira de Desenvolvimento In-
dustrial – ABDI, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir 

Serviço Social Autônomo com a finalidade de promover 
a execução de políticas de desenvolvimento industrial, 
especialmente as que contribuam para a geração de 
empregos, em consonância com as políticas de co-
mércio exterior e de ciência e tecnologia.

§ 1º O Serviço Social Autônomo de que trata o 
caput deste artigo, pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade 
pública, denomina-se Agência Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial – ABDI.

§ 2º São competências da ABDI:
I – propor ao Poder Executivo planos de ação da 

política de desenvolvimento industrial;
II – articular-se com órgãos públicos e entidades 

privadas para execução das diretrizes estratégicas da 
política industrial, em consonância com as políticas de 
comércio exterior e de ciência e tecnologia;

III – coordenar e promover a execução das polí-
ticas de desenvolvimento industrial.

Art. 2º São órgãos de direção da ABDI:
I – a Diretoria Executiva, composta por 1 (um) 

presidente e 2 (dois) diretores;
II – o Conselho Deliberativo, composto por 15 

(quinze) membros; e
III – o Conselho Fiscal, composto por 3 (três) 

membros.
Art. 3º O Conselho Deliberativo será composto por 

8 (oito) representantes do Poder Executivo e 7 (sete) 
de entidades privadas, titulares e suplentes, escolhidos 
na forma estabelecida em regulamento, com mandato 
de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos 1 (uma) 
única vez por igual período.

Art. 4º O Conselho Fiscal será composto por 2 
(dois) representantes do Poder Executivo e 1 (um) da 
sociedade civil, titulares e suplentes, escolhidos na for-
ma estabelecida em regulamento, com mandato de 2 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos 1 (uma) única 
vez por igual período.

Art. 5º Fica autorizada a destituição de membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, nas hipóteses 
definidas em regulamento.

Art. 6º O presidente e os diretores da Diretoria 
Executiva da ABDI serão escolhidos e nomeados pelo 
Presidente da República para o exercício de mandato 
de 4 (quatro) anos, podendo ser por ele exonerados 
a qualquer tempo, de ofício ou por proposta do Con-
selho Deliberativo, aprovada por maioria absoluta de 
seus membros.

Art. 7º As competências e atribuições do Con-
selho Deliberativo, do Conselho Fiscal e dos mem-
bros da Diretoria Executiva serão estabelecidas em 
regulamento.

Art. 8º Compete ao Poder Executivo, na supervi-
são da gestão da ABDI:

I – definir os termos do contrato de gestão, que 
estipulará as metas e objetivos, os prazos e respon-
sabilidades para sua execução e especificará os cri-
térios para avaliação da aplicação dos recursos a ela 
repassados; e 

II – aprovar, anualmente, o orçamento-programa 
da ABDI para a execução das atividades previstas no 
contrato de gestão.

Ata da 100ª Sessão Não Deliberativa, 
em 12 de julho de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Heráclito Fortes
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Parágrafo único. Até o dia 31 de março de cada 
exercício, o Poder Executivo apreciará o relatório de 
gestão e emitirá parecer sobre o cumprimento do con-
trato de gestão pela ABDI.

Art. 9º São obrigações da ABDI:
I – apresentar, anualmente, ao Poder Executivo, 

até 31 de janeiro, relatório circunstanciado sobre a 
execução do contrato de gestão no exercício anterior, 
com a prestação de contas dos recursos públicos nele 
aplicados, a avaliação geral do contrato de gestão e 
as análises gerenciais cabíveis;

II – remeter ao Tribunal de Contas da União, até 
31 de março do ano seguinte ao término do exercício 
financeiro, as contas da gestão anual aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo;

III – articular-se com os órgãos públicos e en-
tidades privadas para o cumprimento de suas finali-
dades;

IV – disponibilizar informações técnicas, credití-
cias, entre outras, que contribuam para o desenvolvi-
mento industrial brasileiro.

Art. 10. A ABDI firmará contrato de gestão com o Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
para execução das finalidades previstas nesta Lei.

Art. 11. Na elaboração do contrato de gestão, 
devem ser observados os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e economi-
cidade, prevendo-se, expressamente, a especificação 
do programa de trabalho, a estipulação das metas a 
serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 
bem como previsão expressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 
indicadores de qualidade e produtividade.

§ 1º O contrato de gestão assegurará à Diretoria 
Executiva da ABDI a autonomia para a contratação e 
a administração de pessoal, sob regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho.

§ 2º O processo de seleção para admissão de 
pessoal efetivo da ABDI deverá ser precedido de edital 
publicado no Diário Oficial da União e observará os prin-
cípios da impessoalidade, moralidade e publicidade.

§ 3º o contrato de gestão estipulará limites e crité-
rios para a despesa com remuneração e vantagens de 
qualquer natureza a serem percebidas pelos empregados 
da ABDI e conferirá à Diretoria Executiva poderes para 
fixar níveis de remuneração para o pessoal da entidade, 
em padrões compatíveis com os respectivos mercados 
de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e 
os setores de especialização profissional.

§ 4º o contrato de gestão será alterado para in-
corporar recomendações formuladas pela supervisão 
ou pela fiscalização.

Art. 12. A ARDI, para a execução de suas fina-
lidades, poderá celebrar contratos de prestação de 
serviços com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 
sempre que considere ser essa a solução mais econô-
mica para atingir os objetivos previstos no contrato de 
gestão, observados os princípios da impessoalidade, 
moralidade e publicidade.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, me-
diante convênio, prestar apoio técnico aos projetos e 
programas desenvolvidos pela ABDI.

Art. 13. A remuneração dos membros da Diretoria 
Executiva da ABDI será fixada pelo Conselho Deliberativo 
em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no 
mercado de trabalho para profissionais de graus equi-
valentes de formação profissional e de especialização, 
observado o disposto no § 3º do art. 11 desta Lei.

Art. 14. O Tribunal de Contas da União fiscaliza-
rá a execução do contrato de gestão e determinará, 
a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar 
necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregula-
ridades que identificar.

Art. 15. O art. 8º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º ...................................................  
§ 3º Para atender à execução das políti-

cas de apoio às micro e às pequenas empre-
sas, de promoção de exportações e de desen-
volvimento industrial, é instituído adicional às 
alíquotas das contribuições sociais relativas às 
entidades de que trata o art. 10 do Decreto-Lei 
nº 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:

 ..............................................................
§ 4º O adicional de contribuição a que 

se refere o § 3º deste artigo será arrecadado 
e repassado mensalmente pelo órgão ou en-
tidade da Administração Pública Federal ao 
Cebrae, ao Serviço Social Autônomo Agên-
cia de Promoção de Exportações do Brasil 
– Apex-Brasil, e ao Serviço Social Autônomo 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial – ABDI, na proporção de 85,75% (oitenta 
e cinco inteiros e setenta e cinco centésimos 
por cento) ao Cebrae, 12,25% (doze inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento) à Apax-
Brasil e 2% (dois por cento) a ABDI.

§ 5º Os recursos a serem destinados à 
ABDI, nos termos do § 4º, correrão exclusiva-
mente à conta do acréscimo de receita líquida 
originado da redução da remuneração do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social, determinada 
pelo § 2º do art. 94 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991,vedada a redução das partici-
pações destinadas ao Cebrae e à Apex-Brasil 
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na distribuição da receita líquida dos recursos 
do adicional de contribuição de que trata o § 
3º deste artigo.”(NR) 

Art. 16. O art. 94 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
remunerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art.94 ...................................................  
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, 

exclusivamente, às contribuições que tenham 
a mesma base utilizada para o cálculo das 
contribuições incidentes sobre a remunera-
ção paga ou creditada a segurados, ficando 
sujeitas aos mesmos prazos, condições, san-
ções e privilégios, inclusive no que se refere 
à cobrança judicial.

§ 2º A remuneração de que trata o caput 
deste artigo será de 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) do montante arrecadado 
pela aplicação do adicional de contribuição 
instituído pelo § 3º do art. 8º da Lei nº 8.029, 
de 12 de abril de 1990.”(NR)

Art. 17. Constituem receitas adicionais da 
ABDI:

I – os recursos que lhe forem transferidos 
em decorrência de dotações consignadas no 
Orçamento-Geral da União, créditos adicionais, 
transferências ou repasses;

II – os recursos provenientes de con-
vênios, acordos e contratos celebrados com 
entidades, organismos e empresas;

III – as doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados;

IV – os decorrentes de decisão judicial;
V – os valores apurados com a venda  

ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua 
propriedade; e

VI – os rendimentos resultantes de apli-
cações financeiras e de capitais, quando au-
torizadas pelo Conselho Deliberativo.

Art. 18. Fica criado o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Industrial – CNDI, vinculado à Presidência 
da República e presidido pelo Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 
a atribuição de propor ao Presidente da República po-
líticas nacionais e medidas específicas destinadas a 
promover o desenvolvimento industrial do País.

Art. 19. O CNDI será composto por representan-
tes do Poder Executivo e da sociedade civil, na forma 
do regulamento.

Parágrafo único. Os membros do CNDI a que se 
refere o art. 19 desta Lei não perceberão remuneração 

pelo desempenho das funções de conselheiros, consi-
derando–se como serviços públicos relevantes.

Art. 20. A ABDI fará publicar no Diário Oficial da 
União, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da sua 
criação, o manual de licitações e contratos pertinentes 
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações.

Art. 21. No prazo máximo de 20 (vinte) dias a 
contar do início das atividades da ABDI, o Instituto Na-
cional do Seguro Social – INSS, deverá providenciar 
as respectivas reformulações orçamentárias referentes 
à transferência para a ABDI dos recursos oriundos da 
contribuição social a que se referem os §§ 3º e 4º do 
art. 8º da Lei nº 9.029, 12 de abril de 1990, com as al-
terações introduzidas pelo art. 15 desta Lei.

Art. 22. O estatuto da ABDI será aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, no prazo de 60 (sessenta) dias 
após sua instalação, observado o disposto nesta Lei.

Art. 23. O patrimônio da ABDI, bem como os 
legados, doações e heranças que lhe forem destina-
dos, na hipótese de sua extinção, será imediatamente 
transferido à União.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI Nº 3.443, DE 2004

Autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir Serviço Social Autônomo denominado 
Agência Brasileira de Desenvolvimento In-
dustrial – ABDI, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir 

Serviço Social Autônomo com a finalidade de promover 
a execução de políticas de desenvolvimento industrial, 
especialmente as que contribuam para a geração de 
empregos, em consonância com as políticas de co-
mércio exterior e de ciência e tecnologia.

Parágrafo único. O Serviço Social Autônomo de 
que trata o caput deste artigo, pessoa jurídica de di-
reito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo 
e de utilidade pública, denomina-se Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial – ABDI:

Art. 2º São órgãos de direção da ABDI:

I – a Diretoria Executiva, composta por 
um presidente e dois diretores;

II – o Conselho Deliberativo, composto 
por quinze membros; e

III – o Conselho Fiscal, composto por 
três membros.

Art. 3º O Conselho Deliberativo será composto 
por oito representantes do Poder Executivo e sete de 
entidades privadas, titulares e suplentes, escolhidos 
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na forma estabelecida em regulamento, com mandato 
de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única 
vez por igual período.

Art. 4º O Conselho Fiscal será composto por dois 
representantes do Poder Executivo e um da sociedade 
civil, titulares e suplentes, escolhidos na forma estabeleci-
da em regulamento, com mandato de dois anos, podendo 
ser reconduzidos uma única vez por igual período.

Art. 5º Fica autorizada a destituição de membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, nas hipóteses 
definidas em regulamento.

Art. 6º A nomeação da Diretoria Executiva da 
ABDI, para um período de quatro anos, é de livre 
escolha do Presidente da República, demissível ad 
nutum.

Art. 7º As competências e atribuições do Con-
selho Deliberativo, do Conselho Fiscal e dos mem-
bros da Diretoria Executiva serão estabelecidas em 
regulamento.

Art. 8º Compete ao Poder Executivo, na supervi-
são da gestão da ABDI:

I – definir os termos do contrato de ges-
tão, que estipulará as metas e objetivos, os 
prazos e responsabilidades para sua execução 
e especificará os critérios para avaliação da 
aplicação dos recursos a ela repassados; e

II – aprovar, anualmente, o orçamento-
programa da ABDI para a execução das ativi-
dades previstas no contrato de gestão.

Parágrafo único. Até o dia 31 de março 
de cada exercício, o Poder Executivo apreciará 
o relatório de gestão e emitirá parecer sobre o 
cumprimento do contrato de gestão pela ABDI.

Art. 9º São obrigações da ABDI:

I – apresentar, anualmente ao Poder Exe-
cutivo, até 31 de janeiro, relatório circunstan-
ciado sobre a execução do contrato de ges-
tão no exercício anterior, com a prestação de 
contas dos recursos públicos nele aplicados, 
a avaliação geral do contrato de gestão e as 
análises gerenciais cabíveis;

II – remeter ao Tribunal de Contas da 
União, até 31 de março do ano seguinte ao 
término do exercício financeiro, as contas da 
gestão anual aprovadas pelo Conselho Deli-
berativo;

III – articular-se com os órgãos públicos 
e entidades privadas para o cumprimento de 
suas finalidades; e

IV – disponibilizar informações técnicas, 
creditícias, entre outras, que contribuam para 
o desenvolvimento industrial brasileiro.

Art. 10. A ABDI firmará contrato de gestão com 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior para execução das finalidades previstas 
nesta lei.

Art. 11. Na elaboração do contrato de gestão, 
devem ser observados os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e economi-
cidade, prevendo-se, expressamente, a especificação 
do programa de trabalho, a estipulação das metas a 
serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 
bem como previsão expressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 
indicadores de qualidade e produtividade.

§ 1º O contrato de gestão assegurará à Diretoria 
Executiva da ABDI a autonomia para a contratação e 
a administração de pessoal, sob regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho.

§ 2º O processo de seleção para admissão de 
pessoal efetivo da ABDI deverá ser precedido de edital 
publicado no Diário Oficial da União, e observará os prin-
cípios da impessoalidade, moralidade e publicidade.

§ 3º O contrato de gestão estipulará limites e crité-
rios para a despesa com remuneração e vantagens de 
qualquer natureza a serem percebidas pelos empregados 
da ABDI, e conferirá à Diretoria Executiva poderes para 
fixar níveis de remuneração para o pessoal da entidade, 
em padrões compatíveis com os respectivos mercados 
de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e 
os setores de especialização profissional.

§ 4º O contrato de gestão será alterado para in-
corporar recomendações formuladas pela supervisão 
ou pela fiscalização.

Art. 12. A ABDI, para a execução de suas fina-
lidades, poderá celebrar contratos de prestação de 
serviços com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 
sempre que considere ser essa a solução mais econô-
mica para atingir os objetivos previstos no contrato de 
gestão observados os princípios da impessoalidade, 
moralidade e publicidade.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, me-
diante convênio, prestar apoio técnico aos projetos e 
programas desenvolvidos pela ABDI.

Art. 13. A remuneração dos membros da Diretoria 
Executiva da ABDI será fixada pelo Conselho Deliberativo 
em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no 
mercado de trabalho para profissionais de graus equi-
valentes de formação profissional e de especialização, 
observado o disposto no § 3º do art. 1º desta Lei.

Art. 14. O Tribunal de Contas da União fiscaliza-
rá a execução do contrato de gestão e determinará, 
a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar 
necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregula-
ridades que identificar.
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Art 15. Os §§ 3º e 4º do art. 8º da Lei nº 8.029, 
de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com a se-
guinte redação: 

§ 3º Para atender à execução das políticas de 
apoio às micro e às pequenas empresas e de promo-
ção de exportações e à promoção e coordenação da 
execução da política de desenvolvimento industrial, 
tecnológico e de comércio exterior, é instituído adi-
cional às alíquotas das contribuições sociais relativas 
à~ entidades de que trata o Art. 1º do Decreto-Lei nº 

2.318, de 30 de dezembro de 1985, de:
....................................................................................

§ 4º O adicional de contribuição a que se refere o 
§ 3º será arrecadado e repassado mensalmente, pelo 
órgão ou entidade da Administração Pública Federal 
ao Cebrae, ao Serviço Social Autônomo Agência de 
Promoção de Exportações do Brasil – Apex-Brasil e ao 
Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial – ABDI, na proporção de oitenta 
e cinco inteiros e cinco décimos por cento ao Cebrae, 
doze inteiros e cinco décimos por cento à Apex-Brasil 
e dois inteiros por cento à ABDI.” (NA)

Art. 16. O art. 94 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
remunerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

§ 2º A remuneração de que trata o caput será de 
um inteiro e cinco décimos por cento do montante ar-
recadado pela aplicação do adicional de contribuição 
instituído pelo § 3º do art. 8º da Lei nº 8.029, de 12 de 
abril de 1990.” (NR)

Art. 17. Constituem receitas adicionais da 
ABDI:

I – os recursos que lhe forem transferidos 
em decorrência de dotações consignadas no 
Orçamento-Geral da União, créditos adicionais, 
transferências ou repasses:

II – os recursos provenientes de con-
vênios, acordos e contratos celebrados com 
entidades, organismos e empresas;

III – as doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados;

IV – os decorrentes de decisão judicial;
V – os valores apurados com a venda 

ou aluguei de bens móveis e imóveis de sua 
propriedade; e

VI – os rendimentos resultantes de apli-
cações financeiras e de capitais, quando au-
torizadas pelo Conselho Deliberativo.

Art. 18. Fica criado o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Industrial – CNDI, vinculado à Presidência 
da República e presidido pelo Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 

a atribuição de propor ao Presidente da República po-
líticas nacionais e medidas específicas destinadas a 
promover o desenvolvimento industrial do País.

Art. 19. O CNDI será composto por representan-
tes do Poder Executivo e da sociedade civil, na forma 
do regulamento.

Parágrafo único. Os membros do CNDI a que se 
refere o art. 18 não perceberão remuneração pelo de-
sempenho das funções de conselheiros, consideran-
do-se como serviços públicos relevantes.

Art. 20. A ABDI fará publicar no Diário Oficial da 
União, no prazo de sessenta dias a partir da sua cria-
ção, o manual de licitações e contratos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações.

Art. 21. No prazo máximo de vinte dias a contar 
do início das atividades da ABDI, o Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS deverá providenciar as res-
pectivas reformulações orçamentárias referentes à 
transferência para a ABDI dos recursos oriundos da 
contribuição social a que se referem os §§ 3º e 4º do 
art. 8º da Lei nº 8.029, de 1990, com as alterações in-
troduzidas pelo art. 15 desta Lei.

Art. 22. O estatuto da ABDI será aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, no prazo de sessenta dias após 
sua instalação, observado o disposto nesta Lei.

Art. 23. O patrimônio da ABDI, bem como os 
legados, doações e heranças que lhe forem destina-
dos, na hipótese de sua extinção será imediatamente 
transferido à União.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mensagem nº 195, de 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § lº do art. 64 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o 
texto do projeto de lei que “Autoriza o Poder Executivo 
a instituir Serviço Social Autônomo denominado Agên-
cia Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, e 
dá outras providências”.

Brasília, 28 de abril de 2004. – Luiz Inácio da 
Silva

EM Nº 0016/GM-MDIC

Brasília, 28 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Como registra a recente história econômica do 

País, o Governo Brasileiro, ao longo das duas déca-
das que antecederam o início do mandato de Vossa 
Excelência, veio perdendo gradualmente a capaci-
dade de formular e executar uma consistente política 
industrial, tecnológica e de comércio exterior. As pou-
cas tentativas levadas a efeito se perderam devido à 
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sua abrangência limitada, à timidez das medidas pro-
postas e à descontinuidade das ações voltadas à sua 
implementação.

2. Ante os obstáculos que se antepunham, os 
governos que se sucederam mostraram-se incapazes 
de articular os diferentes instrumentos de política e de 
mobilizar os diferentes segmentos da sociedade em 
torno de metas consensualmente fortalecidas.

3. Por outro lado, ganharam força os reclamos, 
provenientes de todos os segmentos da economia, 
no sentido de dotar o País de uma política industrial, 
tecnológica e de comércio exterior que resultasse na 
valorização do trabalho, na renovação do parque indus-
trial, na melhor remuneração do capital, na criação de 
empregos, na redistribuição da renda, na valorização 
do capital humano, na criação de ambiente favorável à 
disseminação das novas tecnologias, na conquista de 
novos mercados externos, e na expansão e diversifi-
cação de nossa base exportadora. Tudo isso se inclui 
idéia básica do Desenvolvimento Industrial.

4. Embora a questão da política industrial esteja 
formalmente afeta a este Ministério, é forçoso reconhe-
cer que sua formulação e execução, consistentes com 
uma política de desenvolvimento industrial, perpassa 
a maioria dos órgãos que compõem o Governo e seu 
trato constitui matéria que requer ampla abordagem, 
trazendo para o centro dos debates importantes enti-
dades que atuam no setor privado da economia.

5. Nessa linha, Senhor Presidente, tenho a honra 
de submeter à apreciação de Vossa Excelência o ane-
xo projeto de Lei, que, autorizando o Poder Executivo 
a instituir a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial – ABDI, virá a dotar o Poder Executivo de 
instrumento ágil, competente e capaz de executar uma 
política industrial que coloque o Pare, em definitivo, no 
caminho do desenvolvimento industrial, promovendo a 
execução da política de desenvolvimento industrial, em 
cooperação com o Poder Público e o Setor Privado.

6. O modelo sugerido para institucionalização da 
ABDI é a de um serviço social autônomo, na forma de 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 
de interesse coletivo e de utilidade pública, o que cer-
tamente virá a dotá-la de maior agilidade e flexibilida-
de para o bom desempenho de suas competências. 
São numerosas as entidades do chamado “Sistema 
S” em que tais vantagens de natureza administrativa 
já foram comprovadas.

7. Constituirá receita principaL da ABDI parte 
dos recursos arrecadados do adicional da Contribui-
ção Social de que trata o § 3º da Lei nº 8.029, de 12 
de abril de 1990, e outros que lhe forem transferidos 
em decorrência de dotações consignadas no Orça-
mento Geral da União, créditos especiais, créditos 

adicionais, transferências ou repasses, e outras recei-
tas eventuais.

8. Assinalo, Senhor Presidente, que os recursos 
provenientes da citada Contribuição Social afiguram-se 
suficientes para atender às despesas de manutenção 
da entidade, bem assim os projetos idealizados, sendo 
que as dotações originadas do Orçamento Geral da 
União somente serão utilizadas para atender situação 
excepcional e necessária para enfrentar programa novo 
que demande recursos desta fonte.

9. A gestão da nova entidade se dará mediante 
a atuação de três órgãos: o Conselho Deliberativo, 
órgão colegiado de deliberação superior e composto 
por representantes de órgãos instituições que, entre 
outros, compõem o CNDI; de um Conselho Fiscal, in-
tegrado por três representantes, sendo dois do setor 
público e um do setor privado, escolhidos dentre re-
presentantes dos mesmos Órgãos que compõem o 
CNDI e a Diretoria Executiva, composta por um Diretor 
Presidente e dois Diretores Executivos, nomeados por 
Vossa Excelência.

10. A Agência terá suas atividades Supervisiona-
das pelo Poder Executivo, por intermédio do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
– MDC, sendo suas contas submetidas ao crivo do 
Tribunal de Contas da União.

11. O CNDI, em sua primeira reunião, apreciará 
as propostas que serão elaboradas por este Ministério 
para seu estatuto e regimento interno.

12. A Lei estabelece ainda, corno medida de caráter 
transitório, as providências para a instalação provisória 
e início das atividades da ABDI, mediante a cessão, sem 
ônus para os órgãos e instituições de origem, de recur-
sos materiais e humanos necessários para tal fim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dispõe sobre a extinção e dissolução 
de entidades da administração Pública Fe-
deral, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 8º É o Poder Executivo autorizado a des-

vincular, da Administração Pública Federal, o Cen-
tro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa 
(CEBRAE), mediante sua transformação em serviço 
social autônomo.
....................................................................................

§ 2º Os Programas a que se refere o parágrafo 
anterior serão executados, nos termos da legislação 
em vigor, pelo Sistema Cebrae/Ceags, através da ce-
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lebração de convênios e contratos, até que se conclua 
o processo de autonomização do Cebrae.

§ 3º Para atender à execução das políticas de 
promoção de exportações e de apoio às micro e às 
pequenas empresas, é instituído adicional às alíquo-
tas das contribuições sociais relativas às entidades 
de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.318, de 30 
de dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei nº 

10.668, de 14-5-2003)
a) um décimo por cento no exercício de 1991 (Alí-

nea incluído pela Lei nº 8.154, de 28-12-1990)
b) dois décimos por cento em 1992; e (Alínea 

incluído pela Lei nº 8.154, de 28-12-1990)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Alínea 

incluído pela Lei nº 8.154 de 28-12-1990)
§ 4º O adicional de contribuição a que se refere o § 

3º será arrecadado e repassado mensalmente pelo órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal ao Cebrae 
e ao Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de 
Exportações Apex-Brasil, na proporção de oitenta e sete 
inteiros e cinco décimos por cento ao Cebrae e de doze 
inteiros e cinco décimos por cento a Apex-Brasil. (Reda-
cão dada pela Lei nº 10.668 de 14-5-2003)
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remune-
ração ajustada, contribuição por lei devida a terceiros, 
desde que provenha de empresa, segurado, aposenta-
do ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa 
contribuição, no que couber, o disposto nesta lei.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.318, DE 30  
DE DEZEMBRO DE 1986.

Dispõe sobre fontes de custeio da 
Previdência Social e sobre a admissão de 
menores nas empresas.

....................................................................................
Art 1º Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação 

e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 
para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SE-
NAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o 
Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

I – o teto limite a que se referem os artigos 1º e 
2º do Decreto-Lei nº 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, 

com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 

1.867, de 25 de março de 1981;
II – o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.861, de 25 de 

fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo $ 
do Decreto-lei nº 1.867, de 25 de março de 1981.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de Educação, e de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Blo-
co/PT– MT) – O projeto lido será publicado e remetido 
às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler. 

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 889, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de 2004 
(nº 2.498/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural “O Caminho” a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bra-
gança Paulista, Estado de São Paulo.

Relator: Senador DUCIOMAR COSTA

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de 
2004 (nº 2.498, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 567, 
de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Cul-
tural “O Caminho” a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Bragança Paulista, Estado de 
São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art.  49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
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para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contrana preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95 de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 162, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 162, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Cultural “O 
Caminho” a executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Bragança Paulista, Estado de São 
Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ori-
ginário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL  1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
 ...................................................................................

CAPÍTULO V 
Da comunicação social

 ...................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  o cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes na redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1999

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 19 da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 6º .................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 890, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de 2004 
(nº 25/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Oriente de Redenção Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Redenção, Estado do Pará.

Relator: Senador Duciomar Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
227, de 2004 (nº 25, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Oriente de Redenção Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Redenção, Estado do Pará.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 26 de março de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
serviço de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 

instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 227, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 227, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 
Oriente de Redenção Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Re-
denção, Estado do Pará, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.

    117ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23134 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004JULHO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL118     



Julho de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 23135 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 891, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 
2004 (nº 2.856, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão à Rádio São Jerônimo Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de São Je-
rônimo, Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Duciomar Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 240, 
de 2004 (nº 2.856, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio São Jerônimo Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São 
Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 240, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 240, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio São Jerônimo Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São 
Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º o Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 892, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 
2004 (nº 2.365/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Brasil Comunitário a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de São Gabriel, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Relator: Senador Duciomar Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 
2004 (nº 2.365, de 2002, na Câmara dos Deputados), 

destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 786, 
de 14 de dezembro de 2001, que autoriza a Associação 
Brasil Comunitário a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Gabriel, Estado do Rio 
Grande do Sul. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 285, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para au-
mentar o prazo de outorga”.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 285, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação Brasil Comu-
nitário a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Gabriel, Estado do Rio Grande do 
Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originá-
rio da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.

    123ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23140 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004JULHO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Julho de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 23141 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da comunicação social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária,  e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002.)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta Lei 
e demais disposições legais vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 893, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 
2003 (nº 2.771/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Litoral Maranhense Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade São Luís, 
Estado do Maranhão.

Relator: Senador Edison Lobão
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 2003 
(nº 2.771, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão da Rádio Litoral 
Maranhense Ltda., para explorar o serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade São Luís, 
Estado do Maranhão.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 17 de maio de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

Por sugestão da Consultoria Legislativa do Sena-
do, requeri a esta Comissão ainda em 2003, a baixa do 
projeto em diligência, a fim de que fossem cumpridas 
duas exigências:

• informação, pela emissora, da progra-
mação semanal que venha sendo executa-
da, discriminando os horários dedicados ao 
jornalismo, de geração  própria e de retrans-
missão; e

• manifestações de apoio à renovação 
da outorga.

Procurado recentemente pelos responsáveis des-
sa Rádio, demonstraram-me que tais exigências já 
haviam sido satisfeitas em outra etapa, o que levara 
a Câmara dos Deputados à aprovação da proposição 
sem restrições.

Portanto, o exame da documentação que acom-
panha o PDS nº 629, de 2003, não evidencia violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, 
de 1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nS 629, de 2003, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova concessão da Rádio 
Litoral Maranhense Ltda., para executar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade São Luís, 
Estado do Maranhão, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23-6-04
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................  

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................  

CAPÍTULO V 
Da comunicação social

 ...................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  o cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 894, DE 2004

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº6, de 
2004 (nº 3.042/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação Comunitária 
de Rolândia a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Rolândia, 
Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 
2004 (nº 3.042, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 472, 
de 22 de março de 2002, que autoriza a Associação de 
Comunicação Comunitária de Rolândia a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Rolândia, 
Estado do Paraná. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
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Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 6, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III  –  Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 6, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não haven-

do reparos quanto aos aspectos de constitucionali-

dade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos 

pela aprovação do ato que autoriza a Associação de 

Comunicação Comunitária de Rolândia a executar 

serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 

Rolândia, Estado do Paraná, na forma do Projeto 

de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 

Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................  
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e re-

novar concessão, permissão e autorização para o serviço 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado 
o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 
público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o serviço de radiodifusão co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, observados 
os procedimentos estabelecidos nesta lei e normas 
reguladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o serviço de radiodifusão comunitá-
ria, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
 Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 895, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
projeto de decreto legislativo nº 8, de 2004 
(nº 3.205/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga a permissão 
à Rádio FM Coronel Freitas Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Coronel 
Freitas, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2004 
(nº 3.205, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado 
a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.578, de 8 de 
agosto de 2002, que outorga permissão à Rádio FM Co-
ronel Freitas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Coronel 
Freitas, Estado de Santa Catarina. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensa-
gem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado 
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 8, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 8, de 2004, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica 
legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Rádio FM Coronel Freitas Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão., 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 896, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2004 
(nº 2.654/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural de Armazém a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ar-
mazém, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2004 
(nº 2.654, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Ar-

mazém a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Armazém, Estado de Santa Catarina.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 1.171, de 3 de julho de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 19, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com 
a Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, que institui o serviço de radiodifusão co-
munitária, para aumentar o prazo de outorga”.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 19, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação Cultural de 
Armazém a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Armazém, Estado de Santa Catarina, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária a dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...................................................  
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta lei 
e demais disposições legais vigentes.”(NR)

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

PARECER Nº 897, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 2004 
(nº 2.608/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Som da Terra Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Alto Taquari, Estado 
de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 20, de 
2004 (nº 2.608, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som 
da Terra Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Alto Taquari, Es-
tado de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 430, de 22 de março de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º da 
Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RJSF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 

elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante sua constitu-
cionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 20, de 2004 não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não vendo reparos quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade de técnica legislativa, 
opinamos pela Aprovação do ato que autor a permis-
são à Rádio Som da Terra Ltda., para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 898, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 2004 
(nº 2.828/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Rádio Comunitária de Alagoinha a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Alagoinha, Estado da Paraíba.

Relator: Senador José Maranhão
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 
2004 (nº 2.828, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 

1.176, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associação 
de Rádio Comunitária de Alagoinha a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Alagoinha, 
Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajus-
te do período de validade da outorga, que passa de 
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 
de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o serviço de radiodifusão comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
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constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 46, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 46, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-

de, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que autoriza a Associação de Rádio 

Comunitária de Alagoinha a executar serviço de radio-

difusão comunitária na cidade de Alagoinha, Estado 

da Paraíba, na forma do projeto de decreto legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.

JULHO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



Julho de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 23159     143ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23160 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o serviço de radiodifusão co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, observados 
os procedimentos estabelecidos nesta lei e normas 
reguladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do serviço de 
radiodifusão comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9,612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o serviço de radiodifusão comunitá-
ria, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 899, DE 2004

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº49, de 2004 
(nº 2.829/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Artístico, 
Cultural, Informativo e Social de Nova Canaã 
do Norte – MT a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Nova Canaã 
do Norte, Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2004 
(nº 2.829, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e 
Social de Nova Canaã do Norte – MT a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso.
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Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.358, de 23 de julho de 
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifu-
são, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra o tos, dá conta de que a presente solicitação foi 
instruída de conformidade com a Legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os 
requisitos constitucionais formais relativos à competên-
cia legislativa da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Consti-
tuição. Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, 
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o 
projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o PDS 
nº 49, de 2004, não evidenciou violação das formalidades 
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O período de vali-
dade da outorga, corrigido de três para dez anos, encontra-
se em conformidade com a Lei nº 10.597, de 2002, que 
“altera o parágrafo único do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 49, de 2004, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Artístico, Cultural, Informativo e Social de Nova 
Canaã do Norte – MT a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Canaã do Norte, Estado 
de Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................  
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................  

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................  

CAPÍTULO V 
Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para O 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº  2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 6º  ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 900, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2004 
(nº 2.029/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Beneficente dos Moradores 
do Município de Abaeté a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Abaeté, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2004 
(nº 2.029, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Beneficente dos Moradores do Município de Abaeté a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Abaeté, Estado de Minas Gerais.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 767, de 12 de dezembro de 
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2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifu-
são, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os 
requisitos constitucionais formais relativos à competên-
cia legislativa da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Consti-
tuição. Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, 
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o 
projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o PDS 
nº 58, de 2004, não evidenciou violação das formalidades 
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O período de vali-
dade da outorga, corrigido de três para dez anos, encon-
tra-se em conformidade com a Lei nº 10.597, de 2002, que 
“altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, que institui o serviço de radiodifusão 
comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 58, de 2004, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente dos 
Moradores do Município de Abaeté a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Abaeté, Es-
tado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 6º  ...................................................  
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta Lei 
e demais disposições legais vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 901, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2004 
(nº 2.501/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
FM Tobias Barreto Almeida Reis Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Tobias 
Barreto, Estado de Sergipe.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator ad hoc: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
66, de 2004 (nº 2.501, de 2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão à FM 
Tobias Barreto Almeida Reis Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 279, de 19 de março 
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de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa..

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa 
do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabe-
lecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. 
Essa norma interna relaciona os elementos a serem in-
formados pela entidade pretendente e pelo Ministério das 

Comunicações, que devem instruir o processo submetido 
à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 66, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 66, de 2004, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que outorga permissão à FM Tobias Barreto Almeida Reis 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Tobias Barreto, Estado 
de Sergipe, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 902, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2004 
(nº 2.459/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Educadora Nova Geração Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Parana-
tinga, Estado de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 99, de 2004 

(nº 2.459, de 2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Educa-
dora Nova Geração Ltda., para explorar o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Paranatinga, Estado de Mato Grosso.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 309, de 19 de março de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
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nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 99, de 2004 não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 

de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Rádio Educadora Nova Geração Ltda., 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Paranatinga, Estado 
de Mato Grosso, na forma do projeto de decreto legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 903, DE 2004

Da Comissão de Educação,sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 111, de 
2004 (nº 2.521/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 111, de 2004 (nº 2.521, de 2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Independente Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 19 de novembro de 1996, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº111, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
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223 da Constituição. Constata-se que o referido proje-
to não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 111, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Independente Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 904, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de 
2004 (nº 2.711/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Princesa Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 136, de 2004 (nº 2.711, de 2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Princesa Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 14 de agosto de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 136, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
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223 da Constituição. Constata-se que o referido proje-
to não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 136, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 

nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 
Princesa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições Do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional;
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos Legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 905, DE 2004

Da Comissão de Educação, em deci-
são terminativa, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 146, de 2004 (nº 20, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Rádio Pro-
gresso de Alta Floresta Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Alta Floresta, Estado 
de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2004 (nº 
20, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Progresso de 
Alta Floresta Ltda. para explorar o serviço de serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante do Decreto de 13 de outubro de 1995, que 
renova concessão para a exploração de canal de ser-
viço de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 
3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 146, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação vigente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
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de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante a inconstitu-
cionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 146, de 2004, não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a 
concessão da Rádio Progresso de Alta Floresta Ltda., 
para executar serviço de serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Alta Floresta, Estado de 
Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 906, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 
2004 (nº 3.010/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Amigos do Portal do Al-
vorada/Ibirajuba – PE a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Ubirajuba, Estado de Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 2004 

(nº 3.010, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos do 
Portal do Alvorada/Ubirajuba – PE a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ubirajuba, 
Estado de Pernambuco.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 515, de 2 de abril de 2002, 
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solici-
tação foi instruída de conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu 
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três 
para dez anos, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
os requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 191, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 
O período de validade da outorga, corrigido de três 
para dez anos, encontra-se em conformidade com a 
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único 
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
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que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 191, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação dos Amigos do 
Portal do Alvorada/Ubirajuba – PE a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ibirajuba, Es-
tado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de radio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 907, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 
2004 (nº 3.029/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Freqüência Brasileira de Comuni-
cações Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade 
de Tangará, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 
2004 (nº 3.029, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 4 
de junho de 2002, que outorga concessão à Freqü-
ência Brasileira de Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Tangará, Estado de Santa Catarina. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
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49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 193, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-

missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 193, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga concessão à 
Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da comunicação social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 908, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de 
2004 (nº 3.113/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Ibiapina Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüéncia modulada na cidade de São 
ManueL Estado de São Paulo.

Relator: Senador Mão Santa
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 211, de 2004 (nº 3.113, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.087, de 26 de junho 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 211, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 211, de 2004, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-

solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga permissão à 
Ibiapina Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de São Manuel, Estado de São Paulo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II

Das atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 909, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 
2004 (nº 2.732/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Radiodifusão Índio Condá Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Chapecó, 
Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 
2004 (nº 2.732, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 11 
de dezembro de 2001, que renova concessão outor-
gada à Radiodifusão Índio Condá Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Chapecó, Estado de Santa Catarina. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 222, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 222, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolu-
ção do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovaçâo do ato que renova concessão outorgada 
à Radiodifusão Índio Condá Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de racho e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 910, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 
2004 (nº 2.870/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rede Curitibana de 
Radiodifusão Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araucária, Estado 
do Paraná.

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação ter-
minativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 
2004 (nº 2.870, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rede Curitibana de Radiodifusão Ltda., para explorar o 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Araucária, Estado do Paraná.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 22, de 12 de fevereiro 
de 2001, que renova a permissão para a exploração 
de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 
223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela 
entidade Rede Almeida Pimentel de Radiodifusão 
Ltda., razão por que se propõe o registro da mudança 
de seu nome, por meio de emenda de redação ao art. 
1º do PDS em análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Congres-
so Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam 
ou renovam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constitui-
ção Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislati-
vo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa 
norma interna relaciona uma série de informações a 
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, que devem instruir o processo subme-
tido à análise desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 245, de 2004, não contraria 
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
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1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que 
a entidade Rede Curitibana de Radiodifusão Ltda., 
atendeu os demais requisitos técnicos e legais para 
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados, com a 
seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 245, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere 
a Portaria nº 22, de 12 de fevereiro de 2001, 
que renova por dez anos, a partir de 18 de ja-
neiro de 1995, a permissão outorgada à Rede 
Curitibana de Radiodifusão Ltda., originaria-
mente Rede Almeida Pimentel de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Araucária, Estado do Paraná.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 245, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Curitibana de Radiodifu-
são Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Araucária, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 22, de 12 de fevereiro de 2001, que reno-
va por dez anos, a partir de 18 de janeiro de 1995, a 
permissão outorgada à Rede Curitibana de Radiodi-
fusão Ltda., originariamente Rede Almeida Pimentel 
de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Araucária, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão,    de    de   2004. – Senador 
Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência – Senador Osmar Dias, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusçao sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 911, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 
2004 (nº 2.888/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rede Mineira de Rádio 
e Televisão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 260, de 2004 (nº 2.888, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 368, de 5 de julho de 2001, 
que renova permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
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a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 260, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-

de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 260, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a permissão outorgada à 
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 912, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 
2004 (nº 3.114/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Mello e Bruno Comunicação e 
Participações Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Agudos, Estado de 
São Paulo.

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 265, de 2004 (nº 3.114, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Mello e Bruno Comunicação e Participações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Agudos, Estado de 
São Paulo.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.095, de 26 de junho 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 265, de 2004, não evidenciou violação das 
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formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 265, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Mello e 
Bruno Comunicação e Participações Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Agudos, Estado de São Paulo, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complemenlaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebh~ento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 913, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 
2004 (nº 3.015/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Prefeitura Municipal 
de Santa Bárbara D’Oeste para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Santa Bárbara 
d’Oeste, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
termmativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 295, 
de 2004 (nº 3.015, de 2003, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato constante da Porta-
ria nº 703, de 22 de novembro de 2001, que renova 
permissão outorgada à Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara D’Oeste para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Santa 
Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. O ato foi sub-
metido à apreciação do Congresso Nacional por meio 
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o ad. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovaçao de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 295, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 295, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 

aprovaçio do ato que renova permissão outorgada à 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D’Oeste para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, Estado 
de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 914, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 324, de 
2004 (nº 121, 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Fundação Cesumar para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 324, de 2004.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, 

ato constante do Decreto de 20 de dezembro de 2002, 
que outorga concessão à Fundação Cesumar para 
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Maringá, Estado do Paraná.

A documentação anexada à mensagem presiden-
cial informa que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do Ministério das Comunicações, constatan-
do-se estar devidamente instruído e em conformidade 
com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de 
seu relator, e aprovação daquele órgão colegiado. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de outorga pelo Poder Executivo para 
execução de serviço de radiodifusão educativa obe-
dece a exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração 
de canais comerciais de rádio e televisão.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou-
tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu art. 
13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração desse tipo 
de serviço não depende de edital. Tampouco se aplicam 
à radiodifusão educativa as exigências da Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre 
formalidades e critérios para a apreciação dos atos de 
outorga e renovação de concessão e permissão para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Além disso, devido à sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o as-
pecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto 
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está em perfeita consonância com o disposto na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 324, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido proje-
to não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 324, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à Fundação 
Cesumar para executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Maringá, Estado do Paraná, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

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

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962.

....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de 

televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos 

Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Te-
lecomunicações.

§ 1º As Universidades e Fundações deverão, 
comprovadamente possuir recursos próprios para o 
empreendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão educa-
tiva não dependerá da publicação do edital previsto do 
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, DE 24  
DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, e modificado por disposições pos-
teriores.

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

DECRETO Nº 52.795.  
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão.

....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das 

Comunicações, observados, dentre outros, os seguin-
tes elementos e requisitos necessários à formulação 
das propostas para a execução do serviço:(Redação 
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dispensável a licitação para outorga para 
execução de serviço de radiodifusão com fins exclu-
sivamente educativos.(Redação dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24-12-1996)
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§ 2º A documentação referente aos interessados 
na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
terior será, no que couber, a mesma prevista no art. 
15 deste Decreto, acrescidas das

exigências constantes de normas 
específicas.(Redação dada pero Decreto nº 2.108, 
de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As propostas serão examinadas e julga-
das em conformidade com os quesitos e critérios es-
tabelecidos neste artigo.(Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão 
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi-
dente da República ou pelo Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme o caso, e serão formaliza-
das por meio de convênio a ser firmado no prazo de 
sessenta dias.(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, 
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 915, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de 
2004 (nº 225/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Cultural e Educacio-
nal Mandacaru – ACCEM a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Maringá, Estado do Paraná.

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de 
2004 (nº 225, de 2003, na Câmara dos Deputados), des-
tinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.885, 
de 18 de setembro de 2002, que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural e Educacional Mandacaru ACCEM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Maringá, Estado do Paraná. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensa-
gem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado 
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-

vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 325, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 325, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
Cultural e Educacional Mandacaru – ACCEM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marin-
gá, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta lei 
e demais disposições legais vigentes.” (NR)

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

PARECER Nº 916 , DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de 
2004 (nº 3.034/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação de Moradores do Bairro Centro de 
Acorizal a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Acorizal, Estado 
de Mato Grosso.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc Senador Aelton freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 334, de 2004 (nº 3.034, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 655, de 26 de abril de 2002, que autoriza 
a Associação de Moradores do Bairro Centro de Aco-
rizal a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Acorizal, Estado de Mato Grosso. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
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art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos 
requisitos constitucionais formais relativos à competên-

cia legislativa da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Consti-
tuição. Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, 
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o 
projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o PDS 
nº 334, de 2004, não evidenciou violação das formalidades 
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, tendo ocorrido, na 
Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade 
da outorga, que passa de três para dez anos, por força 
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “alte-
ra o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 334, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação de Moradores 
do Bairro Centro de Acorizal a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Acorizal, Estado 
de Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÁO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 1988
....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, de cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das leis, con-
forme determina o parágrafo único do ad. 
59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o parágrafo único do ad. 6~ da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 6º  ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 917, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de 
2004 (nº 2.695/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Cultura de Sergipe S/A 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Aracaju, 
Estado de Sergipe.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator ad hoc Senador Osmar Dias 

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de 
2004 (nº 2.695, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 11 
de outubro de 2000, que renova concessão outorgada 
à Rádio Cultura de Sergipe S/A para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Aracaju, Estado de Sergipe. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
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presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 353, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 

Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 353, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova concessão outorgada à 
Rádio Cultura de Sergipe S/A para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ara-
caju, Estado de Sergipe, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004 
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LEGISLAÇÃO CITAD A ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.

PARECER Nº 918, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 354, de 
2004 (nº 2.699/2002, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Cultura de Campos Novos 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Cam-
pos Novos, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 354, 
de 2004 (nº 2.699, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 

Cultura de Campos Novos Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Campos Novos, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 26 de março de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 354, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido proje-
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to não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 354, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 
Cultura de Campos Novos Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Campos Novos, Estado de Santa Catarina, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 919, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 360, de 
2004 (nº 286/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária e Cultural de Maravi-
lha – Alagoas a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Maravilha, 
Estado de Alagoas.

Relator: Senador João Tenório
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 360, de 
2004 (nº 286, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 

1.975, de 1º de outubro de 2002, que autoriza a As-
sociação Comunitária e Cultural de Maravilha – Ala-
goas a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Maravilha, Estado de Alagoas. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre á Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos á 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 360, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 360, de 2004, não 

evidenciou violação da legislação pertinente, e não 

havendo reparos quanto aos aspectos de constitu-

cionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opina-

mos pela aprovação do ato que autoriza a Associa-

ção Comunitária e Cultural de Maravilha – Alagoas 

a executar serviço de radiodifusão comunitária na 

cidade de Maravilha, Estado de Alagoas, na forma 

do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câ-

mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá eleitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será, 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10,597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º  ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 920, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 383, de 
2004 (nº 95/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão ao Sistema Centro Oeste de Radiodi-
fusão  Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Aragarças, Estado de Goiás.

Relator: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 383, 
de 2004 (nº 95, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Centro Oeste de Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Aragarças, Estado de Goiás.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 1.211, de 5 de julho de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
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radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-

nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido ã análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 383, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto n ão contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 383, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 
ato que outorga permissão ao Sistema Centro Oeste de 
Radiodifusão Lida. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Aragar-
ças, Estado de Goiás, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 921, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 
2004 (nº 3.208/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Aquarela FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Realeza, 
Estado do Paraná.

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 389, de 2004 
(nº 3.208, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Aquarela 
FM Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Realeza, 
Estado do Paraná.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.486, de 2 de agosto 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumen-
to adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar 
o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos 
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constitucionais formais relativos à competência legislativa 
da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos ter-
mos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se 
que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios 
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 389, de 2004 não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na legislação 

vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de 

constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 

opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão 

à Rádio Aquarela FM Ltda., para executar serviço de ra-

diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 

Realeza, Estado do Paraná, na forma do Projeto de De-

creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 922, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de 
2004 (nº 171/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Leste Sul Telecomunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Indaial, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de 
2004 (nº 171, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 

1.951, de 10 de outubro de 2002, que outorga permis-
são à Leste Sul Telecomunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 397, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 397, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga a permissão à Leste 
Sul Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci-
dade de Indaial, Estado de Santa Catarina, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 923, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 
2004 (nº 903/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Bispo Guaporé Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Nerópolis, Estado de Goiás.

Relator: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 409, de 
2004 (nº 903, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Bispo Guaporé 
Radiodifusão Ltda. para explorar o serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Nerópolis, Estado de Goiás.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 161, de 12 de junho de 2003, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 409, de 2004 não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na legislação 

vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 

de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-

lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 

permissão à Bispo Guaporé Radiodifusão Ltda., para 

executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 

modulada na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás, 

na forma do projeto de decreto legislativo originário da 

Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 924, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o Pro-
jeto de – Decreto Legislativo nº 410, de 2004 
(nº 904/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Unieste 
Propaganda Marketing e Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Pla-
naltina, Estado de Goiás.

Relator: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 410, de 

2004 (nº 904, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Unieste Propa-
ganda Marketing e Radiodifusão Ltda. para explorar o 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Planaltina, Estado de Goiás.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 292, de 12 de junho de 2003, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 
Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
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nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 410, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de 

constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela APROVAÇÃO do ato que outorga per-
missão à Unieste Propaganda Marketing e Radiodifusão 
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Planaltina, Estado 
de Goiás, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 925 DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 453, de 
2004 (nº 404/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Vale do Araçá Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Sauda-
des, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 453, de 
2004 (nº 404, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 

1.568, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis-
são à Rádio Vale do Araçá Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacio-
nal por meio de mensagem presidencial, nos termos 
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 453, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 453, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 

do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici-
dade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato que outorga a permissão à Rádio Vale do Araçá 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Saudades, Estado 
de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 926, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto LegisLativo nº 488, de 
2004 (nº 945/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão a Rádio 102 de Pinhalzinho Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 488, 
de 2004 (nº 945, de 2003, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 102 
de Pinhalzinho Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 2.815, de 11 de dezembro de 
2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 488, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competência 
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legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 488, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 

39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 
ato que outorga permissão à Rádio 102 de Pinhalzinho 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Pinhalzinho, Estado 
de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 927, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 516, de 
2004 (nº 777/ 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Musical EM de 
Itaguaí Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência mochdatt 
na cidade de Itaguaí Ltda., Estado do Rio 
de Janeiro.

Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator Ad hoc: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 516, de 2004 (nº 
777, de 2003, na Câmara dos Deputados), que apro-

va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Musical EM de Itaguaí Ltda., para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 733, de 12 de dezembro 
de 2000, que renova permissão para a exploração de 
canal de radiodifUsão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti-
ca da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 
fhvorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa; radiodifUsão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se talhbém sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifUsão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem inforrnados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 516, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
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quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 516, de 2004, não evidenciou vio-

lação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovaçio do ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Musical FM 
de Itaguaí Ltda., para executar serviço de radiodifi.usão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Itaguaí, 
Estado do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão:
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da comunicação social

....................................................................................
Ad. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissáo e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 928, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1, de 2004 (Ofício CCS nº 
31, de 31-5-2004, na origem), do Sr. Presi-
dente do Conselho de Comunicação So-
cial, que submete à aprovação da Mesa do 
Senado Federal o Regimento Interno do 
Conselho de Comunicação Social, apro-
vado em sua 3ª Reunião de 2004, realizada 
no dia 5 de abril”.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

Mediante o Ofício CCS nº 31, de 3 de maio de 
2004, o Sr. Presidente do Conselho de Comunicação 
Social (CCS) submete, à aprovação da Mesa do Senado 
Federal, o Regimento Interno Definitivo do Conselho 
de Comunicação Social, cumprindo o disposto no art. 
3º da Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991.

O mencionado regimento compõe-se de 53 arti-
gos, distribuídos em oito títulos, a saber:

Título I – Das Disposições Preliminares
Título II – Das Atribuições do Conselho de Co-

municação Social
Título III – Dos Membros do Conselho de Comu-

nicação Social
Título IV – Da Presidência do Conselho
Título V – Do Funcionamento
Título VI – Das Reuniões
Título VII – Da Alteração ou Reforma do Regi-

mento Interno
Título VIII – Disposições Finais.
A elaboração da minuta deste Regimento contou 

com a audiência e colaboração da Secretaria-Geral da 
Mesa e da Consultoria Legislativa do Senado Federal. 
O texto final foi aprovado, por unanimidade, em reu-
nião do Conselho de Comunicação Social realizada no 
dia 5 de abril de 2004, em obediência ao previsto nos 
artigos 33 e 34 do Regimento Interno Provisório do 
Conselho, ainda em vigor, definido pelo Ato da Mesa 
nº 2, de 2002.

II – Análise

A Lei nº 8.389, de 1991, instituiu o Conselho de 
Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso 
Nacional, em conformidade com o art. 224 da Constitui-
ção Federal, inserido no Capítulo V (Da Comunicação 
Social) do Título VIII (Da Ordem Social).

Em seu art. 2º, a referida lei incumbe o Conselho 
de Comunicação Social de realizar estudos, pareceres, 
recomendações e outras solicitações relacionadas à 
área de Comunicação Social. Entre os temas de inte-
resse estão a liberdade de pensamento e da expressão, 
a finalidade educativa, artística e cultural das emisso-
ras de rádio e televisão, a promoção da cultura nacio-
nal e regional e a outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização de serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens.

A mesma lei, no seu art. 3º, estabelece que o Re-
gimento Interno do Conselho deverá ser aprovado pela 
Mesa do Senado Federal para entrar em vigor.

Em linhas gerais, o conteúdo do Regimento Interno 
Definitivo aprovado pelo Plenário do Conselho parece 
adequado, sendo necessárias alterações tão-somente 
para dar clareza e evitar ambigüidades no texto.
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A primeira delas refere-se ao parágrafo único 
do art. 9º, vazado nos seguintes termos: “Enquanto 
não for dada posse aos novos conselheiros eleitos, o 
Conselho funcionará, sem qualquer limitação, com a 
composição anterior”

Considerando-se a possibilidade de haver elei-
ções avulsas em função de eventuais afastamentos de 
conselheiros, previstos no art. 1º do novo Regimento, 
seria recomendável especificar que o art. 9º se refere 
às eleições gerais bienais.

Além disso, o caput e o § 1º do art. 8º do novo 
Regimento conferem aos conselheiros um prazo total 
de até noventa dias para tomarem posse. Assim sen-
do, para se evitar atraso ou mesmo paralisação nos 
estudos e deliberações em andamento, é necessário 
deixar claro quando os novos Conselheiros entrarão 
efetivamente no exercício da atividade. Recomenda-
mos que seja com a posse da maioria absoluta dos 
conselheiros eleitos, e não de sua totalidade, ficando 
assim redigido o parágrafo único do art. 9º:

Art. 9º ....................................................
Parágrafo único. Enquanto não for dada 

posse à maioria absoluta dos novos Conse-
lheiros, o Conselho funcionará com a com-
posição anterior, sem nenhuma limitação e 
sem prejuízo de estudos e deliberações em 
andamento.

No que se refere às comissões do Conselho, 
sua criação está disciplinada nos artigos 26 e 31 do 
novo Regimento: o primeiro regula as “comissões te-
máticas”; o segundo institui as chamadas “comissões 
de relatoria”.

Relativamente às “comissões temáticas”, o art. 26 
determina que elas poderão ser criadas por proposta de 
qualquer de seus membros; estão restritas ao número 
de cinco; seu objeto e composição serão definidos na 
reunião do Conselho que as constituir; deverão apre-
sentar relatório a ser submetido ao Conselho; e seu 
prazo para apresentação do relatório será definido pelo 
Presidente do Conselho, ouvido o Plenário.

Quanto às “comissões de relatoria”, o art. 31 esta-
belece, genericamente, que serão eleitas pelo Conselho 
“para cada matéria”, caso este decida constituí-las em 
lugar do relator individual. Ele limita sua composição 
a três membros titulares (excepcionalmente seis, nos 
termos do § 4º) e não faz restrição quanto ao número 
de comissões dessa natureza funcionando concomi-
tantemente.

Verifica-se, portanto, que, embora distintas quan-
to à forma de constituição e composição, ainda assim 
faz-se necessário, para maior clareza, delimitar o ob-

jeto a que se destinam as “comissões de relatoria” e 
as “comissões temáticas”.

Recomendamos que se deixe patente que:

1) as “comissões temáticas” são constituídas para 
tratar de temas gerais, excetuando-se as ma-
térias submetidas ao Conselho nos termos do 
art. 3º do novo Regimento;

2) as “comissões de relatoria” são eleitas especi-
ficamente para emitir parecer, estudo ou reco-
mendação sobre matérias encaminhadas ao 
Conselho nos termos do art. 3º do novo Re-
gimento, ou seja, “pelo Congresso Nacional, 
ou por solicitação de qualquer dos membros 
do Conselho, do Poder Executivo ou de enti-
dades da sociedade civil, a respeito do Título 
VIII, Capitulo V (Da Comunicação Social), da 
Constituição Federal (…)”. Estão sujeitas, por-
tanto, ao prazo de duas reuniões ordinárias 
para emissão de parecer.

Nesse sentido, sugerimos as seguintes altera-
ções no Capítulo II, “Dos Estudos, Pareceres e Re-
comendações”:

1) acrescentar, no art. 27, a expressão 
“previstas no art. 3º deste Regimento” após 
“outras solicitações”;

2) substituir, no art. 30, a expressão “pro-
posições que lhe sejam enviadas” por “matérias 
referidas no art. 27 deste Regimento”; e

3) acrescentar no caput do art. 31, após 
“para cada matéria”, a expressão “que lhe for 
distribuída nos termos do art. 3º deste Regi-
mento”.

Finalmente, no Capítulo “Da Natureza das Reuni-
ões”, recomenda-se reordenar, de forma mais lógica, as 
regras das reuniões ordinárias e as das reuniões extra-
ordinárias, transformando-se o parágrafo único do art. 
39 em art. 40, sendo que o caput do art. 40 passaria a 
ser o § 1º do art. 39, renumerando-se os demais.

III – Voto

Diante do acima exposto, o nosso voto é no sen-
tido da aprovação da versão definitiva do Regimento 
Interno do Conselho de Comunicação Social, nos se-
guintes termos:

ATO DA MESA Nº 1, DE 2004

Aprova o Regimento Interno Definiti-
vo do Conselho de Comunicação Social, 
de acordo com o previsto no Ato da Mesa 
nº 2, de 2002.
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A Mesa do Senado Federal, no uso da competên-
cia que lhe confere o art. 3º da Lei nº 8.389, de 1991, 
em conformidade com o art. 224 da Constituição Fe-
deral, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno Defi-
nitivo do Conselho de Comunicação Social, na forma 
do anexo a este Ato.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º Revoga-se o Ato nº 2, de 2002.
Senado Federal, 8 de julho de 2004. – José Sar-

ney, Presidente – Heráclito Fortes, 3º Secretário e 
Relator – Paulo Paim, 1º Vice-Presidente – Sérgio 
Zambiasi, 4º Secretário – João Alberto Souza, 1º Su-
plente de Secretário – Romeu Tuma, 1º Secretário.

ANEXO AO ATO DA MESA 
DO SENADO FEDERAL Nº 1, DE 2004

CONGRESSO NACIONAL 
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

REGIMENTO INTERNO DEFINITIVO

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

CAPÍTULO I 
Da Sede

Art. 1º O Conselho de Comunicação Social, órgão 
auxiliar do Congresso Nacional, tem sede no Palácio 
do Congresso Nacional, em Brasília.

CAPÍTULO II 
Do Período e do Local de Reuniões

Art. 2º O Conselho de Comunicação Social reunir-
se-á nas dependências do Palácio do Congresso Na-
cional, em local previamente indicado pela Secretaria-
Geral da Mesa do Senado Federal, de 15 de fevereiro 
a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

Parágrafo único. O Conselho poderá reunir-se 
em período diverso do estabelecido neste artigo, me-
diante prévia comunicação ao Presidente do Congres-
so Nacional.

TÍTULO II 
Das Atribuições do Conselho 

de Comunicação Social

Art. 3º O Conselho de Comunicação Social terá 
como atribuição a realização de estudos, pareceres, 
recomendações e outras solicitações que lhe forem 
encaminhadas pelo Congresso Nacional, ou por so-
licitação de qualquer dos membros do Conselho, do 
Poder Executivo ou de entidades da sociedade civil, 
a respeito do Título VIII, Capítulo V (Da Comunicação 
Social), da Constituição Federal, em especial sobre:

I – liberdade de manifestação do pensamento, 
da criação, da expressão e da informação;

II – propaganda comercial de tabaco, bebidas 
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias nos 
meios de comunicação social;

III – diversões e espetáculos públicos;
IV – produção e programação das emissoras de 

rádio e televisão;
V – monopólio ou oligopólio dos meios de comu-

nicação social;
VI – finalidades educativas, artísticas, culturais 

e informativas da programação das emissoras de rá-
dio e televisão;

VII – promoção da cultura nacional e regional, e 
estímulo à produção independente e à regionalização 
da produção cultural, artística e jornalística;

VIII – complementaridade dos sistemas privado, 
público e estatal de radiodifusão;

IX – defesa da pessoa e da família de programas 
ou programações de rádio e televisão que contrariem 
o disposto na Constituição Federal;

X – propriedade de empresa jornalística e de ra-
diodifusão sonora e de sons e imagens;

XI – outorga e renovação de concessão, permis-
são e autorização de serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens;

XII – matérias relacionadas à Lei nº 8.977, de 
1995;

XIII – acordos internacionais relativos à comu-
nicação;

XIV – legislação complementar quanto aos dis-
positivos constitucionais que se referem à comunica-
ção social;

XV – todos os demais meios de comunicação so-
cial, especialmente aqueles surgidos posteriormente 
à Constituição Federal de 1988.

§ 1º O Conselho de Comunicação Social poderá 
desempenhar outras atribuições que lhe sejam confe-
ridas com amparo no art. 224 da Constituição Federal 
ou em leis que disciplinem matérias de comunicação 
social.

§ 2º Quando em atendimento a solicitações do 
Poder Executivo ou de entidades da sociedade civil, a 
manifestação do Conselho terá sempre como referên-
cia seu papel de órgão auxiliar do Congresso Nacio-
nal, e será encaminhada pelo Presidente do Senado 
Federal.

§ 3º Para encaminhamento de solicitação ao Con-
selho, a entidade da sociedade civil terá que apresentar 
prova de sua situação jurídica.

Art. 4º O Conselho poderá realizar audiências pú-
blicas mediante convite a autoridades, personalidades 
e entidades da sociedade civil.
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Art. 5º É vedado aos Conselheiros participar, 
como representantes do Conselho de Comunicação 
Social, em outros conselhos ou similares, salvo se 
constituídos por Ministérios.

Art. 6º A indicação dos Conselheiros para par-
ticipar de outros conselhos ou similares será sempre 
efetuada em reunião pelo próprio Conselho.

TÍTULO III 
Dos Membros do Conselho 

de Comunicação Social

CAPÍTULO I 
Da Composição do Conselho

Art. 7º O Conselho de Comunicação Social com-
põe-se de:

I – um representante das empresas de rádio;
II – um representante das empresas de televi-

são;
III – um representante de empresas da impren-

sa escrita;
IV – um engenheiro com notórios conhecimentos 

na área de comunicação social;
V – um representante da categoria profissional 

dos jornalistas;
VI – um representante da categoria profissional 

dos radialistas;
VII – um representante da categoria profissional 

dos artistas;
VIII – um representante das categorias profissio-

nais de cinema e vídeo;
IX – cinco membros representantes da socie-

dade civil.
§ 1º Os membros do Conselho deverão ser bra-

sileiros, maiores de idade e de reputação ilibada.
§ 2º Os membros do Conselho terão estabilidade 

no emprego durante seus mandatos.

CAPÍTULO II 
Da Posse

Art. 8º A posse, ato público pelo qual os mem-
bros do Conselho de Comunicação Social investem-
se no mandato, realizar-se-á perante o Presidente do 
Congresso Nacional, no prazo de até trinta dias após 
a sua eleição.

§ 1º Quando não tenha tomado posse nos termos 
do caput, poderá o membro do Conselho de Comuni-
cação Social fazê-lo, pessoalmente ou por procurador, 
no prazo de até sessenta dias, contado da posse pú-
blica realizada segundo o caput deste artigo.

§ 2º O termo de posse será assinado pessoal-
mente ou por procurador, e pelo Presidente do Con-
gresso Nacional.

Art. 9º A duração do mandato dos membros do 
Conselho será de dois anos, permitida uma recondu-
ção.

Parágrafo único. Enquanto não for dos novos 
Conselheiros, o Conselho anterior, sem nenhuma li-
mitação e deliberações em andamento.

CAPÍTULO III 
Das Vagas, Licenças e Suplência

Art. 10. As vagas, no Conselho de Comunicação 
Social verificar-se-ão em virtude de:

I – falecimento;
II – renúncia;
III – decisão judicial;
IV – perda do mandato.
Art. 11. A comunicação de renúncia ao manda-

to de membro do Conselho de Comunicação Social 
deve ser dirigida, por escrito, com firma reconhecida, 
à Presidência do Conselho de Comunicação Social, 
que, em seguida, dará disso ciência ao Presidente do 
Congresso Nacional.

Art. 12. O Conselheiro poderá requerer, sem pre-
juízo do mandato, licença para:

I – exercício de cargo público;
II – tratamento de saúde;
III – interesse particular.
Parágrafo único. O suplente será convocado para 

substituir o titular durante o prazo da licença, na forma 
do § 1º do art. 15.

Art. 13. Dar-se-á a convocação do suplente nos 
casos de vaga, licença, ausência ou impedimento 
eventual do correspondente membro titular.

Art. 14. Perderá o mandato o membro do Con-
selho de Comunicação Social que, salvo o disposto 
no art. 12, deixar de comparecer, sem prévia comuni-
cação de ausência, a três reuniões, consecutivas ou 
não, ou que faltar, ainda que justificadamente, a mais 
de seis reuniões em cada período de doze meses, a 
contar da posse.

Parágrafo único. O processo de perda de man-
dato será instruído pelo Conselho, assegurada ampla 
defesa, e encaminhado à decisão do Presidente do 
Congresso Nacional.

Art. 15. Sempre que um membro do Conselho de 
Comunicação Social não puder comparecer às reuni-
ões, deverá comunicar o fato diretamente ao Presi-
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dente do Conselho ou à Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal, com pelo menos três dias úteis de 
antecedência, a fim de poder ser convocado, em subs-
tituição eventual, o seu respectivo suplente, sob pena 
de ser sua ausência computada como falta.

§ 1º A convocação do suplente será feita pelo 
Presidente do Conselho de Comunicação Social, ou 
à sua ordem.

§ 2º Ao suplente poderá ser distribuída matéria 
para relatar quando se tratar de vaga ou substituição 
decorrente de impedimento temporário do respectivo 
titular.

§ 3º Serão devolvidas ao Presidente do Conselho 
de Comunicação Social, para redistribuição, as maté-
rias em poder do conselheiro que, por razão justificada, 
não tiverem sido relatadas.

Art. 16. O membro suplente do Conselho de Co-
municação Social poderá comparecer às suas reu-
niões, podendo participar dos debates e apresentar 
sugestões.

Parágrafo único. Em caso de presença do membro 
titular à reunião, não serão custeadas as despesas do 
seu respectivo suplente para comparecer à reunião, 
salvo quando, a juízo do Presidente, for imprescindível 
para o Conselho a presença do suplente.

TÍTULO IV 
Da Presidência do Conselho

CAPÍTULO I 
Da Composição da Presidência

Art. 17. O Conselho de Comunicação Social terá 
um Presidente e um Vice-Presidente.

Art. 18. Em caso de vaga dos cargos de Pre-
sidente ou de Vice-Presidente, far-se-á o preenchi-
mento por meio de eleição realizada na primeira 
reunião que se seguir à vacância, podendo o Con-
selho deixar de efetuar essa eleição caso faltem ao 
menos dois meses para o término dos respectivos 
mandatos.

Parágrafo único. Realizada a eleição, o Conse-
lho comunicará o resultado às Mesas do Congresso 
Nacional e das Casas que o compõem.

Art. 19. Na ausência do Presidente e do Vice-
Presidente do Conselho de Comunicação Social, as 
reuniões serão dirigidas pelo membro titular mais idoso 
entre os representantes da sociedade civil que estive-
rem presentes.

CAPÍTULO II 
Das Atribuições da Presidência

Art. 20. Ao Presidente do Conselho de Comuni-
cação Social compete:

I – ordenar e dirigir os trabalhos do Conselho;
II – convocar e presidir suas reuniões;
III – designar a Ordem do Dia das reuniões, com 

antecedência, sempre que possível, de pelo menos 
oito dias;

IV – fazer observar, nas reuniões, a Constituição, 
as leis e este Regimento;

V – dar conhecimento ao Conselho de toda a 
matéria recebida e distribuí-la à comissão pertinente, 
quando for o caso;

VI – propor a designação de relatores ou comis-
são de relatoria para as matérias que lhe forem enca-
minhadas nos termos do art. 3º deste Regimento;

VII – convocar os suplentes nos casos de vagas, 
licenças, ausências ou impedimentos do titular;

VIII – comunicar ao Presidente do Congresso 
Nacional a ocorrência de vaga definitiva, quando não 
haja suplente a convocar e faltarem mais de quatro 
meses para o término do mandato;

IX – determinar o destino do expediente lido;
X – decidir as questões de ordem;
XI – desempatar as votações;
XII – orientar as discussões e fixar os pontos so-

bre que devam versar;
XIII – promulgar resoluções;
XIV – promover, por intermédio da Secretaria-Ge-

ral da Mesa do Senado Federal, a publicação das atas 
das reuniões no Diário do Senado Federal;

XV – assinar o expediente do Conselho;
XVI – assinar a correspondência dirigida pelo 

Conselho a autoridades.
Parágrafo único. Ao se encerrar o mandato dos 

Conselheiros, o Presidente diligenciará para que seus 
membros devolvam à Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal os processos que lhes tenham sido 
distribuídos.

Art. 21. Ao Vice-Presidente compete substituir 
o Presidente nos casos de impedimentos e ausên-
cias.

CAPÍTULO III 
Da Eleição da Presidência

Art. 22. O Presidente e o Vice-Presidente serão 
eleitos dentre os membros titulares representantes da 
sociedade civil.
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Art. 23. O Presidente e o Vice-Presidente do Con-
selho de Comunicação Social serão eleitos por seus 
pares para mandato cuja duração coincidirá com o 
mandato dos membros do Conselho.

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente do 
Conselho de Comunicação Social poderão ser novamente 
eleitos, para esses cargos, quando sejam reconduzidos, 
como conselheiros, pelo Congresso Nacional.

Art. 24. A eleição do Presidente e do Vice-Presi-
dente será feita em escrutínio aberto e por maioria de 
votos, presente a maioria absoluta dos conselheiros ti-
tulares, podendo também essa eleição, se não houver 
oposição de nenhum membro do Conselho, se fazer 
por aclamação.

Parágrafo único. A reunião para eleição será pre-
sidida pelo Presidente do Congresso Nacional.

CAPÍTULO IV 
Da Substituição do Presidente e Vice-Presidente

Art. 25. Poderá o Conselho de Comunicação So-
cial, a qualquer tempo, substituir seu Presidente ou seu 
Vice-Presidente, em reunião especialmente convocada 
para esse fim, mediante requerimento subscrito por, 
no mínimo, um terço da composição titular do Con-
selho, e endereçado à Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal.

§ 1º Recebido o requerimento de que trata o ca-
put, o Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal 
convocará a reunião do Conselho, a ocorrer no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, para deliberar sobre 
a substituição.

§ 2º A substituição do Presidente ou do Vice-
Presidente dependerá do voto de pelo menos oito 
Conselheiros.

§ 3º Decidindo o Conselho pela substituição, de-
verá ser imediatamente eleito o substituto, na forma 
do art. 24.

TÍTULO V 
Do Funcionamento

CAPÍTULO I 
Das Comissões Temáticas

Art. 26. Por proposta de qualquer de seus mem-
bros, o Conselho de Comunicação Social poderá criar 
até cinco comissões temáticas, com objeto e composição 
definidos na reunião do Conselho que as constituir.

§ 1º A comissão temática terá prazo definido 
pelo Presidente do Conselho, ouvido o Plenário, para 
apresentar o seu relatório.

§ 2º O relatório de cada comissão temática será 
submetido à deliberação do Conselho.

CAPÍTULO II 
Dos Estudos, Pareceres e Recomendações

Art. 27. As matérias que, em cada reunião do 
Conselho de Comunicação Social, devam ser objeto de 
estudos, pareceres, recomendações e outras solicita-
ções previstas no art. 3º deste Regimento constarão de 
pauta previamente organizada, devendo ser relatadas 
na ordem em que nela figurarem, salvo preferência do 
Plenário do Conselho.

Art. 28. As manifestações do Conselho de Co-
municação Social devem ser conclusivas em relação 
à matéria a que se refiram.

Art. 29. O Conselho de Comunicação Social não 
se pronunciará sobre situações que estejam sob apre-
ciação do Poder Judiciário.

Art. 30. O prazo para exame e emissão de pare-
cer do Conselho sobre as proposições que lhe sejam 
enviadas nos termos do art. 3º deste Regimento é de 
duas reuniões ordinárias.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o § 2º 
do art. 4º da Lei nº 8.977, de 1995 (Serviço de TV a 
Cabo), para emissão dos pareceres do Conselho, será 
contado da leitura do expediente na primeira reunião 
do Conselho que se seguir ao recebimento da consulta 
e findará na reunião ordinária seguinte.

CAPÍTULO III 
Da Relatoria

Art. 31. Para cada matéria que lhe for distribuída 
nos termos do art. 3º deste Regimento, o Conselho de-
cidirá se deve ser eleito relator ou constituída comissão 
de relatoria, com três membros titulares, sendo um de 
cada segmento representado no Conselho (patronal, 
empregados e sociedade civil).

§ 1º O Conselho elegerá o relator individual ou os 
conselheiros que integram a comissão de relatoria.

§ 2º Em casos excepcionais, poderão ser indi-
cados dois relatores que, em conjunto, deverão firmar 
o relatório.

§ 3º Poderá o Presidente do Conselho de Comu-
nicação Social designar relator ou comissão de rela-
toria, respeitada decisão posterior do Plenário, para 
matérias em regime de urgência.

§ 4º Em casos excepcionais, a critério do Conse-
lho, a comissão de relatoria poderá ser constituída de 
até seis membros, garantida a participação igualitária 
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dos segmentos representados no Conselho (patronal, 
empregados e sociedade civil).

§ 5º Quando for constituída comissão, será ela 
coordenada por um de seus integrantes, membro titular 
do Conselho, escolhido pelos membros da comissão, 
com as seguintes atribuições:

I – organizar a agenda de trabalhos da comissão;
II – convocar as reuniões da comissão;
III – distribuir os estudos entre os integrantes;
IV – dar cumprimento às providências definidas 

pela comissão;
V – zelar pelo cumprimento dos prazos da co-

missão;
VI – coordenar os trabalhos e deliberações da 

comissão e, ao final, encaminhar o relatório final ao 
Presidente do Conselho.

§ 6º O membro suplente do Conselho partici-
pará da comissão em substituição ao titular, quando 
não esteja esse membro titular presente à reunião da 
comissão.

Art. 32. O relatório final da comissão deverá ser 
feito por escrito e aprovado pela maioria absoluta dos 
membros da comissão.

Parágrafo único. O integrante da comissão que 
não concordar com o relatório final poderá dar voto em 
separado por escrito.

Art. 33. O relatório final e os votos em separa-
do serão encaminhados ao Presidente do Conselho 
a tempo de serem distribuídos aos demais Conse-
lheiros, antes da data da reunião do Conselho, em 
original assinado e, sempre que possível, por meio 
eletrônico.

Parágrafo único. O Presidente dará imediato co-
nhecimento do relatório final e dos votos em separa-
do aos membros do Conselho, podendo utilizar-se de 
qualquer meio hábil para essa comunicação, inclusive 
eletrônico.

Art. 34. Serão submetidos à deliberação do Ple-
no do Conselho, sucessivamente, o relatório final e 
os votos em separado, passando a posição vitoriosa 
a constituir parecer do Conselho.

§ 1º Havendo acréscimos ou alterações em pontos 
específicos, o Conselho designará um dos membros 
do Conselho, dentre os que sustentaram a posição 
vitoriosa, para redigir o parecer do Conselho.

§ 2º Uma vez assinado pelo Presidente, pelo re-
lator ou relatores e demais membros do Conselho que 
participaram da deliberação, o parecer será enviado ao 

Presidente do Congresso Nacional, juntamente com 
as declarações de voto e votos em separado.

§ 3º Independentemente dessas declarações e 
votos, serão encaminhados ao Presidente do Con-
gresso Nacional todos os documentos apresentados 
pelos Conselheiros que tenham relação com a matéria 
votada, sendo esses documentos considerados con-
tribuição ao debate democrático que se deverá ter no 
Congresso Nacional.

Art. 35. Qualquer Conselheiro poderá requerer 
a inclusão em pauta de matéria com prazo vencido 
no Conselho.

CAPÍTULO IV 
Do Uso da Palavra

Art. 36. Os membros do Conselho poderão fazer 
uso da palavra:

I – na discussão de qualquer matéria, uma só 
vez, por até cinco minutos;

II – no encaminhamento de votação de qualquer 
matéria, por até três minutos;

III – em qualquer outro momento da reunião, por 
até três minutos:

a) pela ordem, para indagação sobre o 
andamento dos trabalhos, reclamação quanto 
à observância das normas regimentais, indica-
ção de falha ou equívoco em relação à maté-
ria da Ordem do Dia, vedado, porém, abordar 
assunto já decidido pela Presidência;

b) para suscitar questão de ordem;
c) para contraditar questão de ordem;

IV – excepcionalmente, para comunicação ur-
gente de interesse do Conselho, em qualquer fase da 
reunião, por até cinco minutos;

V – para apartear, por até dois minutos, obede-
cidas as seguintes normas:

a) o aparte dependerá de permissão do 
orador;

b) não serão permitidos apartes:
1 – a encaminhamento de votação;
2 – a questão de ordem;
3 – a contradita a questão de ordem;
c) a recusa de permissão para apartear 

será sempre compreendida em caráter geral, 
ainda que proferida em relação a um só Con-
selheiro.
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§ 1º É vedado ao orador tratar de assunto es-
tranho à finalidade do dispositivo em que se basear a 
concessão da palavra.

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão ser 
prorrogados ou diminuídos, excepcionalmente, pelo 
Presidente do Conselho.

Art. 37. O Presidente somente se dirigirá ao Ple-
nário do Conselho da cadeira presidencial, podendo 
apartear os membros e convidados, ou interrompê-los 
nos seguintes casos:

I – para dar início a votação não realizada no 
momento oportuno, por falta de número;

II – para comunicação urgente ao Conselho;
III – para propor a prorrogação da reunião;
IV – para suspender a reunião, em caso de tu-

multo no recinto ou grave ocorrência no edifício do 
Senado Federal;

V – para adverti-lo quanto à observância das 
normas regimentais;

VI – para prestar esclarecimentos que interessem 
à boa ordem dos trabalhos.

Art. 38. A palavra será dada na ordem que for 
pedida, sendo concedida por uma segunda vez, ao 
Conselheiro, somente quando não houver outro Con-
selheiro que ainda não tenha se pronunciado sobre 
o tema.

TÍTULO VI 
Das Reuniões

CAPÍTULO I 
Da Natureza das Reuniões

Art. 39. As reuniões do Conselho de Comunicação 
Social serão ordinárias ou extraordinárias.

§ 1º As reuniões ordinárias realizar-se-ão na pri-
meira segunda-feira de cada mês, às 14 horas.

§ 2º Não sendo dia útil a primeira segunda-feira 
do mês, a reunião ordinária realizar-se-á na segunda-
feira subseqüente.

§ 3º O Presidente do Conselho, quando houver 
grande número de temas a serem discutidos, poderá 
antecipar o início da reunião para as 11 horas e 30 
minutos.

§ 4º Em situações específicas, o Conselho poderá 
marcar reunião ordinária em datas e horários diferen-
tes dos estabelecidos no caput.

§ 5º As reuniões do Conselho terão, em princípio, 
duração de três horas, podendo ser prorrogadas, por 
decisão do Presidente, inclusive mediante requerimento 
oral de qualquer de seus membros.

§ 6º As reuniões do Conselho serão divididas em 
cinco fases, sendo elas:

I – Leitura do Expediente;
II – Ordem do Dia;
III – Relatório de andamento dos trabalhos das 

comissões, a serem proferidos pelos coordenado-
res;

IV – Comunicações dos conselheiros;
V – Participação da sociedade civil, a critério do 

Conselho.
Art. 40. As reuniões extraordinárias do Conselho 

poderão ser convocadas:
I – pelo Presidente do Senado Federal;
II – pelo Presidente do Conselho, ex officio; ou
III – a requerimento de sete dos membros do 

Conselho.
Art. 41. Todas as reuniões do Conselho de Co-

municação Social serão públicas.

CAPÍTULO II 
Das Atas das Reuniões

Art. 42. Será elaborada ata circunstanciada de 
cada reunião pelo apanhamento taquigráfico.

Art. 43. Qualquer membro do Conselho de Co-
municação Social terá direito a fazer constar, em 
ata, sua posição sobre qualquer tema, para o que 
poderá apresentar texto escrito durante a reunião, 
ou deixar consignada sua posição, com posterior 
envio do texto.

Art. 44. Os documentos devem ser encaminhados 
ao Conselho em original e por meio eletrônico.

Art. 45. O conselheiro poderá fazer constar da 
ata qualquer documento, desde que apresentado em 
meio eletrônico e com tamanho não superior a cinco 
páginas do Diário do Senado Federal.

Parágrafo único. Caso o tamanho supere o 
disposto no caput, o inteiro teor do documento de-
verá estar disponível na página do Conselho na 
internet.

Art. 46. É facultado ao Presidente do Conselho 
fazer suprimir da ata referências conjunturais, destitu-
ídas de interesse histórico.

CAPÍTULO III 
Do Quorum de Votação

Art. 47. As deliberações do Conselho de Comuni-
cação Social serão tomadas por maioria de votos dos 
membros presentes do Conselho, com a presença da 
maioria absoluta de seus membros, não sendo consi-
deradas, como voto, as abstenções.

Parágrafo único. As votações, em qualquer caso, 
serão sempre ostensivas.

Art. 48. O Presidente do Conselho de Comunica-
ção Social terá apenas voto de desempate.
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TÍTULO VII 
Da Alteração ou Reforma do Regimento Interno

Art. 49. O Regimento Interno do Conselho de Co-
municação Social poderá ser modificado ou reformado, 
a qualquer tempo, por deliberação do Conselho.

Parágrafo único. Qualquer modificação neste Re-
gimento Interno somente vigorará após ser aprovado 
pela Mesa do Senado Federal.

Art. 50. O Conselho poderá adotar resoluções 
complementares ao presente Regimento, mediante 
proposta de qualquer de seus membros, atendido o 
disposto no art. 49 e seu parágrafo único.

TÍTULO VIII 
Disposições Finais

Art. 51. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal, por intermédio de suas unidades, é o órgão de 
ligação do Conselho com os demais órgãos de apoio 
técnico e administrativo do Senado Federal.

Art. 52. Os casos não previstos neste Regimen-
to Interno serão decididos pelo Conselho, exceto em 
casos de urgência, quando o Presidente decidirá, ad 
referendum do Conselho.

Art. 53. Este Regimento Interno vigorará a partir 
de sua aprovação pela Mesa do Senado Federal.

Senado Federal, 8 de julho de 2004.

PARECER Nº 929, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 199, de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O eminente Senador Arthur Virgílio, com base no 
§ 2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta 
Mesa o Requerimento nº 199, de 2004, no qual requer 
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores informações sobre novas regras 
implantadas no Itamaraty, mormente para diplomatas 
que vão servir no exterior.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os dispo-
sitivos constitucionais e regimentais referentes a pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo.

Igualmente, atende os requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma 
vez que se encontra dirigido a autoridade ministerial 
competente, refere-se a matéria submetida à aprecia-
ção do Senado Federal e atinente à sua competência 
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele 
diploma.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela aprovação do Re-
querimento nº 199, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presiden-
te – Heráclito Fortes, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma – João Al-
berto Souza.

PARECER Nº 930, DE 2003

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 261, de 2004, de autoria 
do Senador Heráclito Fortes, que requer 
informações ao Ministro dos Transportes, 
sobre o montante de recursos liberados 
ao Estado do Piauí para a reconstrução 
de suas estradas atingidas por fortes en-
chentes.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Senador Heráclito Fortes, com base no art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno, encaminha a esta Mesa o Requerimento 
de Informações nº 261, de 2004, dirigido ao Ministro 
dos Transportes.

O nobre Senador requerente deseja ser infor-
mado acerca do “total de verbas liberadas para obras 
emergenciais de reconstrução de Piauí, recentemente 
atingido por fortes enchentes”.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, bem como ao 
disposto no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 
2001, que rege a matéria.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento nº 261, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. –  José 
Sarney, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, Re-
lator – Paulo Paim – Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma 
– Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECERES Nºs 931 E 932, DE 2004

Das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania e Diretora, sobre o Reque-
rimento nº 324, de 2004, que requer, sejam 
prestadas pelo Ministro de Estado da Fa-
zenda, através de solicitação junto ao Se-
cretário da Receita Federal, informações 
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acerca dos montantes arrecadados, nos 
exercícios de 2002 e 2003.

Relator: Senador Leomar Quintanilha

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania o Requerimento de 
Informações nº 324, de 2004, de autoria do Senador 
Hélio Costa.

Pretende o referido requerimento que o Ministro 
de Estado da Fazenda preste informações, através 
de solicitação junto ao Secretário da Receita Federal, 
acerca dos montantes arrecadados, nos exercícios de 
2002 e 2003, pelas instituições bancárias estabelecidas 
no País, a titulo de imposto sobre renda e proventos 
de qualquer natureza.

II – Análise

O Requerimento nº 324, de 2004, é dirigido ao 
Ministro da Fazenda, atendendo, assim, o que pre-
ceitua o § 2º do art. 5º da Constituição Federal. É de 
se notar que o texto constitucional vigente limita-se 
a facultar às Mesas da Câmara e do Senado o envio 
de pedido de informações a Ministros de Estado; no 
plano constitucional, inexiste qualquer outra restrição, 
limitação ou condicionamento. Ressalte-se, portanto, 
que nesse aspecto, são cumpridos e observados os 
critérios formais de tramitação dos pedidos de infor-
mações.

Por outro lado, sabemos que ao Senado Federal 
são reservadas competências privativas, notadamente 
as atinentes ao controle do processo de endividamen-
to público, e outras comuns ao Congresso Nacional, 
relativas a matérias financeiras, cambial e monetária, 
instituições financeiras e suas operações, dívida pú-
blica e operações de crédito.

Mais ainda, a Constituição Federal atribui ao 
Congresso Nacional competência exclusiva para fis-
calizar e controlar, diretamente ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta. Para o desempenho dessa 
atribuição, é exigido amplo e atualizado universo de 
informações, para que possa, de forma eficaz, regu-
lar e com oportunidade, exercer suas competências 
legislativa e fiscalizadora.

Portanto, ao Poder Legislativo são necessários e 
passíveis os repasses de informações, de natureza e 
alcance diversos, que exigem, todavia, para sua per-
tinente e adequada obtenção, a observação de pro-
cedimentos legalmente determinados e diferenciados 
em função da natureza da informação requerida.

Nesse entendimento, o requerimento de informa-
ções solicitado se encontra bem fundamentado como 

é exigido pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001. Ademais, 
o requerimento em exame está em acordo com as 
condições expressas no Regimento Interno do Se-
nado Federal quanto às hipóteses de cabimento da 
iniciativa, encontrando amparo em seu art. 216, inci-
so I, que exige sejam observados, preliminarmente, 
entre outros, os seguintes critérios para a sua ad-
missibilidade:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

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

Entretanto, entendemos que o assunto não en-
volve matéria sigilosa. São solicitadas informações 
acerca dos “montantes arrecadados, nos exercícios de 
2002 e 2003, pelas instituições bancárias estabeleci-
das no País, a título de imposto de renda, e proventos 
de qualquer natureza”.

Tal solicitação não se enquadra no conceito de 
“informações sigilosas”, definido no caput do art. 8º 
do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituiç&s financeiras 
de que trata o art. 1º da Lei Complementar nº 
105, de janeiro de 2001, o requerimento deve-
rá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo 
entre a informação solicitada e a matéria sob 
apreciação pelo Senado Federal ou atinente 
à competência fiscalizadora da Casa.

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

Ora, não estão sendo solicitadas informações 
sobre instituições individuais e sim informações agre-
gadas. O requerimento sob análise não se refere a 
“operações ativas e passivas nem a serviços presta-
dos por instituição financeira”. Assim sendo, o reque-
rimento sob análise, não se enquadra no disposto do 
art. 8º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Diante do exposto, consideramos que não com-
pete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
manifestar-se sobre o Requerimento de Informações 
nº 324, de 2004, devendo o mesmo ser encaminhado 
à Mesa para decisão, conforme o disposto no inciso III 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004.
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PARECER Nº 932, DE 2004 
(Da Comissão Diretora)

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Requerimento de Informações nº 324, de 2004, 
de autoria do Senador Hélio Costa, pretende que o 
Ministro de Estado da Fazenda preste informações, 
através de solicitação junto ao Secretário da Recei-
ta Federal, acerca dos montantes arrecadados, nos 
exercícios de 2002 e 2003, pelas instituições bancá-
rias estabelecidas no País, a título de imposto sobre 
renda e proventos de qualquer natureza.

II – Análise

O Requerimento nº 324, de 2004, é dirigido ao Mi-
nistro da Fazenda, atendendo, assim, ao que preceitua 
o § 2º do art. 50 da Constituição Federal. E de se notar 
que o texto constitucional vigente limita-se a facultar 
às Mesas da Câmara e do Senado o envio de pedido 
de informações a Ministros de Estado; no plano consti-
tucional, inexiste qualquer outra restrição, limitação ou 
condicionamento. Ressalte-se, portanto, que nesse as-
pecto, são cumpridos e observados os critérios formais 
de tramitação dos pedidos de informações.

Por outro lado, sabemos que ao Senado Federal 
são reservadas competências privativas, notadamente 
as atinentes ao controle do processo de endividamen-
to público, e outras comuns ao Congresso Nacional, 
relativas a matérias financeiras, cambial e monetária, 
instituições financeiras e suas operações, divida pú-
blica e operações de crédito.

Mais ainda, a Constituição Federal atribui ao Con-
gresso Nacional competência exclusiva para fiscalizar e 
controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, os 
atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta. Para o desempenho dessa atribuição, é exigido 
amplo e atualizado universo de informações, para que 
possa, de forma eficaz, regular e com oportunidade, 
exercer suas competências legislativa e fiscalizadora.

Portanto, ao Poder Legislativo são necessários e 
passíveis os repasses de informações, de natureza e 
alcance diversos, que exigem, todavia, para sua per-
tinente e adequada obtenção, a observação de proce-
dimentos legalmente determinados e diferenciados em 
função da natureza da informação requerida.

Nesse entendimento, o requerimento de informa-
ções solicitado se encontra bem fundamentado como 
é exigido pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001. Ademais, o 
requerimento em exame está em acordo com as con-
dições expressas no Regimento Interno do Senado 
Federal quanto às hipóteses de cabimento da iniciati-
va, encontrando amparo em seu art. 216, inciso I, que 

exige sejam observados, preliminarmente, entre outros, 
os seguintes critérios para a sua admissibilidade:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

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

Entendemos que o assunto não envolve matéria 
sigilosa. São solicitadas informações acerca dos “mon-
tantes arrecadados, nos exercícios de 2002 e 2003, 
pelas instituições bancárias estabelecidas no País, a 
título de imposto de renda, e proventos de qualquer 
natureza”. Tal solicitação não se enquadra no conceito 
de “informações sigilosas”, definido no caput do art. 
8º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de janeiro de 2001, o requerimento de-
verá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo 
entre a informação solicitada e a matéria sob 
apreciação pelo Senado Federal ou atinente 
à competência fiscalizadora da Casa.

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

Ora, não estão sendo solicitadas informações 
sobre instituições individuais e sim informações agre-
gadas. O requerimento sob análise não se refere a 
“operações ativas e passivas nem a serviços presta-
dos por instituição financeira”.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 324, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presiden-
te – Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu 
Tuma – João Alberto Souza.

PARECER Nº 933, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o Re-
querimento de Informações nº 329, de 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

A Senadora Serys Slhessarenko, com base no 
art. 50, § 2º da Constituição Federal e nos termos dos 
arts. 215, I, e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 
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329, de 2004, no qual solicita informações ao Exmº Sr. 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário.

A ilustre autora do Requerimento sub examine 
solicita o fornecimento, ao Senado Federal, de infor-
mações que especifica, sob a responsabilidade do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, referentes a 
comunidades remanescentes de quilombos identifi-
cados no Estado do Mato Grosso.

II – Análise

A proposição está em consonância com o es-
tabelecido no art. 216 do Regimento Interno desta 
Casa. Destarte, a solicitação depende de decisão da 
Mesa Diretora.

O Regimento Interno estabelece, outrossim, os 
seguintes critérios para a admissibilidade dos Reque-
rimentos de Informações:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

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

Cabe ressaltar, ademais, que, conforme a Consti-
tuição Federal, é da competência exclusiva do Congres-
so Nacional, “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta.” (cf. art. 49, X, da 
CF). Assim, tanto para a elaboração de proposições legis-
lativas quanto para o exercício do controle e fiscalização, 
faz-se mister a obtenção de informações abrangentes e 
atualizadas sobre atos do Poder Executivo.

Logo, não resta dúvida que a solicitação guarda 
estreita vinculação com a função fiscalizadora do Se-
nado Federal.

Por fim, a proposição satisfaz as Disposições 
Gerais sobre Requerimento de Informações, contidas 
na seção I do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do Re-
querimento nº 329, de 2004, na forma apresentada.

Sala de Reuniões,  – José Sarney, Presidente 
– Eduardo Siqueira Campos, Relator  – Paulo Paim 
– Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 934, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
requerimento nº 332, de 2004, de autoria do 
Senador Hélio Costa, que requer, sejam pres-

tadas, pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
informações acerca do percentual dos depósi-
tos de poupança aplicado em financiamentos 
habitacionais no exercício de 2003.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

Redigido nos termos do art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, combinado com o art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, apresenta-se a esta Mesa, 
para exame e decisão, o Requerimento nº 332, de 18 
de março de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, 
que requer sejam prestadas, pelo Ministro de Estado 
da Fazenda, informações acerca do percentual dos 
depósitos de poupança aplicado em financiamentos 
habitacionais no exercício de 2003.

II – Análise

O Requerimento nº 332, de 2004, atende às exi-
gências do art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, e do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janeiro de 
2001, sendo, também, relevante no que se refere ao 
mérito de sua solicitação.

Justificando o requerimento, o Senador Hélio 
Costa comenta que o jornal Estado de Minas publi-
cou, na edição de 16 de março de 2004, carta de leitor 
segundo a qual o exercício de 2003 se encerrou com 
depósitos de poupança no valor de R$144 bilhões, ten-
do, porém, as instituições bancárias destinado apenas 
R$23,1 bilhões, 16% daquele montante, ao financia-
mento do setor habitacional. Acrescenta, o requeren-
te, que a carta “reflete uma demanda por informação 
que não vem sendo atendida satisfatoriamente pelo 
governo federal”.

O Senador Hélio Costa lembra que a Resolução 
do Conselho Monetário Nacional nº 3.005, de 30 de 
junho de 2002, destina 65% dos recursos da poupan-
ça para financiamentos habitacionais, sendo que 80% 
desse percentual (equivalentes a 52% do montante dos 
recursos da poupança) devem ser aplicados no âmbito 
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Alega, porém, o requerente, que a própria reso-
lução dificulta a mensuração do volume de recursos 
destinados ao setor de habitação ao definir um amplo 
conjunto de direitos, operações de crédito e outros ha-
veres como passíveis de serem computados na forma 
de aplicações no SFH, razão pela qual solicita que as 
informações a serem prestadas sejam depuradas e 
reflitam o que realmente se passa no campo do finan-
ciamento à construção de moradias.

Compartilho das preocupações do Senador Hé-
lio Costa com a falta de clareza encontrada em deter-
minados atos públicos, do que resultam dificuldades 
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para sua compreensão ou para a avaliação do grau de 
cumprimento de suas diretrizes, em prejuízo do esforço 
de fiscalização do comportamento dos órgãos públi-
cos, missão atribuída ao Congresso Nacional pelo art. 
70 da Constituição Federal, a ser exercida mediante a 
atuação de cada uma de suas casas.

III – Voto

Tendo em vista o exposto, e com base nas dis-
posições da Seção I do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
manifesto-me favoravelmente à aprovação do Reque-
rimento nº 332, de 2004.

Sala de Reuniões, José Sarney, Presidente – 
Eduardo Siqueira Campos, Relator – Paulo Paim 
– Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 935, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o Re-
querimento de Informações nº 341, de 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

A Comissão de Serviços de Infra-estrutura, com 
base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos 
termos dos arts. 215, I, e 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, encaminhou a esta Mesa o Reque-
rimento nº 341, de 2004, no qual solicita informações 
ao Exmº Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário.

A Comissão autora do Requerimento sub exa-
mine solicita o fornecimento, ao Senado Federal, de 
informações sob a responsabilidade do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário referentes ao número total 
de pequenos produtores oriundos de assentamentos, 
sua localização geográfica e área, com especificação 
daqueles situados em regiões canavieiras.

II – Análise

O Requerimento em exame, dirigido ao Ministro 
de Estado do Desenvolvimento Agrário, solicita o enca-
minhamento de informações relativas ao número total 
de pequenos produtores oriundos de assentamentos, 
sua localização geográfica e área, com especificação 
daqueles situados em regiões canavieiras.

Do ponto de vista regimental, a proposição está 
em consonância com o estabelecido no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa. Ademais, a solicitação 
depende de decisão da Mesa Diretora.

O Regimento Interno estabelece, a propósito, os 
seguintes critérios para a admissibilidade dos Reque-
rimentos de Informações:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento de 
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado 
ou atinente a sua competência fiscalizadora;
....................................................................................

Em nosso entendimento, portanto, a proposição 
atende aos requisitos formais e preliminares acima 
descritos.

Quanto ao mérito, cabe ressaltar que, conforme 
a Constituição Federal, é atribuição do Congresso Na-
cional “... dispor sobre todas as matérias de compe-
tência da União, especificamente sobre: IV – planos e 
programas nacionais, regionais e setoriais de desen-
volvimento;” (cf. art. 48, IV, da CF). Assim, tanto para 
a elaboração de proposições legislativas quanto para 
o exercício do controle e fiscalização, faz-se mister a 
obtenção de informações abrangentes e atualizadas 
sobre atos do Poder Executivo.

Logo, meritoriamente, não resta dúvida de que a 
solicitação guarda estreita vinculação com as funções 
legislativa e fiscalizadora do Senado Federal.

Por fim, a proposição satisfaz as Disposições 
Gerais sobre Requerimento de Informações, contidas 
na Seção I do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 341, de 2004, sem restrições ás 
informações solicitadas. –José Sarney, Presidente 
– Eduardo Siqueira Campos, Relator – Paulo Paim 
– Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 936, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 364, de 2004, relatório a 
pedido de informações à Ministra de Esta-
do do Meio Ambiente.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O Senador Alvaro Dias, com base no art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, e nos arts. 216, I, e 217, do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), enca-
minhou a esta Mesa o Requerimento de Informações 
nº 364, de 2004, no qual solicita o envio de questões, 
relativas a licenciamento de atividades que envolvem o 
uso de organismos geneticamente modificados (OGM), 
à Ministra de Estado do Meio Ambiente.

As informações solicitadas são as seguintes:
I. Exigências feitas pela Instrução Normativa (IN) 

nº 2, de 3 de junho de 2003, revogadas pela IN nº 11, 
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de 5 de dezembro de 2003. Justificar por que as exigên-
cias revogadas não são mais necessárias para garantir 
a biossegurança da atividade regulamentada.

II. Exigências feitas pela Instrução Normativa (IN) 
nº 4, de 4 de junho de 2003, revogadas pela IN nº 20, 
de 15 de março de 2004. Justificar porque as exigên-
cias revogadas não são mais necessárias para garantir 
a biossegurança da atividade regulamentada.

III. O número de pedidos protocolados no Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) solicitando Licença de Operação 
para Áreas de Pesquisa (LOAP) para atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados, e o 
número de licenças emitidas nos anos de 2002, 2003 
e 2004; assim como a data da solicitação, a instituição 
que protocolou o pedido, o OGM objeto do pleito e a 
data em que a licença foi emitida,

IV. O número de pedidos protocolados no Ibama 
solicitando, para as atividades que envolvam OGM, 
avaliação para emissão de Registro Especial Tempo-
rário – RET (instrumento previsto na Lei de Agrotóxi-
cos) e o número de avaliações concluídas nos anos de 
2002, 2003 e 2004; assim como a data da solicitação, 
a instituição que protocolou o pedido, o OGM objeto do 
pedido e a data em que a avaliação foi concluída.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais, 
§ 2º do art. 50, e regimentais, art. 216 do RISF, con-
cernentes aos pedidos de informação a autoridades 
do Poder Executivo, bem como ao disposto no Ato da 
Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

À luz do exposto, votamos pela aprovação do 
Requerimento nº 364, de 2004. – José Sarney, Pre-
sidente – Paulo Paim, Relator – Romeu Tuma – Edu-
ardo Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João 
Alberto Souza.

PARECER Nº 937, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 379, de 2004

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 379, de 2004, o 
Senador Rodolpho Tourinho propõe que sejam so-
licitadas ao Ministro de Estado da Justiça informa-
ções relacionadas a denúncias referidas em material 
anexo à proposição. São os seguintes os questio-
namentos:

1. Que providências estão sendo toma-
das sobre a denúncia em anexo?

2. Qual a atuação da Funai sobre os fatos 
relatados em anexo?

3. Quais os resultados dos estudos rea-
lizados pela Funai nas regiões denunciadas? 
Solicito cópia destes estudos, tanto antropo-
lógicos como relatórios de indenizações rea-
lizadas e em andamento.

4. Em algum momento houve ação da 
Polícia Federal?

5. Como e quem são os Presidentes das 
ONG CIMI – Conselho Indigenista Missionário 
e ANAI-BA, e qual a sua competência?

6. Qual a participação das ONG CIMI 
– Conselho Indigenista Missionário e ANAI-
BA, com as negociações com a Funai? Solicito 
cópia das atas das reuniões realizadas.

II – Análise

Em cumprimento ao disposto no inciso III do 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, foi 
submetido ao exame da Mesa o Requerimento nº 379, 
de 2004, do Senador Rodolpho Tourinho. O autor, em 
essência, requer que sejam solicitadas ao Ministro de 
Estado da Justiça informações sobre a atuação da Fu-
nai e da Polícia Federal em supostas invasões de terras 
promovidas por índios Pataxó no sul da Bahia.

A proposição encontra fundamento nas dispo-
sições do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, 
que faculta às Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal encaminharem pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado ou a quais-
quer titulares de órgãos diretamente subordinados à 
Presidência da República, importando em crime de 
responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de 
informações falsas.

O requerimento está, ainda, em conformidade 
com os incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, pois envolve matéria atinente à 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional e 
não contém pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre propósito da autorida-
de a quem se dirige.

Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 30 de janeiro de 2001, que regula-
menta a tramitação dos requerimentos de informação 
nesta Casa.

Contudo, a questão de número 5 afigura-se ina-
dequada, tendo em vista as informações requeridas 
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não serem da competência do Ministério da Justiça. 
Lembramos que, conforme o § 3º do art. 3º do Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, o requerimento aprovado par-
cialmente será encaminhado à autoridade contendo 
apenas os quesitos deferidos.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento nº 379, de 2004, suprimida a ques-
tão nº 5.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Paulo Paim, Relator – Romeu Tuma – Eduardo 
Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João Alber-
to Souza

PARECER Nº 938, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 390, de 2004

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 390, de 
2004, apresentado pelos insignes Senadores Magno 
Malta, Gerson Camata e João Batista Mota, integran-
tes da bancada do Estado do Espírito Santo, para 
que seja encaminhado ao Senhor Ministro-Chefe da 
Casa Civil pedido de informações com o objetivo de 
esclarecê-los a respeito da situação funcional do Sr. 
Eugênio Bucci no Governo Federal, vazado nos se-
guintes termos:

Qual a função exercida pelo Sr. Eugênio Bucci no 
Governo Federal, desde quando e quais as atribuições 
formais desta função?

Os ilustres Senadores justificam o pedido com 
a citação da matéria veiculada na edição de 31 de 
março do corrente ano da publicação semanal Is-
toÉ Dinheiro que tena apontado a ativa participa-
ção do Sr. Eugênio Bucci na decisão tomada pelo 
Conselho de Desenvolvimento de Defesa Econômica 
(CADE) em relação ao conhecido episódio da fusão 
das empresas Nestlé e Garoto, não obstante tratar-
se de pessoa sem vínculo funcional com a referida 
autarquia.

Alegam a importância de se conhecer qual o 
papel que este senhor desempenha na administração 
federal e qual a sua competência tendo em vista a im-
prensa enfatizar a sua atuação como “homem forte da 
comunicação petista”.

O referido requerimento veio a esta Mesa, com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 216, inciso I, e 217 do Regi-
mento Interno do Senado Federal.

II – Análise

Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos 
requisitos de admissibilidade previstos nas normas 
atinentes aos requerimentos de informações.

De acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei 
nº 10.683, de 28 de maio de 1993, que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos Minis-
térios, e dá outras providências, com as modificações 
introduzidas pela Medida Provisória nº 163, de 23 de 
janeiro de 2004, compete à Casa Civil da Presidência 
da República exercer a coordenação e gestão dos sis-
temas de organização e modernização administrativa, 
formular políticas e diretrizes para modernização do 
Estado e de gestão relativas aos recursos humanos, à 
organização de carreiras e à remuneração, ao dimen-
sionamento da força de trabalho, à capacitação, ao 
desenvolvimento e à avaliação de desempenho dos 
servidores da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, bem assim supervisionar a 
sua aplicação.

Portanto, o pedido está dirigido à autoridade 
competente e atende aos dispositivos constitucionais 
e regimentais que regem os pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como às normas 
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 
1, de 2001.

A decisão do CADE a respeito da fusão das em-
presas Nestlé e Garoto tem sido motivo de preocupa-
ção do Senado Federal, especialmente da bancada 
do Espírito Santo, Estado onde se localiza a unidade 
produtiva da Garoto que foi adquirida pela suíça Nes-
tlé e que responde pela ocupação direta e indireta de 
algumas centenas de trabalhadores capixabas.

O inconformismo com a decisão da autarquia, 
que impõe sérias restrições à fusão das referidas em-
presas tendo em vista a sua participação no mercado 
dos produtos que fabricam, especialmente chocolates, 
resultou na mobilização da bancada daquele Estado 
nesta Casa que implicou a apresentação de proposi-
ções legislativas e realização de audiências para ouvir 
autoridades e empresários. Por conseguinte, a matéria 
está submetida ao acompanhamento do Senado Fede-
ral o que justifica, plenamente, pedidos às autoridades 
que possam ser úteis ao esclarecimento do assunto, 
como o formulado no requerimento em exame.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 390, de 2004.

Sala de Reuniões. – José Sarney, Preisdente 
– Eduardo Siqueira Campos, Relator – Paulo Paim 
– Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza. 
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PARECER Nº 939, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 403, de 2004

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O Senador José Jorge, com base no § 2º do art. 50 
da Constituição Federal e no art. 216, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, encaminha a esta Mesa 
o Requerimento nº 403, de 2004, no qual solicita ao 
Senhor Ministro de Estado da Educação as seguintes 
informações a respeito do Programa de Financiamento 
Estudantil (FIES):

1) o quantitativo de estudantes que se 
habilitaram e usufruem atualmente do Fies 
no período compreendido entre lº de janei-
ro de 2003 a 31 de março de 2004, com os 
recursos efetivamente empregados nesse 
período;

2) o quantitativo de estudantes que se 
habilitaram e usufruíram do Fies durante o 
segundo mandato do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, com os recursos efetiva-
mente empregados nesse período;

3) o quantitativo, pelo menos estimativo, 
de estudantes que o Governo Lula pretende 
beneficiar com o novo programa Universidade 
para Todos, com a indicação do montante de 
recursos públicos a serem empregados para 
essa finalidade; e

4) as providências que o Governo Fe-
deral pretende adotar para gerenciar a fase 
de transição entre a suspensão do Fies e a 
implantação do novo programa Universidade 
para Todos, inclusive para os beneficiários 
que ainda não concluíram seus respectivos 
cursos.

Como justificação, o Senador aduz a atribuição 
do Congresso Nacional de acompanhar e fiscalizar as 
políticas públicas do governo, especialmente, quando 
se trata de tema que tem sido objeto de reclamações 
por parte da sociedade.

II – Análise

O requerimento em exame está de acordo com 
as disposições constitucionais e regimentais que 
tratam de pedidos de informações a autoridades do 
Poder Executivo, bem como obedece às normas de 

admissibilidade estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 403, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney Presidente, 
– Paulo Paim Relator – Romeu Tuma _ Eduardo Si-
queira Campos – Heráclito Fortes – João Alberto 
Souza.

PARECER Nº 940, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 419, de 2004, relativo 
a solicitação de informações ao Ministro 
de Estado da Saúde sobre a nova política 
governamental na área de prevenção de 
câncer de mama.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com fundamento no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216, 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, encami-
nhou a esta Mesa o Requerimento nº 419, de 2004, 
no qual solicita informações ao Ministro de Estado 
da Saúde sobre a nova política governamental na 
área de prevenção de câncer de mama, incluindo o 
programa do Instituto do Câncer no tocante a equi-
pamentos.

A preocupação do Senador deve-se a denúncias 
publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, de 2 de abril 
de 2004, de que apenas nove por cento dos municípios 
brasileiros dispõem de mamógrafos.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais que regem 
autoridades do Poder Executivo, e com as normas de 
admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

O Requerimento em tela está igualmente am-
parado no inciso X do art. 49 da Constituição Fede-
ral, que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de 
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta. Ressalve-se, no entanto, 
que a denominação correta da instituição citada no fi-
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nal do primeiro parágrafo do Requerimento é Instituto 
Nacional de Câncer (Inca).

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 419, de 2004, alterando-se, no 
seu texto, o nome do Instituto do Câncer para Instituto 
Nacional de Câncer (Inca).

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Alberto Silva, Relator – Eduar-
do Siqueira Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 941, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 420, de 2004, que solicita 
informações ao Ministro-Chefe da Secreta-
ria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica sobre os valores gastos pela 
Radiobrás com a produção do programa 
“Café com o Presidente”.

Relator: Senador Alberto Silva.

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com base no art. 
50, § 2º, da Constituição Federal e no art. 216, I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, encami-
nha a esta Mesa o Requerimento nº 420, de 2004, 
no qual solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro-
Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo 
e Gestão Estratégica informações relativas ao pro-
grama transmitido pela Radiobrás intitulado “Café 
com o Presidente”.

O requerimento está acompanhado de justifica-
ção, em que se transcreve nota publicada em jornal, 
comentando que a Radiobrás, apesar de dispor de pes-
soal e equipamento para elaborar o referido programa, 
havia contratado empresa para fazê-lo.

Na justificação, o autor afirma serem as infor-
mações requeridas de importância fundamental para 
esclarecer a forma como a Radiobrás vem atuando 
para atingir seu objetivo de servir como um canal de 
interlocução dos órgãos do Governo Federal com a 
sociedade brasileira.

II – Análise

O requerimento em exame está de acordo com 
as disposições Constitucionais e regimentais que 
tratam de pedidos de informações a autoridades do 
Poder Executivo, assim como cumpre as normas de 
admissibilidade estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

III – Voto

Em vista do exposto, voto pela aprovação do Re-
querimento nº 420, de 2004.

Sala de Reuniões, –  José Sarney, Presidente 
–  Alberto Silva, Relator –  Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim – Romeu Tuma – Heráclito Fortes 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 942, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 433, de 2004, que solici-
ta informações ao Ministro de Estado da 
Educação quanto ao exercício da Medici-
na, no Brasil, por estrangeiros; à situação 
dos brasileiros que cursam Medicina no 
exterior e à revalidação dos diplomas de 
estrangeiros, na área médica.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 433, de 2004, com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, o ilustre Senador Rodolpho Tourinho 
requer o encaminhamento de pedido de informações 
ao Exmº Sr. Tarso Fernando Herz Genro, Ministro de 
Estado da Educação.

São solicitadas informações a respeito dos seguin-
tes assuntos: situação dos estrangeiros que exercem, 
no Brasil, a Medicina; situação dos brasileiros que fazem 
cursos universitários no exterior, especialmente o de 
Medicina, na Bolívia; número de brasileiros que cursam 
Medicina, na Bolívia; regulamentação da revalidação de 
diplomas de estrangeiros, na área médica; e princípio 
da reciprocidade entre o Brasil e a Bolívia.

II – Análise

O Requerimento nº 433, de 2004, tem por objetivo 
requerer à Mesa do Senado Federal o encaminhamen-
to, ao Ministro da Educação, de pedido de informações 
referentes à situação dos estrangeiros que exercem a 
Medicina em nosso País e à dos brasileiros que fazem 
cursos universitários no exterior, especialmente o de 
Medicina, na Bolívia. São solicitados, também, esclare-
cimentos quanto à revalidação de diplomas estrangei-
ros e à existência do princípio da reciprocidade entre 
o Brasil e a Bolívia.

O art. 50, § 2º, da Constituição Federal, permi-
te à Mesa de qualquer das Casas do Congresso Na-
cional encaminhar pedidos escritos de informações 
a Ministro de Estado e a outros titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da Repú-
blica. Ademais, o requerimento em exame encontra 
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respaldo no art. 49, X, da Cada Magna, que atribui 
competência ao Congresso Nacional para fiscalizar 
e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta.

Em relação ao Regimento Interno do Senado 
Federal, a proposição em exame atende o disposto 
no art. 216, que trata das normas às quais estão su-
jeitos os requerimentos de informações. São respeita-
das, também, as disposições do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, que regulamenta a admissibilidade e os demais 
aspectos relativos a tais proposições.

III – Voto

O Requerimento nº 433, de 2004, está de acor-
do com as disposições constitucionais e regimentais, 
motivo pelo qual o voto é pela sua aprovação.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. –José Sar-
ney, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, Rela-
tor – Paulo Paim – Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma 
– Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 943, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 435, de 2004, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que requer, ao 
Ministro de Estado de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica, informa-
ções relativas aos gastos governamentais 
com publicidade e propaganda nos meios 
de comunicação.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Senador Pedro Simon, com base no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, encaminha a esta Mesa 
o Requerimento nº 435, de 2004, no qual solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica in-
formações relativas aos gastos governamentais com 
publicidade e propaganda nos meios de comunicação, 
para apurar notícia veiculada no Jornal do Brasil, edi-
ção do dia 7 de abril de 2004.

O requerimento está acompanhado de justifi-
cação, em que se transcreve na íntegra a nota men-
cionada, a qual aponta a intenção do governo de não 
divulgar o ranking das empresas de comunicação que 
mais recebem recursos oficiais. Para o autor, a atitude 
do Ministro viola as regras básicas de gestão pública, 
que deveria ser pautada pela transparência, publicida-
de e impessoalidade.

Na justificação, o autor afirma requerer essas 
informações movido pela competência fiscalizadora 
das ações do Poder Executivo constitucionalmente 
atribuída ao Senado.

II – Análise

O requerimento em exame está de acordo com 
as disposições constitucionais e regimentais que 
tratam de pedidos de informações a autoridades do 
Poder Executivo, assim como cumpre as normas de 
admissibilidade estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

Há uma correção a ser efetuada na forma de 
tratamento utilizada para se dirigir à autoridade em 
questão. Ao invés de Ministro de Estado, deve-se usar 
Ministro-Chefe.

III – Voto

Em vista do exposto, voto pela aprovação do 
Requerimento nº 435, de 2004, com a observação 
de que a referida autoridade ocupa o cargo de Mi-
nistro-Chefe de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica.

Sala de Reuniões, José Sarney, Presidente – 
Eduardo Siqueira Campos, Relator – Paulo Paim 
– Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 944, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 447, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 447, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, com fundamento no artigo 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita ao Senhor 
Ministro-Chefe da Secretaria de Coordenação Política 
e Assuntos Institucionais cópia do relatório, com todos 
os seus anexos, da Comissão de Sindicância que in-
vestigou as denúncias contra o ex-assessor da Casa 
Civil, Waldomiro Diniz.

O nobre Parlamentar justifica sua proposição 
informando que diversas falhas foram apontadas no 
trabalho da Comissão de Sindicância que investigou as 
denúncias contra o ex-assessor da Casa Civil, Waldo-
miro Diniz, como o fato de não terem sido interrogados 
pela Comissão todos os funcionários e autoridades 
que exerciam cargos de hierarquia igual ou superior 
à do investigado.

Sustenta ainda o Parlamentar que não foram 
ouvidos ex-funcionários que atuaram na estrutura da 
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Casa Civil em 2003, não foram checadas as ligações 
de Waldomiro no sistema CTEL em que as secretárias 
da Subchefia de Assuntos Parlamentares registram 
os telefonemas, e nem foram verificadas as ligações 
feitas diretamente da sala do ex-assessor no Palácio 
do Planalto nem de seu celular, pertencente à própria 
Casa Civil.

Argumenta ainda o Parlamentar que, cumprindo 
a função fiscalizadora do Senado, é essencial que se 
esclareça sobre as condições em que se deram as 
investigações promovidas pela referida comissão de 
sindicância.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 447, de 
2004, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 447, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, José Sarney, Presidente – Ro-
meu Tuma, Relator – Paulo Paim – Eduardo Siqueira 
Campos – Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 945, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 465, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 465, de 2004, de autoria da 
Senadora Serys Slhessarenko, com fundamento no art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 216, inciso I, do Regimento Interno, solicita ao Se-
nhor Ministro da Fazenda para que, através do Senhor 
Presidente da Caixa Econômica Federal, encaminhe 
informações sobre o cumprimento, pelas instituições 
financeiras, da obrigatoriedade de manutenção de li-
nha de crédito destinada à população de baixa renda 
e a microempreendedores.

A nobre Parlamentar justifica sua proposição 
informando que matéria veiculada no programa “Fan-
tástico”, da Rede Globo, dá conta do não cumprimento 
da citada obrigatoriedade.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 465, de 
2004, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Cons-
tituição Federal, estando de acordo com o Regimento 
Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, 

de 2001, somos favoráveis à aprovação do Requeri-
mento nº 465, de 2004, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. –  José 
Sarney, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Paulo 
Paim – Eduardo Siqueira Campos – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 946, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 469, de 2004, que requer, 
ao Ministro de Estado dos Transportes, in-
formações relativas ao Seguro Obrigatório 
Nacional (DPVAT) e aos papéis desempe-
nhados pela Federação Nacional de Segu-
ros Privados (FENASEG) e pela Superin-
tendência de Seguros Privados (SUSEP) 
na administração do DPVAT.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

Apresenta-se a esta Mesa, para exame e deci-
são, o Requerimento nº 469, de 26 de abril de 2004, 
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que requer, 
ao Ministro de Estado dos Transportes, informações 
relativas ao Seguro Obrigatório Nacional (DPVAT) e 
aos papéis desempenhados pela Federação Nacional 
de Seguros Privados (FENASEG) e pela Superinten-
dência de Seguros Privados (SUSEP) na administra-
ção do DPVAT.

As seguintes informações são solicitadas:

1) Quem tem direito ao Seguro Obrigató-
rio (DPVAT) e como exercer esse direito?

2) Como é a arrecadação anual do Se-
guro Obrigatório (DPVAT)?

3) Como são feitos o recolhimento e o 
repasse do Seguro Obrigatório (DPVAT)?

4) Qual é o papel da Federação Nacional 
de Seguros Privados (FENASEG) na adminis-
tração do Seguro Obrigatório (DPVAT)?

5) Qual é a destinação dos recursos do 
Seguro Obrigatório (DPVAT)?

6) Qual é o papel da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) na administração 
do Seguro Obrigatório (DPVAT)?

7) Quantas empresas de seguro são con-
veniadas para operar o Seguro Obrigatório 
(DPVAT)? Quais os critérios para uma empresa 
ser conveniada?

8) Quais os recursos utilizados para os 
pagamentos de indenizações com vítimas de 
acidentes?
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9) Qual o montante percentual e nominal 
destinado às empresas seguradoras privadas 
anualmente?

10) Existem empresas registradas na 
SUSEP e, portanto, conveniadas, que tive-
ram sua situação jurídica alterada em razão 
de aquisições ou fusões, e que permanecem 
recebendo recursos do DPVAT?

11) Qual é o número de reclamações anu-
ais que recebe a SUSEP, relativas ao DPVAT, 
por parte dos usuários? Quais são as recla-
mações mais comuns?

12) Quais são as penalidades impostas 
às seguradoras conveniadas que não estejam 
atendendo a contento a população? Quantas 
e quais eventuais penalidades já foram exe-
cutadas?

Em 26 de abril de 2004, o Requerimento nº 469, 
de 2004, foi lido em Plenário.

Em 27 de abril de 2004, foi designado o Sena-
dor Alberto Silva para relatar o Requerimento nº 469, 
de 2004.

II – Análise

O Requerimento nº 469, de 2004, atende às exi-
gências do art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com os arts. 1º a 3º do Ato da Mesa 
nº 1, de 30 de janeiro de 2001, não incluindo qualquer 
pedido de informação sigilosa referente a operações 
ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições 
financeiras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

A matéria é, de outra parte, relevante quanto ao 
mérito, tendo em vista seu objetivo de proceder a le-
vantamento de informações que habilitem o Congresso 
Nacional a exercer a competência que lhe foi deferida 
pelo inciso X do art. 49 da Constituição Federal, de 
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta.

Entendo, porém, que o destinatário da solicita-
ção deva ser o Ministro de Estado da Fazenda e não 
o Ministro de Estado dos Transportes, como consta do 
Requerimento nº 469, de 2004, tendo em vista que:

a) o inciso IV do art. 32 do Decreto-Lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dis-
põe sobre o Sistema Nacional de Seguros 
Privados, regula as operações de seguros e 
resseguros e dá outras providências, atribui 
ao Conselho Nacional de Seguros Privados a 
competência de fixar as características gerais 
dos contratos de seguros;

b) o Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados é presidido pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, na forma do previsto no § 1º do art. 
33 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, com a re-
dação dada pelo art. 2º da Lei nº 10.190, de 
14 de fevereiro de 2001;

c) o art. 1º do Decreto nº 4.986, de 12 de 
fevereiro de 2004, que dispõe sobre o Conselho 
Nacional de Seguros Privados – CNSP, suas 
atribuições, composição e designação dos 
membros, reconhece expressamente o CNSP 
como órgão colegiado integrante da estrutura 
básica do Ministério da Fazenda.

III – Voto

Tendo em vista o exposto, e com base no que 
dispõe a Seção I do Ato da Mesa nº 1, de 2001, mani-
festo-me favoravelmente à aprovação do Requerimen-
to nº 469, de 2004, especificando-se, porém, como 
destinatário do referido requerimento, o Ministro de 
Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Alberto Silva, Relator – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim –Romeu Tuma – Heráclito Fortes 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 947, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 472, de 2004, relativo 
ao pedido de informações ao Ministro de 
Estado dos Transportes sobre a aplicação 
dos benefícios tarifários previstos no art. 
40 do Estatuto do Idoso aos serviços de 
transporte coletivo interestadual.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 472, de 2004, o Se-
nador Aelton Freitas pretende obter do Exmº Sr. Ministro 
de Estado dos Transportes, informações relativas à apli-
cação do disposto no art. 40 do Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003), que assegura às 
pessoas com mais de 65 anos e renda até dois salários 
mínimos a reserva de duas vagas gratuitas por veículo 
no transporte coletivo interestadual, além de desconto 
de 50% no valor da passagem para os beneficiários que 
excederem as duas vagas gratuitas.

Basicamente, conforme se depreende do tex-
to do requerimento, o Senador deseja conhecer: i) 
problemas que estariam impedindo, dificultando ou 
retardando a aplicação do benefício; ii) providências 
que o Ministério julga necessárias para garantir o ple-
no cumprimento do dispositivo legal, com ênfase no 
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equacionamento do custeio da gratuidade e do des-
conto concedidos; iii) posição do Ministério quanto a 
uma possível regulamentação da matéria, com indi-
cação do respectivo conteúdo e tipo de instrumento 
que seria utilizado para esse fim; iv) prazo estimado 
para que a operacionalização do benefício esteja con-
cluída e a sua utilização, efetivamente assegurada a 
todos os beneficiários.

II – Análise

Interessado em ver inteiramente superadas as 
dificuldades práticas que ainda cercam a aplicação dos 
benefícios previstos no art. 40 do Estatuto do Idoso, o 
Senador Aelton Freitas julgou oportuno o encaminha-
mento, ao Ministério dos Transportes – em cuja área 
de atuação se insere o transporte coletivo interestadual 
–, do pedido de informações em análise.

A proposição apresentada pelo nobre Senador 
obedece às normas estabelecidas no § 2º do art. 50 
da Constituição Federal e nos arts. 215, I, a, e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, relativamente 
aos pedidos de informação a autoridades do Poder 
Executivo. Observa, ainda, o disposto no Ato da Mesa 
do Senado Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a 
tramitação dos requerimentos de informação.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do Re-
querimento nº 472, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Alberto Silva, Relator –Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim – Romeu Tuma – Heráclito Fortes 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 948, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 477, de 2004.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº 477, de 27 
de abril de 2004, o Senador Arthur Virgílio propõe que 
seja encaminhado à Exmª, Senhora Ministra de Esta-
do das Minas e Energia, pedido de informações, prin-
cipalmente da Agência Nacional de Petróleo, acerca 
dos preços ao consumidor do álcool hidratado, uma 
vez que, conforme denuncia o jornal O Globo, o per-
centual de baixa do produto nas usinas chega a 40%, 
mas nos postos há alta de 8,9%.

II – Análise

Em cumprimento ao disposto no art. 216, inciso 
III, do Regimento Interno do Senado Federal, vem ao 

exame da Mesa o Requerimento de Informações nº 
477, de 27 de abril de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, que propõe sejam solicitadas à Exmª, 
Senhora Ministra de Estado das Minas e Energia 
informações acerca dos preços do álcool hidratado 
ao consumidor, uma vez que, conforme denuncia o 
jornal O Globo, o percentual de queda do preço do 
produto nas usinas chega a 40%, enquanto nos pos-
tos de combustíveis ocorre uma elevação do preço 
de até 8,9%.

A proposição encontra fundamento no disposto 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, que faculta 
às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal encaminharem pedidos escritos de informa-
ções a Ministros de Estado ou a quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência 
da República.

A proposição está, também, em conformidade 
com o art. 216, incisos I e II, do Regimento Interno, 
pois envolve matéria sujeita à competência fiscaliza-
dora exclusiva do Congresso Nacional preconizada no 
art. 49, inciso X, da Constituição Federal, e observa a 
vedação quanto à obrigatoriedade de os requerimen-
tos não conterem pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito 
da autoridade a quem se dirige.

Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação 
dos requerimentos de informação.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 477, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presiden-
te – Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu 
Tuma – João Alberto Souza.

PARECER Nº 949, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento de Informações nº 505, de 
2004, que solicita seja encaminhado ao 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
pedido de informações.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Vem ao exame desta Mesa Diretora o Requeri-
mento de Informações nº 505, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio.
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Pretende-se com o requerimento que o Ministério 
do Trabalho e Emprego preste informações relativas 
aos índices de mortalidade causada por acidentes no 
trabalho, bem como sobre o conteúdo do termo de co-
operação firmado com outros Ministérios, no sentido 
da reversão do quadro divulgado pelos jornais.

II – Análise

O Requerimento nº 505, de 2004 é dirigido ao 
Ministro do Trabalho e Emprego atendendo, assim, o 
que preceitua o § 2º do art. 50 da Constituição Fede-
ral. Vale lembrar que o preceito constitucional limita-se 
a facultar às Mesas da Câmara e do Senado o envio 
de pedido de informações a Ministros de Estado. No 
plano constitucional, inexiste qualquer outra restrição, 
limitação ou condicionamento. Enfatize-se, portanto, 
que nesse nível institucional, são cumpridos e obser-
vados os critérios formais de tramitação dos pedidos 
de informações.

Ademais, a Constituição Federal atribui ao Con-
gresso Nacional competência exclusiva para fiscalizar 
e controlar, diretamente ou por qualquer uma de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta. Logicamente, no desempenho 
dessa atribuição, é exigido amplo e atualizado univer-
so de informações, para que possa, de forma eficaz e 
com oportunidade, exercer suas competências legis-
lativa e fiscalizadora.

Ao Poder Legislativo, portanto, são necessários 
os repasses de informações, de natureza e alcance 
diversos, que exigem, todavia, para sua pertinente e 
adequada obtenção, a observação de procedimentos 
legalmente determinados e diferenciados em função 
da natureza da informação requerida.

No requerimento sob exame, as informações 
solicitadas não demarcam e não caracterizam ope-
rações ativas ou passivas de instituições financeiras, 
não implicando, em conseqüência, informação de na-
tureza sigilosa. Assim sendo, seu rito de tramitação e 
apreciação é estipulado nos termos da Seção I, arts. 
1º a 6º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

De acordo com o referido Ato, compete à Mesa 
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de 
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.

Mais ainda, o art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, e o inciso I do art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal estipulam que os requerimentos de 
informação somente serão admissíveis para esclareci-
mento de qualquer assunto submetido à apreciação do 
Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora. 
Seus fundamentos para admissibilidade pressupõem, 
assim, matéria específica ou fato determinado, presen-
te no Requerimento nº 505, de 2004.

As informações solicitadas no requerimento em 
exame prestam-se, como expresso em sua justificação, 
à compreensão das políticas preventivas, no âmbito do 
Ministério do Trabalho e Emprego, voltadas à redução 
dos agravos à saúde dos trabalhadores, com a finalida-
de de obter a melhoria dos indicadores de qualidade de 
vida. Segundo o Ministério da Previdência Social, no ano 
de 2003, as doenças e acidentes de trabalho causaram 
prejuízo de pelo menos R$ 32 bilhões ao País. Somente 
em aposentadorias especiais e benefícios a vítimas de 
acidentes, aquele Ministério gastou R$ 8,2 bilhões. O 
cálculo se refere às despesas com o sistema de saúde, 
à requalificação profissional, às perdas de arrecadação 
e a outros gastos assistenciais. É pertinente, portanto, o 
exercício da competência fiscalizadora dessa Casa.

Assim, o presente requerimento de informações 
encontra fundamentação, como é exigido pelo Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, estando em acordo com as condi-
ções expressas no Regimento Interno do Senado Fe-
deral quanto às hipóteses de cabimento da iniciativa.

As informações solicitadas revestem-se, ademais, 
da necessária e imprescindível fundamentação, uma 
vez que demarcam fatos sobre os quais é pertinente o 
exercício da ação fiscalizadora do Senado Federal.

III – Voto

À vista do exposto, opinamos, nos termos do 
disposto no art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, pela 
aprovação do Requerimento de Informações nº 505, 
de 2004, e seu encaminhamento ao Ministro de Esta-
do do Trabalho e Emprego.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presiden-
te – Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu 
Tuma – João Alberto Souza.

PARECER Nº 950, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 508, de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

A Comissão de Educação aprovou, em sua reu-
nião de 27-4-2004, o Requerimento nº 508, de 2004, 
de autoria do ilustre Senador Hélio Costa, que solici-
ta, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fede-
ral, combinado com o art. 216, I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, as seguintes informações ao 
Ministério das Comunicações (Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL), sobre a operação de 
venda do controle acionário da Empresa Brasileira de 
Telecomunicações S.A. – EMBRATEL:
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a) Os termos do contrato de venda es-
tabelecem garantias de compromisso social, 
de investimentos tecnológicos e tráfego livre 
e codificado de informações governamentais 
nos sistemas de satélites?

b) Qual a proteção aos acionistas mi-
noritários?

c) Poderá ser caracterizada como cartel 
a compra da Embratel por qualquer dos dois 
principais concorrentes?

d) Há condições de solicitar o adiamen-
to da decisão, por iniciativa da Presidência da 
República, em se tratando de área estratégica 
e de segurança nacional?

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Inter-
no do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001, a proposição foi despachada à mesa para 
decisão.

II – Análise

O art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que regulamenta o pedido de informações, cons-
titucionalmente determinado no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, no âmbito desta Casa, assim reza:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento de 
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado 
ou atinente a sua competência fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirija;

III – lidos na hora do expediente, serão despa-
chados à Mesa para decisão;

O questionamento formulado pela Comissão de 
Educação não se refere a qualquer informação de ca-
ráter sigiloso, nos termos da Lei Complementar nº 105, 
de 2001. O Requerimento nº 508, de 2004, enquadra-
se, portanto, nos dispositivo acima citado, assim como 
nos requisitos de admissibilidade dos Requerimentos 
de Informações de que trata o Ato da Mesa nº 1, de 
2001, cabendo a esta Mesa decidir terminativamente 
sobre mesmo.

No que tange à forma, os quesitos devem ser 
dirigidos à própria autoridade, no caso, o Ministro das 
Comunicações, e não ao órgão, o Ministério das Co-
municações.

Quanto ao mérito dos quesitos formulados, en-
tendo que as alíneas a, b e c são pertinentes às com-
petências do Ministro das Comunicações. Em relação 
à alínea d, a forma como a mesma está redigida con-
traria o art. 216, II, pois se trata de uma consulta à au-

toridade. Assim, a mesma não pode ser encaminhada 
ao Ministro das Comunicações.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me fa-
voravelmente à aprovação do Requerimento nº 508, 
de 2004, com a exclusão da alínea d.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Heráclito Forte, Relator – Paulo 
Paim – Sérgio Zambiasi – João Alberto Souza.

PARECER Nº 951, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 509, de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

A Comissão de Educação aprovou, em sua reu-
nião de 27-4-2004, o Requerimento nº 509, de 2004, 
de autoria do ilustre Senador Hélio Costa, que solicita, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, as seguintes informações ao 
Ministério da Justiça (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE e Secretaria de Direto 
Econômico), sobre a operação de venda do controle 
acionário da Empresa Brasileira de Telecomunicações 
S.A. – EMBRATEL:

a) Os termos do contrato de venda es-
tabelecem garantias de compromisso social, 
de investimentos tecnológicos e tráfego livre 
e codificado de informações governamentais 
nos sistemas de satélites?

b) Qual a proteção aos acionistas mi-
noritários?

c) Poderá ser caracterizada como cartel 
a compra da Embratel por qualquer dos dois 
principais concorrentes?

d) Há condições de solicitar o adiamen-
to da decisão, por iniciativa da Presidência da 
República, em se tratando de área estratégica 
e de segurança nacional?

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Inter-
no do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para 
decisão.

II – Análise

O art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que regulamenta o pedido de informações, cons-
titucionalmente determinado no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, no âmbito desta Casa, assim reza:
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Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na hora do expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

O questionamento formulado pela Comissão de 
Educação não se refere a qualquer informação de ca-
ráter sigiloso, nos termos da Lei Complementar nº 105, 
de 2001. O Requerimento nº 509, de 2004, enquadra-
se, portanto, nos dispositivo acima citado, assim como 
nos requisitos de admissibilidade dos Requerimentos 
de Informações de que trata o Ato da Mesa nº 1, de 
2001, cabendo a esta Mesa decidir terminativamente 
sobre mesmo.

No que tange à forma, os quesitos devem ser 
dirigidos à própria autoridade, no caso, o Ministro da 
Justiça, e não ao órgão, o Ministério da Justiça (Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e 
Secretaria de Direto Econômico).

Quanto ao mérito dos quesitos formulados, en-
tendo que as alíneas a, b e c são pertinentes às com-
petências da autoridade inquirida. Em relação à alínea 
d, a forma como a mesma está redigida contraria o 
art. 216, II, pois se trata de uma consulta à autorida-
de. Assim, a mesma não pode ser encaminhada ao 
Ministro da Justiça.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
aprovação do Requerimento nº 509, de 2004, com a 
exclusão do item d.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José Sar-
ney, Presidente –  Heráclito Fortes, Relator – Paulo 
Paim – Sérgio Zambiasi – João Alberto Souza.

PARECER Nº 952, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 510, de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

A Comissão de Educação aprovou, em sua reu-
nião de 27-4-2004, o Requerimento nº 510, de 2004, 
de autoria do ilustre Senador Hélio Costa, que solicita, 

nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, as seguintes informações à Casa 
Civil, sobre a operação de venda do controle acioná-
rio da Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. 
– EMBRATEL:

a) Os termos do contrato de venda es-
tabelecem garantias de compromisso social, 
de investimentos tecnológicos e tráfego livre 
e codificado de informações governamentais 
nos sistemas de satélites?

b) Qual a proteção aos acionistas mi-
noritários?

c) Poderá ser caracterizada como cartel 
a compra da Embratel por qualquer dos dois 
principais concorrentes?

d) Há condições de solicitar o adiamen-
to da decisão, por iniciativa da Presidência da 
República, em se tratando de área estratégica 
e de segurança nacional?

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Inter-
no do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para 
decisão.

II – Análise

O art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que regulamenta o pedido de informações, 
constitucionalmente determinado no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, no âmbito desta Casa, assim 
reza:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na hora do expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

O questionamento formulado pela Comissão de 
Educação não se refere a qualquer informação de ca-
ráter sigiloso, nos termos da Lei Complementar nº 105, 
de 2001. O Requerimento nº 510, de 2004, enquadra-
se, portanto, nos dispositivo acima citado, assim como 
nos requisitos de admissibilidade dos Requerimentos 
de Informações de que trata o Ato da Mesa nº 1, de 
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2001, cabendo a esta Mesa decidir terminativamente 
sobre mesmo.

No que tange à forma, os quesitos devem ser di-
rigidos à própria autoridade, no caso, o Ministro-Chefe 
da Casa Civil, e não ao órgão, a Casa Civil da Presi-
dência da República.

Quanto ao mérito dos quesitos formulados, en-
tendo que as alíneas a, b e c são pertinentes às com-
petências da autoridade inquirida. Em relação à alínea 
d, a forma como a mesma está redigida contraria o 
art. 216, II, pois se trata de uma consulta à autorida-
de. Assim, a mesma não pode ser encaminhada ao 
Ministro-Chefe da Casa Civil.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
aprovação do Requerimento nº 510, de 2004, com a 
exclusão do item d.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José Sar-
ney, Presidente – Heráclito Fortes, Relator – Paulo 
Paim – Sérgio Zambiasi – João Alberto Souza.

PARECER Nº 953, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 518, de 2004.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O eminente Senador José Jorge, com base no 
§ 2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta 
Mesa o Requerimento nº 518, de 2004, no qual requer 
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão informações sobre a 
política do Salário Mínimo.

II – Análise

O requerimento em questão encontra-se em con-
formidade com os dispositivos constitucionais e regi-
mentais atinentes a pedidos de informações a autori-
dades do Poder Executivo.

Do mesmo modo, preenche os requisitos de ad-
missibilidade constantes do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
estando dirigido a autoridade ministerial competente, 
referido a matéria submetida à apreciação do Senado 
Federal e atinente à sua competência fiscalizadora, 
não contendo tema vedado por aquele diploma legal 
e nem sujeito a sigilo.

Em termos do conteúdo, o requerimento apresen-
ta duas questões ao Ministro do Planejamento Gestão 
e Orçamento, a saber:

1) Qual a meta estabelecida pelo Gover-
no para o aumento real do Salário Mínimo até 
dezembro de 2006?; e

2) O Governo irá cumprir a promessa 
de campanha e os primeiros discursos após 
a posse de que o valor real do salário mínimo 
será dobrado até o final do mandato?

A primeira questão nos parece procedente e 
pertinente, sem qualquer vício de forma, estando re-
lacionada, estreita e diretamente, com o assunto que 
se procura esclarecer. A informação sobre a meta de 
aumento real do Salário Mínimo até o final do governo 
constitui, ao nosso ver, algo objetivo para o que o go-
verno, na figura do Ministro de Estado de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, está plenamente capacitado 
a fornecer a resposta. Nada temos a obstar, portanto, 
com relação àquela questão.

No que tange à segunda questão, no entanto, 
entendemos que a mesma incorre em vício de forma, 
porquanto apresenta um caráter claramente espe-
culativo, na medida em que vem instar a autoridade 
pública a proferir posicionamento sobre afirmativa im-
precisa e incerta.

III – Voto

Do exposto, com base no § 3º do art. 3 do Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, manifestamo-nos pela aprovação 
parcial do requerimento, nada tendo a obstar com re-
lação à primeira questão, mas entendendo estar pre-
judicada a segunda questão arrolada, nos termos do 
inciso I do art. 2º do mesmo Ato por conter indagação 
de caráter especulativo.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Paulo Paim, Relator – Romeu Tuma – Eduardo Si-
queira – Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 954, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 521, de 2004, que requer, 
nos termos do art 50, § 2º da Constituição 
Federal, e de acordo com os arts. 216 e 217 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam fornecidas pelo Ministro de Estado 
das Comunicações os relatórios da admi-
nistração, as demonstrações financeiras 
exigidas pela legislação societária em vi-
gor, acompanhadas das respectivas notas 
explicativas e pareceres de auditoria in-
dependente, e os pareceres do conselho 
fiscal, dos últimos cinco anos, da empresa 
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Tele-
brás) para esclarecimentos das funções 
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executadas pela Telebrás e motivo de ainda 
não ter sido extinto.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

O Senador Alvaro Dias, com base no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal e no arts. 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, encaminha a 
esta Mesa o Requerimento nº 521, de 2004, no qual 
solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações informações relativas à empresa 
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás). Tais in-
formações incluem os relatórios da administração, as 
demonstrações financeiras exigidas pela legislação 
societária em vigor, acompanhadas das respectivas 
notas explicativas e pareceres de auditoria indepen-
dente, e os pareceres do conselho fiscal, dos últimos 
cinco anos, da empresa.

O requerimento está acompanhado de justifica-
ção, em que se manifesta estranheza diante de edital de 
convocação de assembléia-geral ordinária da Telebrás, 
publicado em edições de jornais do dia 29 de março de 
2004, para tratar do exame das demonstrações financei-
ras e da fixação da remuneração dos diretores daquela 
empresa. O autor deseja saber a razão de tal convoca-
ção, uma vez que o Sistema Telebrás foi vendido, e que 
consta que todas as suas concessionárias e autorizatá-
rias encontram-se nas mãos da iniciativa privada.

O autor afirma ser mister esclarecer quais as fun-
ções ainda desempenhadas pela empresa, qual a origem 
dos recursos utilizados na manutenção de sua estrutura 
e na cobertura dos gastos da folha de pagamento, e, 
ainda, se tais despesas correm à custa da União.

II – Análise

O requerimento em exame está de acordo com as 
disposições constitucionais e regimentais que tratam de 
pedidos de informações a autoridades do Poder Execu-
tivo, assim como cumpre as normas de admissibilidade 
estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1 de 2001.

III – Voto

Em vista do exposto, voto pela aprovação do Re-
querimento nº 521, de 2004.

Sala de Reuniões, –  José Sarney, Presidente 
–  Alberto Silva, Relator –  Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim – Romeu Tuma – Heráclito Fortes 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 955, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento de Informações nº 523, de 
2004, que requer, ao Ministro do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão, informações 
acerca da denúncia de retenção de recur-
sos destinados a programas sociais, para 
cumprir meta de superávit primário.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Requerimento de Informações nº 523, de 2004, 
de autoria do Senador Artur Virgílio, solicita ao Exce-
lentíssimo Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão informações acerca da denúncia de retenção 
de recursos destinados a programas sociais, para 
cumprir meta de superávit primário.

Na justificativa do Requerimento, é informado que 
o jornal Correio Braziliense denunciou, na edição do 
dia 1º de maio de 2004, que o Governo Federal estaria 
retendo verbas orçamentárias destinadas a programas 
em favor dos trabalhadores, sob o pretexto de cumprir 
metas de superávit primário acenadas com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

II – Análise

O Requerimento de Informações nº 523, de 2004, 
é dirigido ao Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em conformidade ao que dispõe o § 2º do art. 
50 da Constituição Federal. É de se notar que esse 
dispositivo constitucional limita-se a facultar às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o 
encaminhamento de pedidos escritos de informações 
a Ministros de Estado; no plano constitucional, inexis-
te qualquer restrição, limitação ou condicionamento. 
Portanto, nesse aspecto, são cumpridos e observa-
dos os critérios formais de tramitação dos pedidos de 
informações.

Cabe lembrar que o art. 49 da Constituição Fe-
deral confere ao Congresso Nacional competência ex-
clusiva para fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta. Ademais, o art. 
70 da Constituição Federal estabelece que a fiscali-
zação financeira, orçamentária e patrimonial da União 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante con-
trole externo.

Para o desempenho dessa atribuição, é neces-
sário amplo e atualizado universo de informações, 
para que possa, de forma eficaz, regular e tempestiva, 
exercer suas competências legislativa e fiscalizadora. 
Portanto, ao Poder Legislativo é necessário o repasse 
de informações, de natureza e alcance diversos, que 
exigem, todavia, para sua pertinente e adequada ob-
tenção, a observação de procedimentos legalmente 
determinados e diferenciados em função da natureza 
da informação requerida.
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Nesse entendimento, o Requerimento solicita-
do se encontra bem fundamentado como é exigido 
pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta 
a tramitação de requerimento de informações. Ade-
mais, ele está de acordo com normas estabelecidas 
no Regimento Interno do Senado Federal quanto às 
hipóteses de cabimento da iniciativa, encontrando 
amparo em seu art. 216 que exige sejam observa-
dos, entre outros, os seguintes critérios para a sua 
admissibilidade:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conta pedido de provi-
dência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

Ademais, entendemos que o Requerimento não 
envolve informação sigilosa, conforme definida no art. 
8º do Ato da Mesa nº 1, de 2001. Trata-se de informa-
ções sobre a execução orçamentária e financeira de 
programas constantes do Orçamento Geral da União, 
que obedecem plenamente ao princípio constitucio-
nal da publicidade. Tais informações são, ademais, 
disponibilizadas e divulgadas no Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão 
Fiscal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 
para assegurar a transparência na gestão dos recur-
sos públicos.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos favora-
velmente à aprovação do Requerimento nº 523, de 
2004.

Sala de Reuniões, _ José Sarney, Presiden-
te – Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos  – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu 
Tuma – João Alberto Souza.

PARECER Nº 956, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 524, de 2004, relativo 
a envio de informações pelo Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio acerca do programa de micro-
crédito.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Senador Arthur Vírgílio, de acordo com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, combi-
nado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, e considerando a competência fiscalizadora 
do Congresso Nacional, encaminhou a esta Mesa o 
Requerimento nº 524, de 2004, no qual solicita ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior informações do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acerca 
do programa de microcrédito.

As informações solicitadas visam esclarecer as 
seguintes questões:

1 – motivos do atraso na liberação de 
financiamento;

2 – recursos disponíveis para o progra-
ma.

Na justificação, o autor cita a denúncia do jornal O 
Estado de S. Paulo, veiculada na edição do dia 1º de 
maio de 2004, segundo a qual até hoje não foi liberado 
nenhum financiamento pelo programa de microcrédito, 
lançado pelo Governo Federal em junho de 2003.

II – Análise

A matéria do requerimento ora em questão inse-
re-se entre as submetidas à competência fiscalizadora 
do Senado Federal, uma vez que o art. 49, inciso X, 
da Constituição Federal, dispõe ser da competência 
exclusiva do Congresso Nacional “fiscalizar e contro-
lar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os 
atos do Poder Executivo, incluídos os da administra-
ção indireta”.

Ademais, a proposição está em conformidade 
com as regras definidas pelo Regimento Interno do 
Senado Federal, notadamente os incisos I e lI do seu 
art. 216, e pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 524, de 2004.

Sala de Reuniões,  José Sarney, Presidente 
– Sérgio Zambiasi, Relator –  Eduardo Siqueira 
Campos –  Heráclito Fortes –  Paulo Paim –  Romeu 
Tuma – João Alberto Souza.

PARECER Nº 957, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 525, de 2004, relativo 
à solicitação de informações ao Ministro 
de Estado da Saúde, acerca da entrega 
de ambulâncias velhas, em vez de novas, 
ao Município de Ribeirão Preto, diante de 
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denúncias publicadas no jornal Folha de 
S. Paulo.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com fundamento no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou a 
esta Mesa o Requerimento nº 525, de 2004, no qual 
solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde 
acerca da entrega de cinco ambulâncias velhas, em 
vez de novas, ao Município de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, diante de denúncias publicadas no jor-
nal Folha de S. Paulo.

As informações a serem prestadas deverão es-
clarecer os motivos que levaram à “maquiagem” das 
citadas ambulâncias e se o mesmo fato se reproduzirá 
com as ambulâncias destinadas a outros municípios 
do País.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do 
Poder Executivo, bem como com as normas de ad-
missibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

O Requerimento em tela está igualmente ampa-
rado no inciso X do art. 49 da Constituição Federal, 
que dá, ao Congresso Nacional, a prerrogativa de fis-
calizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 525, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presiden-
te – Sérgio Zambiasi, Relator –  Eduardo Siqueira 
Campos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu 
Tuma – João Alberto Souza

PARECER Nº 958, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 539, de 2004, do Senador 
Arthur Virgílio, que Requer, de acordo com o 
artigo 216, do Regimento Interno do Senado 
Federal combinado com o que dispõe o ar-
tigo 50, § 2º, da Constituição Federal sejam 
solicitadas ao Ministro da Defesa, informa-
ções acerca da denúncia sobre contrato de 
consultoria, sem licitação, firmado com a 
Fundação Getúlio Vargas para execução de 

serviços de reengenharia do processo de 
gestão das Forças Armadas, ao custo de 
R$1,28 milhão.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa o Requerimento nº 539, 
de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio, que re-
quer ao Ministro da Defesa informações sobre denún-
cia de contratação da Fundação Getúlio Vargas para 
serviços de consultoria, no valor de R$1,28 milhão, 
sem o procedimento licitatório.

O Requerimento foi apresentado em 5 de maio 
de 2004 e distribuído ao relator signatário no dia 7 de 
maio subseqüente.

II – Análise

O requerimento tem por fundamento o § 2º do 
art. 50 da Constituição Federal, que faculta às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o 
encaminhamento de pedidos escritos de informação 
a Ministros de Estado.

O pedido está fundado na competência exclusiva 
do Congresso Nacional para a fiscalização e o contro-
le, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, dos 
atos do Poder Executivo, incluídos os da administra-
ção indireta, nos termos do art. 49, X, da Constituição 
Federal, assim como, no plano regimental, está em 
consonância com o disposto no art. 216 do Regimen-
to Interno que, por sua vez, em seu inciso I, somente 
admite a formulação de requerimentos de informações 
que tenham por finalidade o esclarecimento de qual-
quer assunto submetido à apreciação desta Casa ou 
atinente a sua competência fiscalizadora.

Por outro lado, o requerimento também está de 
acordo com as disposições do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, especialmente com o § 1º do art. 1º, que esta-
belece a necessidade de ele ser “dirigido a Ministro de 
Estado ou a titular de órgão diretamente subordinado à 
Presidência da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração pública 
indireta sob sua supervisão”.

III – Voto

Ante o exposto e em face da constitucionalida-
de, juridicidade e regimentalidade do requerimento em 
exame, opinamos pela sua aprovação, a fim de que 
esta Mesa solicite ao Ministro da Defesa as informa-
ções requeridas.

Sala de Reunião, – José Sarney, Presidente 
– Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Sioueira Cam-
pos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.
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PARECER Nº 959, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 554, de 2004

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 554, de 2004, de autoria 
do Senador Arthur Virgílio, com fundamento no arti-
go 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno, solicita 
ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, informações sobre a 
liberação de recursos da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus – SUFRAMA, contingenciados pelo 
Governo Federal.

O nobre Parlamentar justifica sua proposição 
informando que o jornal O Estado de Amazonas no-
ticiou, em sua edição de 1º de maio de 2004, que o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior vai encaminhar projeto de lei ao Congresso 
Nacional solicitando a liberação de recursos da Supe-
rintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, 
contingenciados pelo Governo Federal.

Sustenta ainda o Parlamentar que o principal ob-
jetivo do projeto seria a implementação de ações que 
possam contribuir para o desenvolvimento de setores 
exportadores potenciais. Por fim, o Parlamentar argu-
menta que as informações requeridas são de funda-
mental importância ao cumprimento das atribuições 
constitucionais.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 554, de 
2004, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Cons-
tituição Federal, estando de acordo com o Regimento 
Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 
2001, somos favoráveis à aprovação do Requerimento 
nº 554, de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Romeu Tuma, Relator – Paulo Paim – Eduardo 
Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João Alber-
to Souza.

PARECER Nº 960, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 555, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 555, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, com fundamento no artigo 50, 

§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Defesa, informações sobre a 
questão da segurança para a fronteira marítima do 
Brasil, conhecida como Amazônia Azul.

O nobre Parlamentar justifica sua proposição 
informando que o jornal O Estado de São Paulo pu-
blicou, em sua edição de 2 de maio de 2004, matéria 
abordando a questão da falta de um plano de segurança 
para a fronteira marítima do Brasil chamada Amazônia 
Azul. Segue o Senador Arthur Virgílio informando que a 
matéria inclui declarações do comandante da Marinha, 
almirante Roberto de Guimarães Carvalho, que avisa 
da necessidade de aprovação de um plano de reequi-
pamento da Força Naval, tendo em vista que a patrulha 
que a Marinha faz em rios e mares é limitada”.

Por fim, o Parlamentar argumenta que as infor-
mações requeridas são de fundamental importância ao 
cumprimento das atribuições constitucionais.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 555, de 
2004, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 555, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney, 
Relator Romeu Tuma – Paulo Paim – Eduardo Si-
queira Campos – Heráclito Fortes – João Alberto 
Souza.

PARECER Nº 961, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 556, de 2004, para que 
sejam solicitadas ao Ministro da Educação 
informações sobre a existência de nove-
centos cursos de educação superior que 
funcionam sem o reconhecimento do Mi-
nistério da Educação.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O Senador Álvaro Dias, com base no § 2º do art. 
50 da Constituição Federal e no art. 216, I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminha a esta 
Mesa o Requerimento nº 556, de 2004, no qual solicita 
ao senhor Ministro da Educação informações acerca 
da existência de novecentos cursos de educação su-
perior que não dispõem do reconhecimento e, des-
sa forma, não podem emitir diplomas para os alunos 
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que se formam. Mais especificamente, as indagações 
referem-se a:

1. Relação dos cursos pendentes de re-
conhecimento;

2. As cidades em que se encontram lo-
calizados;

3. O instrumento legal que autorizou o 
funcionamento provisório desses cursos;

4. O nome dos detentores da autorização 
para seu funcionamento.

O requerimento não apresenta justificação.

II – Análise

O requerimento está de acordo com as disposi-
ções constitucionais e regimentais que tratam de pe-
didos de informações a autoridades do Poder Executi-
vo, assim como cumpre as normas de admissibilidade 
estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em vista do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 556, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Paulo Paim, Relator – Romeu Tuma – Eduardo 
Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João Alber-
to Souza.

PARECER Nº 962, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Re-
querimento nº 559, de 2004, que solicita 
informações ao Ministro da Justiça sobre 
a existência de alguma ação da Policia Fe-
deral, referente á presença de pelo menos 
20 estrangeiros transitando livremente na 
Região da terra indígena Raposa da Serra 
do Sol, conforme denúncia de indígenas 
divulgada no jornal do Brasil do Norte, de 
6 maio de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcante, com funda-
mento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 559, 
de 2004, no qual solicita informações ao Ministro da 
Justiça sobre a existência de alguma ação da Polí-
cia Federal referente à presença de pelo menos 20 
estrangeiros transitando livremente na Região da 
Raposa da Sena do Sol, conforme denúncia de indí-
genas divulgadas no jornal do Brasil do Norte, de 6 
de maio de 2004.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais e 
regimentais concernentes aos pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem tomo ao disposto 
no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 559, de 2004.

Sala de Reuniões, José Sarney, Presidente  – 
Heráclito Fortes, Relator – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim – Romeu Tuma – João Alberto 
Souza.

PARECER Nº 963, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 560, de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 560, de 2004, o Se-
nador Cavalcanti propõe que sejam solicitadas à Minis-
tra de Estado Ambiente as seguintes informações:

1. Relação dos convênios firmados pelo 
Ministério do Meio Ambiente, ou órgãos vin-
culados, com ONGs, OEMAS,  Prefeituras e 
outras associações, discriminando: valores en-
volvidos e executados, objetivos, origem dos 
recursos, Secretaria do MMA responsável e 
estágio de execução.

2. Informar quais os convênios, firma-
dos pelo MMA, em que o Ibama tem partici-
pação.

3. Relação dos empreendimentos li-
cenciados pelo lbama, com suas respectivas 
compensações ambientais, em atenção à Lei 
nº 9.985/00 e seu Decreto Regulamentar nº 
4.340/02, informando os valores efetivamen-
te aplicados nas Unidades de Conservação e 
como foram aplicados, diretamente ou de for-
ma terceirizada. Nessa hipótese, discriminar 
o contrato ou convênio respectivo, com deta-
lhamento operacional e financeiro.

4. Relação dos projetos apoiados pelo 
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), 
com detalhamento operacional e financeiro, 
e beneficiários.

II – Análise

Em cumprimento ao disposto no inciso III do art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, foi sub-
metido ao exame da Mesa o Requerimento nº 560, de 
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2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti. O autor, em 
essência, requer que sejam solicitadas à Ministra de 
Estado do Meio Ambiente informações sobre convênios 
firmados entre o MMA e várias categorias de entidades, 
empreendimentos licenciados pelo lbama e projetos 
apoiados pelo FNMA, em especial no que concerne à 
destinação e aplicação de recursos financeiros.

A proposição encontra fimdamento nas disposi-
ções do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, que 
faculta às Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal encaminharem pedidos escritos de infor-
mações a Ministros de Estado ou a quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República, importando em crime de responsabilidade a 
recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações falsas.

O requerimento está, ainda, em conformidade 
com os incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, pois envolve matéria atinente à 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional e 
não contém pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre propósito da autorida-
de a quem se dirige.

Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 30 de janeiro de 2001, que regula-
menta a tramitação dos requerimentos de informação 
nesta Casa.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento nº 560, de 2004.

Sala de Reuniões, Presidente, José Sarney – Re-
lator, Heráclito Fortes – Eduardo Siqueira Campos – 
Paulo Paim – Romeu Tuma – João Alberto Souza

PARECER Nº 964, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 561, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 561, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, com fundamento no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Defesa, informações sobre a 
anunciada compra de seis aviões Lear-60, top de linha, 
para uso de Ministros e Estado.

O nobre Parlamentar justifica sua proposição in-
formando que a seção “Radar” da revista Veja – edição 
de 12 de maio de 2004, veiculou matérias, sob os títulos 

“Festa no Céu 1” e “Festa no Céu 2”, noticiando que 
o Governo brasileiro, pelo Ministério da Defesa (Co-
mando da Aeronáutica), “além do Airbus Presidencial”, 
prepara concorrência para a compra de seis aviões 
usados Lear-6O, que são jatos top de linha, ao custo 
aproximado de US$8 milhões – o avião novo.

Argumenta ainda o Parlamentar que, segundo a 
publicação, tais aviões são fabricados pela Bombardier, 
concorrente da brasileira Embraer, que, como outras 
empresas do ramo, produz aviões assemelhados.

Por fim, o Parlamentar acrescenta que as infor-
mações requeridas são de fundamental importância ao 
cumprimento das atribuições constitucionais.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 561, de 
2004, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 561, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Romeu Tuma, Relator – Paulo Paim – Eduardo 
Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João Alber-
to Souza.

PARECER Nº 965, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 566, de 2004, que, requer, 
com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com o art. 216, 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário, sobre a suspeita 
de superfaturamento na compra da fazen-
da Araupel, no Paraná, para fins de refor-
ma agrária.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

É submetido à apreciação da Mesa Diretora do 
Senado Federal o Requerimento nº 566, de 2004, de 
autoria do Senador Arthur Virgílio, que “requer, com 
fundamento no art. 50, § 2º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, informações ao Ministro de Esta-
do do Desenvolvimento Agrário, sobre a suspeita de 
superfaturamento na compra da fazenda Araupel, no 
Paraná, para fins de reforma agrária”.

São solicitadas as seguintes informações:
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1. Qual o valor pago pelo Governo Fede-
ral pela compra da fazenda Araupel?

2. Há parecer técnico desse Ministério 
que justifique o valor estabelecido para a com-
pra da referida fazenda?

3. Existem outros pareceres, de outros 
árgãos ou entidades, que contestem esse valor 
ou mesmo a viabilidade da compra?

4. Existe em andamento processo admi-
nistrativo que esteja apurando o processo de 
aquisição da fazenda Araupel?

5. Há, no âmbito da Procuradoria-Geral 
da União, algum parecer indicando que as 
terras da fazenda Araupel já pertenceriam à 
União?

6. Qual o número de famílias que o go-
verno pretende assentar naquela região?

7. Existe algum estudo ou laudo técnico 
atestando que esse assentamento se dará de 
forma sustentável?

8. Qual o custo previsto por família as-
sentada na fazenda Araupel?

9. Qual o valor médio por família assen-
tada no Estado do Paraná?

A Justificação do requerimento é baseada em 
reportagem intitulada “Pedrada na Vitrine”, publicada 
na revista Época, edição de 10 de maio deste ano, 
que aborda a suspeita de que a compra da fazenda 
Araupel tenha sido superfaturada.

II – Análise

Ao Senado Federal são reservadas competências 
privativas, notadamente as atinentes ao controle do pro-
cesso de endividamento público, e outras comuns ao 
Congresso Nacional, relativas a matérias financeiras, 
cambial e monetária, instituições financeiras e suas 
operações, divida pública e operações de crédito que, 
certamente, exigem amplo e atualizado universo de 
informações, para que possa, de forma eficaz e com 
oportunidade, exercer suas competências legislativa 
e fiscalizadora.

Portanto, ao Poder Legislativo são necessários e 
passíveis os repasses de informações, de natureza e 
alcance diversos, que exigem, todavia, para sua per-
tinente e adequada obtenção, a observação de proce-
dimentos legalmente determinados e diferenciados em 
função da natureza da informação requerida.

A deliberação do pedido no âmbito desta Comis-
são Diretora requer que a solicitação de informações 
não se enquadre no conceito de “informação sigilo-
sa”, definido do caput do art. 8º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de janeiro de 2001, o requerimento de-
verá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo 
entre a informação solicitada e a matéria sob 
apreciação pelo Senado Federal ou atinente 
à competência fiscalizadora da Casa.

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

Entendemos que o requerimento sob exame so-
licita informações de caráter não-sigiloso referentes à 
compra de uma fazenda para fins de reforma agrária. 
Assim sendo, segundo o Regimento Interno, o reque-
rimento deve ser apreciado no âmbito desta Mesa.
A proposição encontra-se de acordo com os dispositivos 
constitucionais que regem os pedidos escritos de 
informações a Ministros de Estado.

O Requerimento nº 1.737, de 2003, atende tam-
bém às exigências dos arts. 215, I, a, e 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal , e do Ato da Mesa 
nº 1, de 30 de janeiro de 2001.

III – Voto

Por considerarmos que foram cumpridas e ob-
servadas as normas preliminares referentes aos re-
querimentos de informações, opinamos pela admissi-
bilidade do Requerimento nº 566, de 2004, e pelo seu 
encaminhamento à autoridade competente.

Sala das Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Alberto Silva, Relator – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim – Romeu Tuma – Heráclito Fortes 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 966, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 567, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 567, de 2004, de autoria do 
Senador Garibaldi Alves Filho, com fundamento no ar-
tigo 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno, solicita ao 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, informações 
sobre a estimativa da redução, no exercício de 2004, 
da arrecadação do IPI, em conseqüência do Decreto nº 
5.058/2004, bem como os efeitos dessa redução nas 
transferências constitucionais da União aos estados, 
municípios e Fundos Constitucionais.

O nobre Parlamentar justifica sua proposição em 
razão da edição do Decreto nº 5.058, de 30-4-2004, 
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que alterou alíquotas do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – IPI.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 567, de 
2004, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 567, de 2004, de autoria do Senador 
Garibaldi Alves Filho.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Romeu Tuma, 
Relator – Senador Paulo Paim – Senador Eduardo 
S. Campos – Senador Heráclito Fortes  –  Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 967, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 570, de 2004.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

O eminente Senador Arthur Virgílio, com base no 
§ 2º do art. 50 da Constituição Federal e no art. 216 do 
Regimento interno do Senado Federal, encaminhou a 
esta Mesa o Requerimento nº 570, de 2004, no qual 
requer sejam solicitadas ao Senhor Ministro Chefe da 
Casa Civil informações sobre os critérios adotados no 
reajuste do valor estabelecido como teto para paga-
mento de benefício previdenciário.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais (CF, art. 50, § 2º) e regimen-
tais referentes a pedidos de informações a autoridades 
do Poder Executivo. Refere-se a matéria submetida à 
apreciação do Senado Federal e atinente à sua com-
petência fiscalizadora e não contém tema vedado por 
aquele diploma legal e nem sujeito a sigilo.

Entretanto, no que tange aos requisitos de ad-
missibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
o requerimento em análise incorre em vício, uma vez 
que se não se encontra dirigido à autoridade ministe-
rial competente na matéria. Os assuntos que envolvem 
valores do beneficio previdenciário são da alçada do 
Ministro de Estado da Previdência Social, e não do 
Ministro Chefe da Casa Civil.

Além disso, o requerimento, nos termos em que 
se apresenta, engendra um segundo problema em sua 
questão 3, ao demandar ao Ministro Chefe da Casa 
Civil qual seria “a interpretação do Ministério da Previ-

dência Social para o referido reajuste (..)“. Está-se aqui, 
em nosso entender, incorrendo em dois vícios, ambos 
previstos no art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001. O 
primeiro, diz respeito ao caráter especulativo que en-
volve a questão 3, nos termos do inciso I do referido 
artigo, ao demandar ao Ministro Chefe da Casa Civil 
opinião sobre posição de terceiro, no caso o Ministro 
da Previdência Social. Em segundo lugar, destaca-se 
que a iniciativa inscrita na questão envolve informação 
referente a mais de um Ministério, constituindo assim 
vicio previsto no inciso II do mesmo artigo.

Acreditamos, porém, que os vícios referentes à 
autoridade podem ser sanados caso o requerimento 
em questão seja dirigido não ao Ministro Chefe da Casa 
Civil, mas ao Ministro de Estado da Previdência Social, 
autoridade competente nas questões formuladas. Mes-
mo assim, no que diz respeito à questão 3, sugerimos 
sua eliminação por conter indagação sobre propósito da 
autoridade competente, nos termos do art. 216, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos, pela aprovação 
do Requerimento nº 570, de 2004, desde que o mes-
mo seja dirigido ao Ministro de Estado da Previdência 
Social, nos termos do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, e desde que seja excluída a questão 3.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Alberto Silva, Relator – Eduar-
do Siqueira Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 968, DE 2004

Da Mesa Diretora, sobre o Requerimen-
to nº 579, de 2004, que requer sejam pres-
tadas pela Ministra de Estado de Minas e 
Energia informações acerca da regularidade 
do pagamento do Grupo Rede pela compra 
de energia das Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S. A. (ELETRONORTE).

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

É submetido à apreciação da Mesa Diretora do 
Senado Federal o Requerimento nº 579, de 2004, de 
autoria da Senadora Ana Júlia Carepa.

Pretende o Requerimento que seja solicitada à 
Ministra de Estado de Minas e Energia informação 
acerca da regularidade do pagamento do Grupo Rede 
pela compra de energia das Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A. (ELETRONORTE).

Conforme justifica a autora do Requerimento, o 
Grupo Rede, controlador privado da distribuição de 
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energia elétrica no Estado do Pará, foi derrotado em 
demanda no TST, sem a possibilidade de novo recur-
so, implicando dívida trabalhista cujo processo per-
dura por 14 anos. As informações requeridas visam 
a esclarecer se a referida empresa está inadimplente 
junto à ELETRONORTE, pois esse argumento tem 
sido utilizado para justificar o não-cumprimento da 
decisão judicial.

II – Análise

Ao Senado Federal são reservadas competências 
privativas, notadamente as atinentes ao controle do pro-
cesso de endividamento público, e outras comuns ao Con-
gresso Nacional, relativas a matérias financeiras, cambiais 
e monetárias, instituições financeiras e suas operações, 
divida pública e operações de crédito, que exigem amplo 
e atualizado universo de informações, sem as quais o Se-
nado não poderá exercer de forma eficaz e com oportu-
nidade suas competências legislativa e fiscalizadora em 
relação a qualquer matéria da esfera federal.

O Requerimento nº 579, de 2004, é dirigido à 
Ministra de Estado de Minas e Energia, atendendo, 
assim, ao que preceitua o § 2º do art. 50 da Consti-
tuição Federal.

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais que regem os pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado. O Requerimento 
atende, também, às exigências dos arts. 215, I, a, e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal.

Nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janeiro 
de 2001, a deliberação do pedido no âmbito desta Co-
missão Diretora requer que a solicitação de informações 
não se enquadre no conceito de “informações sigilosas”, 
definido no caput do art. 8º do referido instrumento.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 janeiro de 2001, o requerimento 
deverá ser fundamentado, esclarecendo o vín-
culo entre a informação solicitada e a matéria 
sob apreciação pelo Senado Federal ou atinen-
te à competência fiscalizadora da Casa.

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

Entendemos que a informação solicitada no Re-
querimento em tela não se enquadra entre aquelas de 
caráter sigiloso e é atinente à competência fiscalizado-
ra do Senado Federal. Assim sendo, o Requerimento 
atende os preceitos regimentais para sua aprovação.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do Reque-
rimento de nº578, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Alberto Silva, Relator _  Eduardo Siqueira Cam-
pos _  Paulo Paim _ Romeu Tuma _ Heráclito Fortes  
João Alberto Souza.

PARECER Nº 969, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 584, de 2004, mediante o 
qual são solicitadas, à Ministra de Estado 
do Meio Ambiente, informações sobre par-
ticipação do Diretor de Licenciamento Am-
biental do Ibama em seminário, promovido 
pela ONU, sobre emergências ambientais.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 584, de 2004, o 
Senador Álvaro Dias solicita informações à Srª. Minis-
tra de Estado do Meio Ambiente sobre a participação 
do Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 
do Ibama em seminário promovido pela ONU sobre 
emergências ambientais.

O autor do requerimento indaga se o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) enviou funcionário a seminário 
sobre emergências ambientais, promovido pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) e realizado em 
Genebra, na Suíça, em maio de 2003. Pergunta, ainda, 
o nome desse funcionário — se confirmada a referida 
participação —, solicitando que seja identificado o fun-
cionário que autorizou a viagem e seja anexada cópia 
do documento de autorização.

Solicita, finalmente, informações sobre os gastos, 
para o Ministério, decorrentes dessa viagem, indagando, 
ainda, se houve alguma irregularidade nessa autori-
zação e, em caso afirmativo, as providências tomadas 
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente.

Na justificativa que acompanha o requerimento, o 
Senador Álvaro Dias informa que, em sua edição de 10 
de maio do corrente ano, o Jornal do Brasil noticiou 
que (...) o Diretor de Licenciamento Ambiental do Ibama 
concedeu a si mesmo uma autorização para se afastar 
do país, em 2003, para participar de um seminário em 
Genebra sobre emergências ambientais.

Esclarece que as informações solicitadas visam con-
firmar, ou não, a existência de irregularidades em torno 
da referida autorização, pois, segundo o jornal, não existe 
caso semelhante na administração pública federal.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2º, fa-
culta, às Mesas do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, o encaminhamento de pedidos de infor-
mações a Ministros de Estado ou quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência 
da República.

Essa disposição constitucional é regulamentada 
pelo art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
onde se estabelece que esses requerimentos serão 
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto 
submetido a apreciação do Senado ou atinente a sua 
competência fiscalizadora.
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A matéria é disciplinada, ainda, pelo Ato da Mesa 
nº 1, de 2001, o qual determina, em seu art. 1º, § 2º, que 
as informações solicitadas deverão ter relação estreita 
e direta com o assunto que se procura esclarecer

Deve-se ressaltar, por fim, que esses pedidos 
de informações têm, ainda, apoio no art. 49, inciso X, 
da Constituição, que inclui, no âmbito da competên-
cia exclusiva do Congresso Nacional, a atribuição de 
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta.

A solicitação ora analisada destina-se à obtenção 
de informações sobre uma questão específica — pos-
síveis irregularidades administrativas envolvidas em 
ato pelo qual teria sido autorizada a participação de 
representante do governo brasileiro em reunião reali-
zada no Exterior. Trata-se, claramente, de matéria su-
jeita ao exercício do papel fiscalizador do Congresso 
Nacional.

III – Voto

À luz do exposto, votamos pela aprovação do 
Requerimento nº 584, de 2004.

Sala de Reuniões, - José Sarney, Presidente, 
Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 970, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 585, de 2004.

Relator: Senador Sergio Ziambiasi

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 585, de 
2004, de autoria do Senador Alvaro Dias, para que seja 
encaminhado ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil 
pedido de informações a respeito da existência de pro-
cesso licitatório visando à aquisição de, entre outras 
coisas, copos de cristal para vinho, champanhe, licor 
e uísque para a Presidência da República.

Solicita, ademais, cópia do edital da licitação, 
caso seja afirmativa a resposta quanto à existência 
do referido processo licitatório.

Ademais, pede a justificativa para a criação dos 
novos cargos e funções e resposta à questão da aus-
teridade fiscal propalada pelo atual Governo.

O ilustre Senador, para justificar o seu pedido, 
dá conta de recente notícia veiculada pela imprensa 
nacional a respeito do assunto e a confronta com as 
severas restrições orçamentárias impostas pelo atual 
Governo à população brasileira com a compra de tantos 
copos e taças de cristal – 750, conforme informa – para 
bebidas alcoólicas para o gabinete presidencial.

O referido requerimento veio a esta Mesa, com 
fundamento no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal.

II – Análise

Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos 
requisitos de admissibilidade previstos nas normas 
atinentes aos requerimentos de informações.

O requerimento atende o disposto no § 2º do 
art. 5º da Constituição Federal, que trata de pedidos 
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem 
por escopo ato do Poder Executivo que se submete à 
fiscalização e controle desta Casa, tendo em vista a 
competência exclusiva do Congresso Nacional esta-
belecida no art. 49 da Carta de 1988.

De acordo com o art. 2º da Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 1993, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e dá ou-
tras providências, com as modificações introduzidas 
pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, cabe à 
Casa Civil da Presidência da República supervisionar 
e executar as atividades administrativas da Presidên-
cia da República.

Portanto, o pedido está dirigido à autoridade 
competente e atende aos dispositivos constitucionais 
e regimentais que regem os pedidos de informações 
a autoridades do Poder Executivo, bem como às nor-
mas de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da 
Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 585, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Sérgio Zambiasi, Relator – Edu-
ardo Siqueira Campos – Heráclito Fortes – Paulo 
Paim – Romeu Tuma – João Alberto Souza.

PARECER Nº 971, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 588, de 2004, que solicita 
ao Ministro de Estado da Justiça informa-
ções sobre a aquisição de armas pela Fun-
dação Nacional do Índio (FUNAI).

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

Nos termos do art. 215, inciso I, alínea a, e do art. 
216, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 588, de 2004, do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que, com base nas disposições do art. 50, 
§ 2º, da Carta Magna e do art. 216 do RJSF, solicita 
seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da 
Justiça pedido de informações sobre a aquisição de 
armas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a 
finalidade de tais armas.
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II – Análise

Os requerimentos ditos de informações estão re-
gulados pelo art. 50, § 2º, da Lei Maior, pelo art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal e pelo Ato 
da Mesa nº 1, de 2001, que regulamentou os arts. 216 
e 217 da norma regimental.

O referido dispositivo da Lei Maior outorga às 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral a prerrogativa de encaminhar pedidos escritos 
de informação a Ministros de Estado ou a titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República. O requerimento em exame encontra, pois, 
amparo no art. 50, § 2º da Cada Magna.

O art. 216, caput e seus dois primeiros incisos, 
por seu turno, estabelecem:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I  –  serão admissíveis para esclarecimen-
to de qualquer assunto submetido à aprecia-
ção do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II  –  não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito de autoridade a 
quem se dirija;

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

No que diz respeito ao inciso I acima, a fiscaliza-
ção e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos 
os da administração indireta é matéria incluída na com-
petência fiscalizadora do Senado Federal, conforme 
estabelece o art.49, inciso X.

Relativamente às disposições do inciso II do art. 
216 do Regimento Interno, o requerimento em análise 
observa as vedações nelas contidas, uma vez que não 
contempla pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre propósito da autorida-
de a quem se dirige.

A proposta está em consonância, igualmente, 
com as disposições do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
que estabeleceu o procedimento a ser observado pelo 
requerimento dito de informações.

Assim sendo, a proposição em exame preenche os 
requisitos de admissibilidade exigidos pelo art. 50, § 20, 
da Constituição Federal, pelo art. 216, incisos I e II, do 
Regimento Interno e pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em decorrência do exposto, opinamos pela apro-
vação do Requerimento nº 588, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presiden-
te – Heráclito Fortes, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma – João Al-
berto Souza.

PARECER Nº 972, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Reque-
rimento nº 595, de 2004, que solicita, nos ter-
mos regimentais, informações ao Ministro 
do Planejamento, Orçamento e Gestão so-
bre o montante de transferências de recur-
sos deste Ministério para as ONG, quais as 
beneficiadas, suas finalidades e programas 
envolvidos, conforme a matéria publicada no 
jornal O Globo de 3 de maio de 2004, intitula-
da “A Força das ONG no Governo”.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com fundamento 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou 
a esta Mesa o Requerimento nº 595, de 2004, no qual 
solicita o envio de questões ao Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) montante de transferências de recur-
sos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para ONG;

b) discriminação de quais as ONG be-
neficiadas;

c) as formalidades de tais transferên-
cias; e,

d) os programas envolvidos.

II – Analise

A proposição obedece às normas constitucionais e 
regimentais concernentes aos pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao disposto 
no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 595, de 2004.

Sala de Reuniões,8 de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Heráclito Fortes, Relator – Edu-
ardo Siqueira Campos Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 973, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 596, de 2004, para que 
sejam solicitadas ao Ministro da Educação 
informações sobre matéria jornalística inti-
tulada “A força das ONG no governo”.

Relator: Senador Heráclito Fortes
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I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com base no 
§ 2º do art. 50 da Constituição Federal e no art. 216, 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, encami-
nha a esta Mesa o Requerimento nº 596, de 2004, no 
qual solicita ao senhor Ministro da Educação, Dr. Tarso 
Genro, informações acerca de matéria publicada no 
jornal O Globo, de 3 de maio de 2004, sob o título “A 
força das ONG no governo”.

O requerimento elenca quatro questões a serem 
encaminhadas ao Ministro, quais sejam: 1ª) Qual o 
montante de transferências de recursos do Ministério 
da Educação para ONG? 2ª) Quais as ONG beneficia-
das? 3ª) Quais as finalidades dessas transferências? 
4ª) Quais os programas envolvidos?

II – Análise

A matéria do jornal informa que foram feitas pela 
União, em 2003, transferências diretas e sem licitação 
de R$1,23 bilhão ao chamado terceiro setor. O Minis-
tério da Educação teria repassado, nessas condições, 
mais de R$138 milhões. O esclarecimento sobre es-
sas transferências tem embasamento no art. 49, X, 
da Constituição Federal, que atribui prerrogativas de 
fiscalização e controle ao Congresso Nacional.

Ao mesmo tempo, o requerimento está de acor-
do com as disposições constitucionais e regimentais 
que tratam de pedidos de informações a autoridades 
do Poder Executivo, assim como cumpre as normas 
de admissibilidade estipuladas pelo Ato da Mesa nº 
1, de 2001.

III – Voto

Em vista do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 596, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Heráclito Fortes, Relator – Edu-
ardo Siqueira Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 974, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Re-
querimento nº 597, de 2004, que solicita, 
nos termos regimentais, informações ao 
Ministro da Defesa sobre o montante de 
transferências de recursos deste Minis-
tério para as ONG, quais as beneficiadas, 
suas finalidades e programas envolvidos, 
conforme a matéria publicada no Jornal O 
Globo de 3 de maio de 2004, intitulada “A 
Força das ONG no Governo”.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com funda-
mento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 597, de 
2004, no qual solicita o envio de questões ao Ministro 
de Estado da Defesa.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) montante de transferências de recur-
sos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para ONG;

b) discriminação de quais as ONG bene-
ficiadas;

c) as finalidades de tais transferências; e,
d) os programas envolvidos.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais e 
regimentais concernentes aos pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao disposto 
no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 597, de 2004.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente – Senador Heráclito 
Fortes, Relator – Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos – Senador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma 
– Senador João Alberto Souza.

PARECER Nº 975, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Re-
querimento nº 598, de 2004, que solicita, 
nos termos regimentais, informações ao 
Ministro da Justiça sobre o montante de 
transferências de recursos deste Ministério 
para as ONG, quais as beneficiadas, suas 
finalidades e programas envolvidos, confor-
me matéria publicada no jornal O Globo de 
3 de maio de 2004, intitulada “A Força das 
ONG no Governo”.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com funda-
mento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 598, de 
2004, no qual solicita o envio de questões ao Ministro 
de Estado da Justiça.
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As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) montante de transferências de recur-
sos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para ONG;

b) discriminação de quais as ONG be-
neficiadas;

c) as finalidades de tais transferências; e,
d) os programas envolvidos.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais e 
regimentais concernentes aos pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao disposto 
no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 598, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 
Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Se-
nador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 976, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Re-
querimento nº 599, de 2004, que solicita, 
nos termos regimentais, informações ao 
Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre 
o montante de transferências de recursos 
deste Ministério para as ONG, quais as be-
neficiadas, suas finalidades e programas 
envolvidos, conforme a matéria publicada 
no jornal O Globo de 3 de maio de 2004, in-
titulada “A Força das ONG no Governo”.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com fundamento 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou 
a esta Mesa o Requerimento nº 599, de 2004, no qual 
solicita o envio de questões ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) montante de transferências de recur-
sos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para ONG;

b) discriminação de quais as ONG be-
neficiadas;

c) as finalidades de tais transferências; e,
d) os programas envolvidos.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais e 
regimentais concernentes aos pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao disposto 
no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 599, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – José 
Sarney, Presidente – Heráclito Fortes, Relator – Edu-
ardo Siqueira Campos – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 977, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 600 de 2004, relativo a 
envio de informações ao Senhor Ministro 
do Turismo.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com base no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal e no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou a 
esta Mesa o Requerimento de Informações nº 600, de 
2004, no qual solicita o envio de questões ao Senhor 
Ministro do Turismo.

As informações solicitadas dizem respeito à trans-
ferência de recursos do Ministério para as Organizações 
Não-Governamentais (ONG). Indaga-se sobre o mon-
tante transferido, as ONG beneficiadas, as finalidades 
das transferências e os programas envolvidos.

II – Análise

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição, “as 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral poderão encaminhar pedidos escritos de informa-
ções a Ministros de Estado (...), importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de in-
formações falsas”.

O Regimento Interno do Senado Federal admite 
requerimentos de informações “para o esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação do Sena-
do ou atinente a sua competência fiscalizadora” (art. 
216, I). Os requerimentos não poderão conter pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a quem se 
dirija (art. 216, II).
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O Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamentou o 
Regimento Interno, determina, ainda, que “as informa-
ções solicitadas deverão ter relação estreita e direta com 
o assunto que se procura esclarecer” (art. 1º, § 2º).

O requerimento atende plenamente aos requisitos 
constitucionais e regimentais, uma vez que diz respeito 
à destinação de recursos públicos, que está submetida 
à fiscalização do Congresso Nacional.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento nº 600, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 
Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Se-
nador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 978, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 601, de 2004, que requer 
informações ao Ministro da Cultura sobre 
transferéncias de recursos a ONG.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Requerimento nº 601, de 2004, de autoria do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, solicita que seja enca-
minhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura 
pedido de informações sobre o montante de transfe-
rências de recursos do MinC para Organizações Não-
Governamentais (ONG). Em complemento, o Senador 
deseja saber quais as beneficiadas, as finalidades das 
transferências e quais os programas envolvidos.

O requerente justifica o seu pedido com base em 
notícia publicada no jornal O Globo, na edição do dia 
3 de maio de 2004. Na matéria, intitulada “A força das 
ONG no Governo”, entre os muitos órgãos públicos 
listados, está o Ministério da Cultura. Segundo o infor-
me, neste Governo têm aumentado as transferências 
para o terceiro setor.

II – Análise

À Mesa compete examinar se o pedido atende 
aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas 
atinentes aos requerimentos de informações, principal-
mente se está fundamentado no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e se formulado de acordo com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal.

O Requerimento nº 601, de 2004, está dirigido 
à autoridade competente e atende aos dispositivos 
constitucionais e regimentais que regem os pedidos de 
informações a autoridades do Poder Executivo.

III – Voto

Pelo exposto, opinamos pela aprovação e enca-
minhamento do Requerimento nº 601, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 
Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Se-
nador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 979, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 602, de 2004, que solicita 
dados sobre repasses de recursos orça-
mentários do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento para Organizações 
Não-Governamentais (ONG).

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Requerimento de Informações nº 602, de 2004, 
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, encami-
nha ao Exmº Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento as seguintes perguntas:

1. Qual o montante de transferências de re-
cursos do Ministério da Agricultura para 
ONG?

2. Quais as ONG beneficiadas?
3. Quais as finalidades dessas transferên-

cias?
4. Quais os programas envolvidos?

O autor do Requerimento justifica seu pedido de 
informações pela necessidade de melhor esclarecer 
notícia veiculada pelo jornal O Globo, de 3 de maio 
do corrente ano, que afirma ter o governo repassado, 
em 2003, recursos orçamentários de R$1.226 bilhões 
para instituições privadas.

A mencionada notícia do jornal considera que 
o chamado terceiro setor, composto por entidades fi-
lantrópicas, fundações e institutos, assumiu algumas 
funções próprias do Estado, sendo beneficiado com 
repasses voluntários da União para atividades de cus-
teio e investimento. Também cita, como exemplos da 
terceirização dos serviços públicos, a assistência às 
populações indígenas por entidades privadas e a im-
plementação de projetos da reforma agrária por coo-
perativas de assentados.

II – Análise

A atuação das organizações privadas sem fins 
lucrativos está contemplada na Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucra-
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tivos, como organizações da sociedade civil de inte-
resse público, institui e disciplina o Termo de Parceria, 
e dá outras providências. De acordo com o art. 3º da 
referida lei, a qualificação será concedida às pessoas 
jurídicas cujos objetivos sociais tenham, pelo menos, 
uma das finalidades a seguir:

I – promoção da assistência social;
II – promoção da cultura, defesa e conservação 

do patrimônio histórico e artístico;
III – promoção gratuita da educação, observan-

do-se a forma complementar de participação das or-
ganizações de que trata esta lei;

IV – promoção gratuita da saúde, observando-se 
a forma complementar de participação das organiza-
ções de que trata esta lei;

V – promoção da segurança alimentar e nutri-
cional;

VI – defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

VII – promoção do voluntariado;
VIII – promoção do desenvolvimento econômico 

e social e combate à pobreza;
IX – experimentação, não lucrativa, de novos mo-

delos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio, emprego e crédito;

X – promoção de direitos estabelecidos, constru-
ção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 
interesse suplementar;

XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, 
dos direitos humanos, da democracia e de outros va-
lores universais;

XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos 
que digam respeito às atividades mencionadas neste 
artigo.

O parágrafo único desse mesmo artigo determina 
que para os fins deste artigo, a dedicação às atividades 
nele previstas configura-se mediante a execução direta 
de projetos, programas, planos de ações correlatas, 
por meio da doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros, ou ainda pela prestação de serviços in-
termediários de apoio a outras organizações sem fins 
lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em 
áreas afins.

Do exposto, fica evidente que as organizações cha-
madas de Organizações Não-Governamentais (ONG) 
desempenham papel importante no bem estar das co-
munidades. A crítica publicada pelo jornal O Globo, 
mencionada pelo autor da proposição, diz respeito não 
à relevância dos serviços prestados por organizações 
não-governamentais, mas sim à excessiva terceirização 

de serviços públicos, com o exercício de atribuições tí-
picas de governo por entidades privadas.

Cabe observar que, embora todas as transferên-
cias de recursos públicos sejam registradas no SIAFI/
MF, de acordo com a Subsecretaria de Apoio Técnico 
(SATEC), da Consultoria de Orçamentos, Fiscaliza-
ção e Controle do Senado Federal, as análises são 
possíveis somente com a identificação do CNPJ das 
referidas entidades, vez que no SIAFI não é possível 
a identificação de uma determinada entidade como 
Organização Não-Governamental (ONG).

A proposição está em conformidade com o dis-
posto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, e nos 
incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno. Tam-
bém atende aos requisitos de admissibilidade do Ato 
da Mesa nº 1, de 2001, do Senado Federal.

Em termos de mérito, é justificado o requerimento 
em análise, tendo o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento competência para proporcionar as 
informações solicitadas.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do 
Requerimento de Informações nº 602, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 
Relator – Senador Paulo Paim – Senador Sérgio Zam-
biasi – Senador João Alberto Souza.

PARECER Nº 980, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Reque-
rimento nº 603, de 2004, que solicita, nos ter-
mos regimentais, informações ao Ministro 
do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República sobre o montante 
de transferências de recursos deste Minis-
tério para as ONG, quais as beneficiadas, 
suas finalidades e programas envolvidos, 
conforme a matéria publicada no Jornal O 
Globo de 3 de maio de 2004, intitulada “A 
Força das ONG no Governo”.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com fundamento 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou 
a esta Mesa o Requerimento nº 603, de 2004, no qual 
solicita o envio de questões ao Ministro de Estado do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:
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a) montante de transferências de recur-
sos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para ONG;

b) discriminação de quais as ONG be-
neficiadas;

c) as finalidades de tais transferências; e,
d) os programas envolvidos.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, bem como 
ao disposto no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, 
de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 603, de 2004.

Sala de Reuniões, em 8 de julho de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente – Senador Heráclito 
Fortes, Relator – Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos – Senador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma 
– Senador João Alberto Souza. 

PARECER Nº 981, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Reque-
rimento nº 604, de 2004, que solicita, nos ter-
mos regimentais, informações ao Ministro 
da Integração Nacional sobre o montante 
de transferências de recursos deste Minis-
tério para as ONG, quais as beneficiadas, 
suas finalidades e programas envolvidos, 
conforme matéria publicada no jornal O 
Globo de 3 de maio de 2004, intitulada “A 
Força das ONG no Governo”.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, com fundamento 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou 
a esta Mesa o Requerimento nº 604, de 2004, no qual 
solicita o envio de questões ao Ministro de Estado da 
Integração Nacional.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) montante de transferências de recur-
sos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para ONG;

b) discriminação das ONG beneficiadas;
c) as finalidades de tais transferências; e,
d) os programas envolvidos.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, bem como 
ao disposto no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, 
de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 604, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 
Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Sena-
dor Paulo Paim – Senador Romeu Tuma, – Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 982, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 605, de 2004, relativo 
a envio de informações pelo Ministro do 
Esporte.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Mozarildo Cavalcanti, nos termos regi-
mentais, encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 
605, de 2004, no qual solicita do Ministro do Esporte, 
Dr. Agnelo Queiroz, com base em matéria de O Globo, 
de 3 de maio do mesmo ano, o seguinte:

a) o montante de transferência de recur-
sos do Ministério do Esporte para organizações 
não-governamentais (ONG);

b) As ONG beneficiadas;
c) As finalidades dessas transferências;
d) Os programas envolvidos.

II – Análise

A proposição obedece às disposições constitucio-
nais contidas nos arts. 49, X e 50, § 2º, concernentes 
às atribuições do Congresso Nacional e aos pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo, bem 
como ao disposto no Ato da Mesa do Senado Federal 
nº 1, de 2001.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento nº 605, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 
Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Se-
nador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador 
João Alberto Souza.
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PARECER Nº 983, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 606, de 2004, que solicita 
informações ao Ministro de Estado da Saúde 
quanto ao montante de recursos transferi-
dos do Ministério para Organizações Não-
Governamentais (ONG); às finalidades das 
transferências; às ONG beneficiadas e aos 
programas envolvidos.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 606, de 2004, com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, o ilustre Senador Mozarildo Ca-
valcanti requer o encaminhamento de pedido de in-
formações ao Exmº Sr. Humberto Costa, Ministro de 
Estado da Saúde.

São solicitadas informações quanto aos valores 
dos recursos transferidos pelo Ministério da Saúde 
para Organizações não-Governamentais (ONG); às 
finalidades dessas transferências; às organizações 
beneficiadas; e aos programas envolvidos.

O requerimento foi motivado pela matéria publica-
da no jornal O Globo, de 3 de maio de 2004, intitulada 
“A força das ONG no Governo”.

II – Análise

O art. 50, § 2º, da Constituição Federal permite à 
Mesa de qualquer das Casas do Congresso Nacional 
encaminhar pedidos escritos de informações a Ministro 
de Estado e a outros titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República. Ademais, o 
requerimento em exame encontra respaldo no art. 49, 
X, da Carta Magna, que atribui competência ao Con-
gresso Nacional para fiscalizar e controlar, diretamen-
te, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta.

Em relação ao Regimento Interno do Senado 
Federal, a proposição em exame atende o disposto 
no art. 216, que trata das normas às quais estão su-
jeitos os requerimentos de informações. São respeita-
das, também, as disposições do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, que regulamenta a admissibilidade e os demais 
aspectos relativos a tais proposições.

III – Voto

O Requerimento nº 606, de 2004, está de acor-
do com as disposições constitucionais e regimentais, 
motivo pelo qual o voto é pela sua aprovação.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 

Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Se-
nador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 984, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 607, de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 607, de 2004, o 
Senador Mozarildo Cavalcanti propõe que sejam so-
licitadas à Ministra de Estado do Meio Ambiente as 
seguintes informações:

1. Qual o montante de transferências de re-
cursos do Ministério do Meio Ambiente para 
ONG?

2. Quais as ONG beneficiadas?
3. Quais as finalidades dessas transferên-

cias?
4. Quais os programas envolvidos?

II – Análise

Em cumprimento ao disposto no inciso III do art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, foi sub-
metido ao exame da Mesa o Requerimento nº 607, de 
2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti. O autor, em es-
sência, requer que sejam solicitadas à Ministra de Estado 
do Meio Ambiente informações sobre transferências de 
recursos do Ministério a organizações não-governamen-
tais (ONG) e sobre o emprego desses valores.

A proposição encontra fundamento nas disposi-
ções do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, que 
faculta às Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal encaminharem pedidos escritos de infor-
mações a Ministros de Estado ou a quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República, importando em crime de responsabilidade a 
recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações falsas.

O requerimento está, ainda, em conformidade 
com os incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, pois envolve matéria atinente à 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional e 
não contém pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre propósito da autorida-
de a quem se dirige.

Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 30 de janeiro de 2001, que regula-
menta a tramitação dos requerimentos de informação 
nesta Casa.
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III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento nº 607, de 2004.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Heráclito Fortes, 
Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Se-
nador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 985, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 610, de 2004, que requer se-
jam prestadas pela Ministra de Minas e Ener-
gia informações sobre a Comissão instituída 
no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

É submetido à apreciação da Mesa Diretora do 
Senado Federal o Requerimento nº 610, de 2004, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que “requer, nos ter-
mos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combina-
do com o art. 216, I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, sejam prestadas pela Ministra de Estado de 
Minas e Energia informações sobre a Comissão insti-
tuída no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A. para ana-
lisar processos de pedido de anistia de empregados 
que se enquadram nos preceitos da Lei nº 10.790, de 
28 de novembro de 2003”.

São solicitadas as seguintes informações:

a) a nominata dos quatro componentes 
da Comissão instituída por Decreto (sem nú-
mero) de 29 de dezembro de 2003 no âmbito 
da Petróleo Brasileira S.A.  –  PETROBRAS, 
com competência para analisar e emitir pa-
recer conclusivo sobre os pedidos de anistia 
formulados pelos empregados que se enqua-
drem na Lei nº 10.790, de 28 de novembro 
de 2003;

b) os currículos dos membros da referi-
da Comissão;

c) a totalidade dos requerimentos já re-
cebidos pela referida Comissão até a presen-
te data; e

d) o montante de recursos financeiros 
alocados para cumprir a integralidade do que 
determina o Decreto (sem número) de 29 de 
dezembro de 2003.

II –  Análise

Por meio do Requerimento nº 610, de 2004, o 
Senador Alvaro Dias solicita à Ministra de Estado de 

Minas e Energia informações sobre a aplicação da 
Lei nº 10.790, de 28 de novembro de 2003, no âmbito 
da Petrobras.

A referida lei concedeu anistia a dirigentes ou re-
presentantes sindicais e trabalhadores punidos por par-
ticipação em movimento reivindicatório. No dia seguinte 
à promulgação dessa lei, foi baixado um decreto sem 
número instituindo comissão no âmbito da Petrobras 
para analisar processos de pedidos de anistia.

A Justificação do requerimento é baseada na 
necessidade de esclarecer aspectos relacionados à 
composição da supracitada Comissão, ao número 
de trabalhadores beneficiados pela anistia concedida 
pela referida lei, bem como seu possível impacto or-
çamentário.

Ao Senado Federal são reservadas competências 
privativas, notadamente as atinentes ao controle do pro-
cesso de endividamento público, e outras comuns ao 
Congresso Nacional, relativas a matérias financeiras, 
cambial e monetária, instituições financeiras e suas 
operações, dívida pública e operações de crédito que, 
certamente, exigem amplo e atualizado universo de 
informações, para que possa, de forma eficaz e com 
oportunidade, exercer suas competências legislativa 
e fiscalizadora.

Portanto, ao Poder Legislativo são necessários e 
passíveis os repasses de informações, de natureza e 
alcance diversos, que exigem, todavia, para sua per-
tinente e adequada obtenção, a observação de proce-
dimentos legalmente determinados e diferenciados em 
função da natureza da informação requerida.

A deliberação do pedido no âmbito desta Comis-
são Diretora requer que a solicitação de informações 
não se enquadre no conceito de “informação sigilo-
sa”, definido do caput do art. 8º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001.

Art. 8º Quando abranger informação sigilosa re-
ferente a operações ativas e passivas e serviços pres-
tados pelas instituições financeiras de que trata o art. 
1º da Lei Complementar nº 105, de janeiro de 2001, o 
requerimento deverá ser fundamentado, esclarecendo 
o vínculo entre a informação solicitada e a matéria sob 
apreciação pelo Senado Federal ou atinente à com-
petência fiscalizadora da Casa.

Entendemos que o requerimento sob exame so-
licita informações de caráter não-sigiloso referentes à 
formação de uma comissão interna na Petrobras para 
analisar pedidos de anistia de empregados que se 
enquadrem nos preceitos da Lei nº 10.790, de 28 de 
novembro de 2003. Assim sendo, é admissível que o 
pleito seja decidido por esta Comissão Diretora.

O Requerimento nº 610, de 2004, encontra-se 
de acordo com os dispositivos constitucionais que re-
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gem os pedidos escritos de informações a Ministros 
de Estado. A proposição atende também às exigências 
dos arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e do Ato da Mesa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2001.

III – Voto

Por considerarmos que foram cumpridas e ob-
servadas as normas preliminares referentes aos re-
querimentos de informações, opinamos pela admissi-
bilidade do Requerimento nº 610, de 2004, e pelo seu 
encaminhamento à autoridade competente.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2004. – Sena-
dor José Sarney, Presidente – Senador Alberto Silva, 
Relator – Senador Eduardo Siqueira Campos – Se-
nador Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador 
Heráclito Fortes – Senador João Alberto Souza.

PARECER Nº 986, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 626, de 2004, que requer 
informa çôes ao Ministro da Justiça, acer-
ca de levantamento alusivo & questão do 
tráfico de mulheres para a prostituição, 
constante de relatório da ONU.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com base no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal e nos termos dos arts. 215, 
I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 626, de 
2004, no qual solicita informações ao Exmº Sr. Ministro 
de Estado da Justiça, referentes ao tráfico de mulheres 
para prostituição.

O ilustre autor do Requerimento sub examine 
pugna pela remessa ao Senado Federal de dados le-
vantados pela ONU e entregues ao Ministério da Jus-
tiça a respeito do tráfico de mulheres brasileiras para 
a prostituição.

II – Análise

O Requerimento em exame, dirigido ao Ministro 
de Estado da Justiça, solicita o encaminhamento de 
informações relativas a Levantamento elaborado pela 
Organização das Nações Unidas sobre tráfico de mu-
lheres brasileiras para a prostituição entregues ao ti-
tular daquela pasta.

Do ponto de vista regimental, a proposição está 
em consonância com o estabelecido no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa. Destarte, a solicitação 
depende de decisão da Mesa Diretora.

O Regimento Interno estabelece, outrossim, os 
seguintes critérios para a admissibilidade dos Reque-
rimentos de Informações:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I –  serão admissíveis para esclarecimen-
to de qualquer assunto submetido à aprecia-
ção do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

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

Portanto, em nosso entendimento, a proposição 
atende aos requisitos formais e preliminares acima 
descritos.

Quanto ao mérito, cabe ressaltar que, conforme a 
Constituição Federal, é da competência do Congresso 
Nacional, “... fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo...” 
(cf. art. 49, X, da CF). Outrossim, dispõe o art. 22, I, 
da Carta Magna que compete privativamente à União 
legislar sobre direito penal.

Assim, tanto para a elaboração de proposições 
legislativas quanto para o exercício do controle e fiscali-
zação, faz-se mister a obtenção de informações abran-
gentes e atualizadas sobre atos do Poder Executivo.

Logo, meritoriamente, não resta dúvida que a 
solicitação guarda estreita vinculação com as funções 
legislativa e fiscalizadora do Senado Federal.

Por fim, a proposição satisfaz as Disposições 
Gerais sobre Requerimento de Informações, contidas 
na seção I do Ato da Mesa nº 01, de 2001.

III –  Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 626, de 2004, sem restrições às in-
formações solicitadas.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Alberto Silva, 
Relator – – Senador Eduardo S. Campos – Senador 
Paulo Paim – Senador Romeu Tuma – Senador He-
ráclito Fortes – Senador João Alberto Souza.

PARECER Nº 987, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 630, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 630, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do artigo 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, so-
licita ao Ministro do Trabalho informações acerca dos 
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valores já repassados à empresa Ágora, para fins de 
treinamento de servidores.

Como justificativa à sua proposição, o nobre par-
lamentar salienta que o jornal O Estado de S. Paulo 
e a revista Veja denunciaram irregularidades envol-
vendo o Ministério do Trabalho e a empresa Agora, 
sendo importante que o Senado Federal conheça os 
pormenores da matéria.

II – Voto

Considerando que a proposição em análise in-
sere-se na competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição 
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno 
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 630, 
de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Romeu Tuma, 
Relator – Senador Paulo Paim – Senador Eduardo 
Siqueira Campos – Senador Heráclito Fortes – Se-
nador João Alberto Souza.

PARECER Nº 988, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 633, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 633, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do artigo 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, so-
licita ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, informações acerca de denúncias de 
irregularidades em contrato da empresa ÁGORA, en-
volvendo assessor da Presidência da República.

Como justificativa a sua proposição, o nobre parla-
mentar salienta que a revista Veja, na edição de 26 de 
maio de 2004, denuncia que o Senhor Swedenberger 
Barbosa, apontado como ex-sócio da empresa ÁGO-
RA, ainda permanece como assessor da Presidência 
da República, na Casa Civil.

II – Voto

Considerando que a proposição em análise in-
sere-se na competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição 
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno 
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 633, 
de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, 8 de julho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente – Senador Romeu Tuma, 
Relator – Senador Paulo Paim – Senador Eduardo 
S. Campos – Senador Heráclito Fortes – Senador 
João Alberto Souza.

PARECER Nº 989, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 636, dc 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 636, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgilio, nos termos do artigo 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
solicita ao Ministro da Saúde, infonnações acerca da 
renovação de contratos de fornecimento de hemode-
rivados Fator 8 e Fato 9 com os laboratórios franceses 
Octofarma e LFB.

Como justificativa a sua proposição, o nobre 
parlamentar salienta que o Jornal do Brasil, edição 
de 22 de maio de 2004, publicou matéria sob o título 
“Vampirismo”, segundo a qual os laboratórios acima 
mencionados cobravam preço igual ou superior aos 
praticados por outros laboratórios, enquanto recebiam 
gratuitamente sangue coletado de doadores no Brasil, 
que é utilizado na produção dos hemoderivados, e os 
outros laboratórios não recebem.

II – Voto

Considerando que a proposição em análise in-
sere-se na competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição 
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno 
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 636, 
de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney 
– Relator, Romeu Tuma – Paulo Paim – Eduardo Si-
queira Campos – Heráclito Fortes – João Alberto 
Souza.

PARECER Nº 990, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 637, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 637, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do artigo 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
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solicita ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, 
informações sobre as estatísticas do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados – CAGED.

Como justificativa a sua proposição, o nobre 
parlamentar argumenta que os dados divulgados pelo 
CAGED estão em contradição aos dados do IBGE, no 
tocante a geração de empregos.

Com o presente requerimento, o proponente ob-
jetiva esclarecer tais contradições.

II – Voto

Considerando que a proposição em análise in-
sere-se na competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional, conforme dispõe o art. 49, da Constitui-
ção Federal, estando de acordo com o Regimento 
Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 
1, de 2001, somos favoráveis àaprovação do Re-
querimento nº 637, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney 
– Relator Paulo Paim – Eduardo Siqueira Campos 
– Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 991, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 638, de 2004, de autoria 
do Senador Arthur Virgílio que sohcita in-
formações ao Ministro da Fazenda sobre 
a proposta de desoneraçào da folha de 
salários.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O eminente Senador Arthur Virgílio, com base no § 
2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216 do Regimen-
to Interno, encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 
299, de 2002, no qual requer sejam solicitadas ao Se-
nhor Ministro de Estado da Fazenda informações sobre 
proposta de desoneração da folha de salários. Indaga o 
requerente a respeito dos impactos na arrecadação da 
eventual isenção da contribuição para o INSS – Instituto 
Nacional de Seguro Social, para aqueles que recebem 
até um salário mínimo, e da redução da alíquota para 
os que recebem proventos variando entre um e dois sa-
lários mínimos. Também indaga sobre a reposição dos 
recursos isentados e se as medidas propostas estão 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O ilustre Senador justifica o pedido afirmando que 
poderia haver um aumento no chamado “custo Brasil”, 
se a referida contribuição for “substituida por um tribu-
to sobre o valor agregado, onerando as empresas de 
forma diferenciada, isto é, onerando intensamente, as 
empresas que usam mais o capital e menos mão de 

obra, como siderúrgicas”. As informações seriam, em 
conseqüência, necessárias para a análise dos impac-
tos da eventual desoneração proposta, a ser analisada 
nesta Casa por exigência constitucional.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais que regem 
os pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo.

Igualmente, atende os requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma 
vez que se encontra dirigido àautoridade ministerial 
competente, refere-se a matéria submetida à aprecia-
ção do Senado Federal e atinente à sua competência 
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele 
diploma legal e nem sujeito a sigilo.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 638, de 2004.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney 
– Relator, Sérgio Zambiasi – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 992, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 639, de 2004, que requer, 
nos termos do § 2º do art. 50 da Constituiçào 
Federal, combinado com o art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que sejam 
solicitadas ao Ministro de Estado do Desen-
volvimento Social e Combate áFome, infor-
mações sobre o programa Bolsa-Família.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Requerimento nº 639, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, solicita ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Social e Combate àFome infor-
mações a respeito do programa Bolsa-Família.

Solicita informações sobre a causa do não cum-
primento da meta prevista para o Bolsa-Família, no 
Estado do Rio de Janeiro; questiona sobre as provi-
dências tomadas pelo Ministério com a finalidade de 
apurar desvios de recursos pelas prefeituras, bem 
como sobre as medidas adotadas para melhorar o 
atendimento às famílias necessitadas.

II – Análise

O § 2], do art. 50, da Constituição Federal, jun-
tamente com o art. 216, do Regimento Interno do 
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Senado Federal, e o Ato da Mesa Diretora nº 1, de 
2001, dispõem sobre o requerimento de informações 
pelos parlamentares, e que o mesmo é admissível 
para esclarecimento de qualquer assunto submetido 
àapreciação do Senado ou atinente a sua competên-
cia fiscalizadora.

A execução do programa Bolsa-Família é de 
responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. Dessa forma, o presente 
requerimento atende às exigências constitucionais e 
regimentais quanto à adequação entre o objeto do 
requerimento e as atribuições da autoridade a que 
se destina.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do 
Requerimento de Informações nº 639, de 2004.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney 
– elator, Sérgio Zambiasi – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 993, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento (SF) nº 643, de 2004, que 
solicita seja encaminhado ao Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego pedido de 
informações.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Vem ao exame desta Mesa Diretora o Requeri-
mento (SF) nº 643, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Pretende-se com o requerimento que o Ministério 
do Trabalho e Emprego preste informações relativas ao 
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 
para os Jovens – PNPE, nos seguintes termos:

1. Por que o primeiro emprego, um dos 
programas mais divulgados pelo governo, não 
teve investimentos mais significativos?

2. O que será possível fazer com os du-
zentos e dez mil reais disponibilizados até 
agora?

II – Análise

O Requerimento (SF) nº 643, de 2004 é dirigido ao 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego atendendo, 
assim, o que preceitua o § 2º do art. 50 da Constitui-
ção Federal. Vale lembrar que o preceito constitucional 
limita-se a facultar às Mesas da Câmara e do Senado 
o envio de pedido de informações a Ministros de Es-
tado. No plano constitucional, inexiste qualquer outra 

restrição, limitação ou condicionamento. Enfatize-se, 
portanto, que nesse nível institucional, são cumpridos 
e observados os critérios formais de tramitação dos 
pedidos de informações.

Ademais, a Constituição Federal atribui ao Con-
gresso Nacional competência exclusiva para fiscalizar 
e controlar, diretamente ou por qualquer uma de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta. Logicamente, no desempenho 
dessa atribuição, é exigido amplo e atualizado univer-
so de informações, para que possa, de forma eficaz e 
com oportunidade, exercer suas competências legis-
lativa e fiscalizadora.

Ao Poder Legislativo, portanto, são necessários 
os repasses de informações, de natureza e alcance 
diversos, que exigem, todavia, para sua pertinente e 
adequada obtenção, a observação de procedimentos 
legalmente determinados e diferenciados em função 
da natureza da informação requerida.

No requerimento sob exame, as informações 
solicitadas não demarcam e não caracterizam ope-
rações ativas ou passivas de instituições financeiras, 
não implicando, em conseqüência, informação de na-
tureza sigilosa. Assim sendo, seu rito de tramitação e 
apreciação é estipulado nos termos da Seção I, arts. 
1º a 6º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

De acordo com o referido Ato, compete à Mesa 
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de 
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.

Mais ainda, o art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, e o inciso I do art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal estipulam que os requerimentos de 
informação somente serão admissíveis para esclareci-
mento de qualquer assunto submetido à apreciação do 
Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora. 
Seus fundamentos para admissibilidade pressupõem, 
assim, matéria específica ou fato determinado, presente 
no Requerimento (SF) nº 643, de 2004.

As informações solicitadas no requerimento em 
exame prestam-se, como expresso em sua justifica-
ção, à compreensão das razões pela falta do repasse 
previsto no orçamento para a execução dos programas 
do governo, principalmente da área social. É pertinen-
te, portanto, o exercício da competência fiscalizadora 
dessa Casa.

Assim, o presente requerimento de informações 
encontra fundamentação, como é exigido pelo Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, estando em acordo com as condi-
ções expressas no Regimento Interno do Senado Fe-
deral quanto às hipóteses de cabimento da iniciativa.

As informações solicitadas revestem-se, ademais, 
da necessária e imprescindível fundamentação, uma 
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vez que demarcam fatos sobre os quais é pertinente o 
exercício da ação fiscalizadora do Senado Federal

III – Voto

À vista do exposto, opinamos, nos termos do 
disposto no art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, pela 
aprovação do Requerimento de Informações (SF) nº 
643, de 2004, e seu encaminhamento ao Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney, 
Relator Sérgio Zambiasi, Eduardo Siqueira Cam-
pos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza

PARECER Nº 994, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 644, de 2004, que requer, 
nos termos do § 2º do art. 50 da Constitui-
ção Federal, combinado com o art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que 
sejam solicitadas ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
informações sobre os investimentos do go-
verno e seus programas.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Requerimento nº 644, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, solicita ao Ministro de Esta-
do do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
informações a respeito de ações como restaurantes 
populares, proteção aos idosos, aos portadores de 
deficiência, à infância e à juventude. Questiona o 
porquê de as ações supramencionadas não terem 
ainda começado.

II – Análise

O § 2º, do art. 50, da Constituição Federal, jun-
tamente com o art. 216, do Regimento Interno do 
Senado Federal, e o Ato da Mesa Diretora nº 1, de 
2001, dispõem sobre o requerimento de informações 
pelos parlamentares, e que o mesmo é admissível 
para esclarecimento de qualquer assunto submetido 
à apreciação do Senado ou atinente a sua competên-
cia fiscalizadora.

A execução das ações objeto do requerimento 
em análise são de responsabilidade do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Dessa 
forma, a proposição atende às exigências constitucio-
nais e regimentais quanto à adequação entre o objeto 
do requerimento e as atribuições da autoridade a que 
se destina.

Quanto ao mérito, consideramos pertinente e 
oportuna a preocupação do Senador Arthur Virgílio 
com as ações do Governo Federal na área social. 
Entretanto, de acordo com o inciso II do art. 216, os 
requerimentos de informações não poderão conter 
interrogação sobre o propósito da autoridade a que 
se destina. Nesse sentido, propomos a reformulação 
do requerimento, afim de adequá-lo às normas regi-
mentais.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do 
Requerimento de Informações nº 644, de 2004, com 
a seguinte redação:

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216, I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro que sejam solicita-
das ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, informações sobre a execução 
das ações relativas aos restaurantes populares e à 
proteção aos idosos, aos portadores de deficiência, à 
infância e à juventude.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney 
– Relator, Sérgio Zambiasi – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 995, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 645, de 2004, que se des-
tina a obter do Ministro das Cidades infor-
mações sobre os investimentos do Governo 
em programas habitacionais.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Requerimento nº 645, de 2004, de iniciativa do 
Senador Arthur Virgílio, tem o propósito de solicitar ao 
Senhor Ministro das Cidades informações sobre os in-
vestimentos governamentais em programas e projetos 
de habitação popular.

Ao justificar a proposição, Sua Excelência infor-
ma que esse setor das políticas públicas “tem verba 
autorizada de R$102.789.000,00”. No entanto, ainda 
segundo o autor da iniciativa, “no dia 23 de maio de 
2004, o jornal O Estado de S. Paulo publicou matéria 
segundo a qual não tem ocorrido o repasse previsto 
no orçamento para a execução dos programas do 
governo, principalmente da área social”. Considera, 
assim, inerente à competência fiscalizadora do Se-
nado Federal, o esclarecimento requerido.

Apresentado no último dia 25 de maio, o reque-
rimento veio à Mesa para decisão.
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II – Análise

De fato, são vergonhosas as carências do Bra-
sil no tocante à habitação popular. Estimado pelo 
IBGE e pela Fundação João Pinheiro em cerca de 
5,4 milhões de moradias, consideradas apenas as 
áreas urbanas, o déficit habitacional brasileiro con-
centra-se, em mais de quatro quintos, nas famílias 
com renda familiar mensal de até três salários míni-
mos. Trata-se exatamente do segmento populacional 
que, incapaz de arcar com os custos financeiros dos 
contratos de longo prazo, demandam subsídios or-
çamentários, previstos na legislação. Ressalta, pois, 
a pertinência do requerimento em pauta, no senti-
do de subsidiar a ação legislativa e fiscalizadora do 
Senado Federal.

A proposição sob exame rege-se pelo disposto no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 215, 
I, a, e 216, I, do Regimento Interno, tendo a tramitação 
regulamentada pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, que 
estabelece os requisitos para a apresentação e apro-
vação de requerimento de informação. Nesse sentido, 
satisfaz adequadamente todas as condições impostas 
pelo mencionado ato, uma vez que:

1) é dirigida a Ministro de Estado;
2) solicita informações que guardam re-

lação estreita e direta com o assunto que pro-
cura esclarecer;

3) não se refere à intenção ou propósito 
da autoridade a quem se destina; e

4) não contém pedidos referentes a mais 
de um Ministério.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento nº 645, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presiden-
te – Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu 
Tuma – João Alberto Souza.

PARECER Nº 996, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 652, de 2004, para que 
sejam solicitadas ao Ministro da Educação 
informações sobre o atendimento educa-
cional aos portadores de deficiência.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

O Senador Marcelo Crivella, com base no § 2º 
do art. 50 da Constituição Federal e no art. 216, I, 

do Regimento Interno do Senado Federal, encami-
nha a esta Mesa o Requerimento nº 652, de 2004, 
no qual solicita ao senhor Ministro da Educação, Dr. 
Tarso Genro, informações acerca das três questões 
seguintes: lº) que critérios foram usados para fixar, 
no Programa de Complementação ao Atendimen-
to Educacional Especializado aos Portadores de 
Deficiência (PAED), o valor per capita de R$33,50 
anuais; 2º) se existem estudos e perspectivas para 
aumentar o Valor Mínimo Anual por Aluno do Fun-
def referente aos estudantes de educação especial 
em relação aos praticados atualmente; 3º) quantos 
professores e funcionários de escolas, pagos com 
recursos do Fundef nas redes estaduais e muni-
cipais, são cedidos a instituições comunitárias de 
atendimento a deficientes.

O requerimento considera o Manifesto de Indig-
nação da Federação Nacional das Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcionais, em especial acerca 
da suposta discriminação dos estudantes portadores 
de deficiência e das escolas especializadas que os 
atendem. Também é considerada a Carta de Santa 
Catarina, de 25 de março de 2004, da mesma entida-
de, que aponta a necessidade da imediata inclusão 
escolar dos deficientes.

II – Análise

O art. 208, III, da Constituição Federal, estabele-
ce como um dos deveres do Estado com a educação 
à garantia de atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência. Além disso, seu art. 
203, IV, assegura como um dos objetivos da assis-
tência social, devida a todos que dela necessitarem, 
a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras 
de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária. Desse modo, é procedente toda tentativa 
de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas con-
cernentes à integração dos deficientes, inclusive seu 
acesso à educação.

Ademais, o requerimento está de acordo com as 
disposições constitucionais e regimentais que tratam de 
pedidos de informações a autoridades do Poder Execu-
tivo, assim como cumpre as normas de admissibilidade 
estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em vista do exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Requerimento nº 652, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Alberto Silva, Relator – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim – Romeu Tuma – Heráclito Fortes 
– João Alberto Souza
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PARECER Nº 997, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 654, de 2004, que requer 
informações ao Ministro-Chefe da Secreta-
ria de Comunicação e Gestão estratégica 
sobre livro de fotos.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

O Requerimento nº 654, de 2004, de autoria 
do Senador Arthur Virgílio, solicita que seja enca-
minhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe 
da Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica 
pedido de informações acerca dos custos de edição 
do livro Lula: 500 dias em fotos. O requerente pede, 
ademais, que, na resposta, sejam discriminadas as 
empresas patrocinadoras e a quem se destina a 
publicação.

O pedido de informações se baseou em notícia 
veiculada pelo jornal O Globo, edição do dia 21 de 
maio de 2004, sob o título de “Lula recebe livro sobre 
500 dias de seu governo”, segundo a qual a publicação 
seria custeada por empresas privadas.

II – Análise

À Mesa cabe examinar o requerimento à luz do 
§ 2º do art. 50 da Constituição Federal, do art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal e do Ato da 
Mesa nº 1, de 2001.

Segundo o § 2º do art. 50 da Constituição, a Mesa 
do Senado Federal pode encaminhar pedidos escritos 
de informação a Ministros de Estado, que são obrigados 
a atendê-lo nas circunstâncias ali enunciadas.

Já no que diz respeito ao Regimento Interno, seu 
art. 216 dispõe que serão admissíveis os requerimentos 
de informações que se destinam ao esclarecimento de 
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado 
ou atinente a sua competência fiscalizadora. Tal com-
petência, por sua vez, está prescrita no art. 49, inciso 
X, da Carta Magna, isto é, fiscalizar e controlar, dire-
tamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta.

O art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, reforça a 
necessidade de atendimento à referida competência.

Ora, a nota de O Globo, de 21 de maio de 2004, 
informa que “o governo e a Takano Editora Gráfica expli-
caram que a edição será paga por empresas privadas, 
que se dispuseram a patrocinar a iniciativa”. Além disso, 
informa que o livro deve custar entre R$20 e R$30, ou 

seja, aparentemente, trata-se de um livro patrocinado 
pela iniciativa privada, e não pelo governo.

Não é patente, pois, que a publicação seja uma 
iniciativa do Poder Executivo, sujeita à fiscalização do 
Congresso Nacional, nos termos que preceitua o art. 
49, inciso X da Constituição Federal.

Entretanto, a fim de que não seja prejudicado o 
requerimento, sugerimos os ajustes, nos termos do 
voto a seguir.

III – Voto

Opinamos pelo encaminhamento do Requerimen-
to nº 654, de 2004, nos seguintes termos:

1) esclarecer se a publicação denomi-
nada “Lula: 500 dias em fotos” é de iniciativa 
do Governo;

2) em sendo afirmativa a resposta à ques-
tão precedente, informar:

a) quais as empresas que patrocinam a 
publicação?

b) a que público se destina a publica-
ção?

Sala de Reuniões, _ Presidente, José Sarney 
– Relator, Alberto Silva – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Paulo Paim – Romeu Tuma – Heráclito Fortes 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 998, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 655, de 2004.

Relator: Senador Alberto Silva

I – Relatório

O Senador Rodolpho Tourinho requer, nos ter-
mos regimentais, sejam solicitadas ao Ministro de 
Estado do Turismo informações referentes aos Escri-
tórios Brasileiros de Turismo (EBT). Inicialmente, ele 
pede explicação sobre o que são os EBT e quais as 
suas funções.

O eminente autor indaga, também, à referida 
autoridade quanto à previsão do Poder Executivo com 
respeito ao número e à localidade dos EBT; quanto ao 
montante de recursos orçamentários previstos para 
o setor de turismo como um todo (infra-estrutura, di-
vulgação, EBT) para o ano de 2004; quanto ao valor 
a ser repassado para a execução e manutenção dos 
projetos de interesse desses escritórios; quem serão 
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os profissionais responsáveis pelos EBT e quanto ao 
respectivo critério de escolha.

Indaga, ainda, o ilustre Senador sobre quais os 
principais projetos já estabelecidos pelo Ministério do 
Turismo e pela Embratur para a divulgação do Bra-
sil como roteiro turístico internacional; e se existem 
outras iniciativas do Ministério além da implantação 
dos EBT complementares à divulgação internacional 
do País e qual a previsão no Plano Plurianual refe-
rente a investimento em infra-estrutura de turismo e 
nos EBT.

II – Análise

Compete à Mesa examinar apenas se a solici-
tação está de acordo com as condições de admis-
sibilidade estabelecidas nas normas referentes aos 
requerimentos de informações e, por conseguinte, é 
despiciendo pronunciar-se quanto ao mérito do re-
querimento.

A proposição está em conformidade com o dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no 
art. 216 do Regimento Interno desta Casa, bem como 
às normas de admissibilidade determinadas pelo Ato 
da Mesa nº 1, de 2001.

Ademais, note-se que o encaminhamento, por 
esta Mesa, de pedidos escritos de informação res-
tringe-se a Ministros de Estado ou quaisquer titulares 
de órgão diretamente subordinados à Presidência da 
República, segundo as disposições do art. 50, caput 
e § 2º, da Constituição Federal.

Por último, nos termos do art. 27, inciso XXIII, 
da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dis-
põe sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios, e dá outras providências, 
compete ao Ministro do Turismo tratar de assuntos 
relacionados à política nacional de desenvolvimen-
to do turismo (alínea a); promoção e divulgação do 
turismo nacional, no País e no exterior (alínea b); 
estímulo às iniciativas públicas e privadas de incen-
tivo às atividades turísticas (alínea c); planejamento, 
coordenação, supervisão e avaliação dos planos e 
programas de incentivo ao turismo (alínea d); ges-
tão do Fundo Geral de Turismo (alínea e); desen-
volvimento do Sistema Brasileiro de Certificação e 
Classificação das atividades, empreendimentos e 
equipamentos dos prestadores de serviços turís-
ticos (alínea f).

Portanto, é de ressaltar que a proposição está 
dirigida à autoridade competente.

III – Voto

Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao 
encaminhamento do Requerimento nº 655, de 2004.

Sala de Reuniões,
Presidente, José Sarney – Relator, Alberto Silva 

– Eduardo Siqueira Campos –  Paulo Paim – Romeu 
Tuma – Heráclito Fortes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 999, DE 2004

Da Mesa do Senado, sobre o Reque-
rimento (SF) nº 671, de 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

Conforme despacho do Presidente do Senado 
Federal, vem à apreciação desta Mesa o Requeri-
mento (SF) nº 671, de 2004, de autoria do Senador 
Edison Lobão.

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fede-
ral, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, o Senador Edison Lobão solicita 
ao Ministro de Estado da Casa Civil as seguintes in-
formações:

1. Em relação aos direitos minerários 
no Garimpo de Sena Pelada, qual a posição 
da Comissão Interministerial criada com o 
objetivo de resolver as questões pendentes 
naquele garimpo?

2. É possível realizar um cadastro de 
garimpeiros em Sena Pelada?

3. Já foi feita alguma análise do Estatuto 
do Garimpeiro?

4. Qual a posição da Comissão em re-
lação ao patrimônio que os garimpeiros têm 
depositado na Caixa Econômica Federal, no 
Banco Central e na Casa da Moeda?

5. Qual a posição da Comissão em rela-
ção ao pedido de força-tarefa para apurar as 
denúncias de assassinatos de líderes sindicais 
em Serra Pelada?

6. A Coomigasp tem autorização para ne-
gociar os direitos minerários dos garimpeiros 
de Serra Pelada, inclusive os rejeitos?

II – Análise

O requerimento em exame, dirigido ao Ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil, solicita informações 
sobre o posicionamento da Comissão Interministerial, 
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coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, a respeito de direitos mi-
nerários no Garimpo de Serra Pelada; da possibilidade 
de realização de um cadastro dos garimpeiros naquele 
local; de análise do Estatuto do Garimpeiro; do patrimô-
nio dos garimpeiros nos órgãos federais que especifica 
e do pedido de força-tarefa para apurar denúncias de 
assassinatos de líderes sindicais naquele garimpo. Por 
fim, formula consulta se a Cooperativa de Mineração 
dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp) tem 
autorização para negociar os direitos minerários dos 
referidos garimpeiros, inclusive os rejeitos.

O Regimento Interno do Senado estabelece os 
seguintes critérios para a admissibilidade dos reque-
rimentos de informações:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

 ..............................................................
(grifo nosso)

A Seção II do Ato da Mesa nº 1, de 2001, por 
outro lado, disciplina a solicitação de informações 
sigilosas referentes a operações de instituições fi-
nanceiras.

Portanto, do ponto de vista regimental, a pro-
posição está em conformidade com o estabelecido 
no inciso I do citado art. 216 do Regimento Interno 
desta Casa, porquanto os assuntos nela tratados 
dizem respeito à competência fiscalizadora e de 
controle dos atos do Poder Executivo, pelo Senado 
Federal, conforme art. 49, X, da Constituição Fede-
ral. Assim, tanto para a elaboração de proposições 
legislativas quanto para o exercício do controle e 
fiscalização, faz-se mister a obtenção de informa-
ções abrangentes e atualizadas sobre atos do Po-
der Executivo.

Nesse sentido, a proposição atende aos requi-
sitos formais e preliminares contidos no citado dispo-
sitivo regimental.

Todavia, conforme antes relatado, as informações 
solicitadas indagam sobre o posicionamento de instân-

cia do Poder Executivo acerca das próprias informa-
ções objeto do requerimento, qual seja a posição da 
Comissão sobre a situação dos garimpeiros de Serra 
Pelada, acerca da possibilidade de realização de ca-
dastro e de análise de Estatuto do Garimpeiro, sobre o 
patrimônio dos garimpeiros sob a forma de depósitos 
em instituições oficiais. Ademais, formula, no item 6, 
consulta sobre a existência de autorização para a men-
cionada Cooperativa negociar direitos minerários.

Não obstante a relevância da matéria, conforme 
ressaltou o autor da proposição, Senador Edison Lo-
bão, a forma como o requerimento está redigido ca-
racteriza, claramente, interrogação sobre o propósito 
da autoridade e formula, ademais, uma consulta à au-
toridade a que se destina. Desse modo, a proposição 
confraria, em nosso entendimento, o acima citado art. 
216, II, do Regimento Interno e o art. 20, inciso I, do 
citado Ato da Mesa.

Depreende-se da análise que, ao presente Re-
querimento, não se aplica o citado disposto na Seção 
II do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Em suma, embora não se apliquem ao requeri-
mento restrições relativas a matérias sigilosas, con-
forme disposto na citada Seção II do Ato da Mesa 
nº 1, de 2001, a sua formulação fere o disposto no 
inciso II, do art. 216 e, assim, as Disposições Gerais 
sobre Requerimento de Informações, contidas na se-
ção I do acima citado Ato da Mesa. Trata-se, porém, 
de simples vício de redação. Portanto, perfeitamente 
sanável e sem prejuízo dos objetivos a que se propõe 
com a iniciativa.

III – Voto

Em face do exposto, concluímos o nosso Parecer 
pela aprovação do Requerimento nº 671, de 2004, nos 
seguintes termos:

Nos termos do disposto no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, combinado com o 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, requeiro sejam 
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado Chefe da 
Casa Civil informações a respeito dos trabalhos da 
Comissão Interministerial, coordenada pelo Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da Repú-
blica, sobre o garimpo de Serra Pelada, referentes 
aos seguintes tópicos:

1. direitos minerários no Garimpo de Ser-
ra Pelada;

2. cadastro de garimpeiros em Serra Pe-
lada;
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3. análise do Estatuto do Garimpeiro;
4. patrimônio dos garimpeiros depositado 

na Caixa Econômica Federal, no Banco Cen-
tral e na Casa da Moeda;

5. pedido de força-tarefa para apurar as 
denúncias de assassinatos de líderes sindicais 
em Serra Pelada;

6. autorização para a Coomigasp para 
negociar os direitos minerários dos garimpeiros 
de Serra Pelada, inclusive os rejeitos.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney 
– Relator, Eduardo Siqueira Campos – Paulo Paim 
– Romeu Tuma – Heráclito Fortes.

PARECER Nº 1.000, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 678, de 2004, que requer, 
nos termos do § 2º do art. 50 da Consti-
tuição Federal, e do art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal que sejam 
solicitadas à Ministra de Estado do Meio 
Ambiente, informações sobre quantas es-
tações hidrometereológicas estão sob ad-
ministração da ANA, qual o montante de 
recursos orçamentários destinados àque-
la Rede (em termos relativos e nominais) 
e, como, quando e em que quantidade fo-
ram repassados à ANA nos anos de 2003 e 
2004, com o intuito de subsidiar ao Senado 
Federal para análise do Projeto de Lei do 
Senado nº 55, de 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 678, de 2004, de autoria 
do Senador Rodolpho Tourinho, solicita à Ministra 
de Estado do Meio Ambiente, informações sobre 
quantas estações hidrometereológicas estão sob 
administração da ANA, qual o montante de recursos 
orçamentários destinados àquela Rede (em termos 
relativos e nominais) e, como, quando e em que 
quantidade foram repassados à ANA nos anos de 
2003 e 2004, com o intuito de subsidiar ao Senado 
Federal para análise do Projeto de Lei do Senado 
nº 55, de 2004.

O requerimento solicita, à Ministra de Estado do 
Meio Ambiente, as seguintes informações:

1) Quantas estações hidrometereológicas 
estão sob administração da ANA?

2) Qual o montante de recursos orça-
mentários destinados à administração da Rede 
Hidrometereológica Básica Nacional (em ter-
mos relativos e nominais) e, como, quando e 
em que quantidade foram repassados à ANA 
nos anos de 2003 e 2004?

3) Quantas estações hidrometereológi-
cas sob a administração da ANA estão efeti-
vamente em funcionamento?

4) Quais foram os índices de inoperância 
da Rede Hidrometereológica Básica Nacional, 
ou seja, quantas estações estavam paralisa-
das, nos anos em que não estavam sob a ad-
ministração da ANA?

5) Quais foram os índices de inoperância 
da Rede Hidrometereológica Básica Nacional, 
ou seja, quantas estações estavam paralisa-
das, após passarem para administração da 
ANA?

6) Qual o motivo para as paralisações das 
estações hidrometereológicas sob a adminis-
tração da ANA nos anos de 2003 e 2004?

7) O que é o Sistema Nacional de In-
formações em Recursos Hídricos (SNIRH) e 
quais são suas metas, responsabilidades e 
objetivos?

8) Quais foram às causas da interrup-
ção nas séries estatísticas disponíveis aos 
agentes do setor e à sociedade a partir de 
janeiro de 2002, data a partir da qual a res-
ponsabilidade institucional pela Rede Hidro-
metereológica Básica Nacional foi transferida 
à ANA?

II – Análise

O Requerimento nº 678, de 2004, atende aos re-
quisitos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, do 
art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, e do 
Ato da Mesa Diretora nº 1, de 2001, que dispõem sobre 
o requerimento de informações pelos parlamentares, 
admissível para esclarecimento de qualquer assunto 
submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua 
competência fiscalizadora.

O objeto do requerimento ora em análise se enqua-
dra nas atribuições da Ministra do Meio Ambiente e está de 
acordo com as normas constitucionais e regimentais.
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III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do 
Requerimento nº 678, de 2004.

Sala de Reuniões, _ Presidente, José Sarney 
– Relator, Eduardo Siqueira Campos – Paulo Paim 
– Sérgio Zambiasi – Romeu Tuma – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 1.001, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 680, de 2004.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Requerimento nº 680, de 2004, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, com fundamento no artigo 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita ao Senhor 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, informações 
sobre anúncios extra-oficiais dando conta da existên-
cia de projetos do Governo para que o salário mínimo 
seja reajustado duas vezes por ano.

O nobre parlamentar justifica sua proposição 
informando que os jornais de 1º de junho de 2004 no-
ticiaram que o Governo estaria cogitando adotar dois 
reajustes por ano do salário mínimo.

Por fim, o Senador acrescenta que ao Sena-
do, dentro da sua prerrogativa de órgão fiscalizador, 
é importante conhecer os pormenores a respeito do 
assunto.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 680, de 
2004, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Cons-
tituição Federal, estando de acordo com o Regimento 
Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 
2001, somos favoráveis à aprovação do Requerimento 
nº 680, de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – Presidente, José Sarney 
Filho –  Relator, Romeu Tuma – Paulo Paim – Edu-
ardo Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João 
Alberto Souza.

PARECER Nº 1.002, DE 2904

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 740, de 2004, relativo a 
envio de informações pelo Ministro de Es-
tado da Justiça.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O Senador Alvaro Dias, com base no art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, e no art. 216 do Regimento 
Interno, encaminhou a esta Mesa o Requerimento de 
Informações nº 740, de 2004, no qual solicita o envio 
de questões ao Ministro de Estado da Justiça.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) situação atual do processo adminis-
trativo – que tramita no Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (CADE) – relativo 
à denúncia de diversas irregularidades come-
tidas pelo franqueador do McDonald’s contra 
os franqueados da rede; e

b) providências adotadas no âmbito da-
quele Ministério a fim de coibir a “canibaliza-
ção”, a sublocação das lojas a valores exor-
bitantes, além de outras condutas típicas de 
abuso do poder econômico praticadas por 
aquele franqueador.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais e 
regimentais concernentes aos pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao disposto 
no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção Requerimento nº 740, de 2004.

Sala de Reuniões, _ Presidente, José Sarney 
– Relator, Paulo Paim – Romeu Tuma – Eduardo Si-
queira Campos – Heráclito Fortes – João Alberto 
Souza.

PARECER Nº 1.003, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 748, de 2004, em que o Se-
nador Arthur Virgílio solicita informações 
ao Ministro da Justiça.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Vem a exame deste Colegiado o anexo Reque-
rimento nº 748, de 2004, para que seja encaminhado 
ao Senhor Ministro da Justiça pedido de informações 
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acerca da compra de motocicletas importadas para 
patrulhamento ostensivo e escolta de autoridades.

O eminente autor deseja obter informações que 
esclareçam a opção por motocicletas de elevado custo 
e de procedência estrangeira. Pretende conhecer os 
custos e as razões que levaram à opção por equipa-
mentos tão sofisticados, esclarecendo-se, ainda, se 
as motocicletas fabricadas no País não servem para 
o cumprimento dessas tarefas.

Para justificar a proposição, o ilustre signatá-
rio assevera que o jornal Folha de S.Paulo, edição 
de 10 de junho de 2004, divulga que o Executivo 
adquiriu 18 motocicletas importadas, marca Har-
ley Davidson; que a notícia causa estranheza, uma 
vez que o País debate-se com problemas sociais de 
grande delicadeza. Além de outras considerações, 
conclui: “Há compras de artigos de luxo para uso nos 
palácios presidenciais em Brasília e, agora, gastos 
elevados com a compra de poderosas motocicletas 
para a Polícia Rodoviária Federal, num momento 
em que as estradas são abandonas pelo Governo. 
Tudo causa estupefação, razão pela qual ao Sena-
do, como órgão fiscalizador, é importante conhecer 
os dados solicitados”.

O requerimento sob exame veio a esta Mesa na 
forma e para os fins previstos no art. 216 do Regimen-
to Interno, em consonância com o disposto no Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação de 
requerimento de informação.

II – Análise

Cabe à Mesa do Senado Federal examinar se o 
pedido atende aos requisitos de admissibilidade pre-
vistos nas normas atinentes aos requerimentos de 
informações.

Na conformidade do que dispõe a Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, alterada pela Lei nº 10.869, 
13 de maio de 2004, o órgão destinatário enquadra-se 
na dicção do art. 50 da Constituição Federal.

O pedido está dirigido à autoridade competente 
e atende aos demais preceitos constitucionais e regi-
mentais que regem as solicitações de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como às normas 
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 
1, de 2001.

De acentuar, ainda, que, nos termos da Constitui-
ção Federal, o Congresso Nacional é competente não 
só para autorizar a realização de despesas por meio 
da Lei de Orçamento, como também para fiscalizar 

a aplicação dos recursos públicos, quer diretamente, 
pela utilização de seus mecanismos constitucionais, 
como por exemplo, CPI, requerimento de informações 
etc., quer, indiretamente, por intermédio do Tribunal de 
Contas da União, órgão auxiliar do Congresso nesse 
mister.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 748, de 2004.

Sala de Reuniões, - Presidente José Sarney 
– Relator Sérgio Zambiasi _ Eduardo Siqueira Cam-
pos – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Romeu Tuma 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 1.004, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, ao Re-
querimento nº 750, de 2004, que requer, nos 
termos do art. 216, I do Regimento Interno 
do Senado Federal, ao Secretário Especial 
dos Direitos Humanos, informações acerca 
da implantação de programa de combate ao 
trabalho infantil no Brasil, anunciado pelo 
Secretário em Genebra, Suíça.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Senador Arthur Virgilio, com fundamento no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, encami-
nhou a esta Mesa o Requerimento nº 750, de 2004, 
no qual solicita informações ao Secretário Espe-
cial dos Direitos Humanos acerca do lançamento de 
programa de combate ao trabalho infantil no Brasil, 
especificando estrutura do programa, valor e tipo de 
público a ser beneficiado com a distribuição de bol-
sas em dinheiro.

O Autor justifica o presente requerimento em 
notícias veiculadas pela imprensa, especialmen-
te pelo jornal A Crítica, de Manaus, edição 12 de 
junho de 2004, de que a Secretaria Especial de 
Recursos Humanos deverá lançar programa na-
cional destinado ao combate do trabalho infantil, 
inclusive com a distribuição de bolsas em dinheiro 
para menores.

O requerimento sob exame veio a esta Mesa na 
forma e para os fins previstos no art. 216 do Regimen-
to Interno, em consonância com o disposto no Ato da 
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Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação de 
requerimento de informação.

II – Análise

Cabe à Mesa do Senado Federal examinar se o 
pedido atende aos requisitos de admissibilidade pre-
vistos nas normas atinentes aos requerimentos de 
informações.

Na conformidade do que dispõe a Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, alterada pela Lei nº 10.869, 
13 de maio de 2004, o órgão destinatário enquadra-se 
na dicção do art. 50 da Constituição Federal.

O pedido está dirigido à autoridade competente 
e atende aos demais preceitos constitucionais e regi-
mentais que regem as solicitações de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como às normas 
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 
1, de 2001.

De acentuar, ainda, que, nos termos da Constitui-
ção Federal, o Congresso Nacional é competente não 
só para autorizar a realização de despesas por meio 
da Lei de Orçamento, como também para fiscalizar 
a aplicação dos recursos públicos, quer diretamente, 
pela utilização de seus mecanismos constitucionais, 
como por exemplo, CPI, requerimento de informações 
etc., quer, indiretamente, por intermédio do Tribunal de 
Contas da União, órgão auxiliar do Congresso nesse 
mister.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 750, de 2004.

Sala de Reuniões, . – José Sarney, Presiden-
te – Sérgio Zambiasi, Relator – Eduardo Siqueira 
Campos – Heráclito Fortes – Romeu Tuma – João 
Alberto Souza.

PARECER Nº 1.005, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 766, de 2004, do Senador 
Marcelo Crivella, que requer, nos termos 
do artigo 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 216, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, informações 
ao Ministro da Defesa, referentes à atuação 
de ONG internacionais em áreas da Amazô-
nia, sem o conhecimento das autoridades 
brasileiras.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa o Requerimento nº 766, 
de 2004, de autoria do Senador Marcelo Crivella, 
que requer ao Ministro da Defesa informações refe-
rentes à atuação de ONG internacionais em áreas 
da Amazônia, sem o conhecimento das autoridades 
brasileiras.

O requerimento foi apresentado em 16 de junho 
de 2004 e distribuído ao relator signatário no dia 24 
de junho subseqüente.

II – Análise

O requerimento tem por fundamento o § 2º do 
art. 50 da Constituição Federal, que faculta às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o 
encaminhamento de pedidos escritos de informação 
a Ministros de Estado.

O pedido está fundado na competência ex-
clusiva do Congresso Nacional para a fiscalização 
e o controle, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, dos atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta, nos termos do ar. 49, X, 
da Constituição Federal, assim como, no plano re-
gimental, está em consonância com o disposto no 
art. 216 do Regimento Interno que, por sua vez, em 
seu inciso I, somente admite a formulação de reque-
rimentos de informações que tenham por finalidade 
o esclarecimento de qualquer assunto submetido à 
apreciação desta Casa ou atinente a sua competên-
cia fiscalizadora.

Por outro lado, o requerimento também está de 
acordo com as disposições do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, especialmente com o § 1º do art. 1º, que esta-
belece a necessidade de ele ser “dirigido a Ministro de 
Estado ou a titular de órgão diretamente subordinado à 
Presidência da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração pública 
indireta sob sua supervisão”.

III – Voto

Ante o exposto e em face da constitucionalida-
de, juridicidade e regimentalidade do requerimento em 
exame, opinamos pela sua aprovação, a fim de que 
esta Mesa solicite ao Ministro da Defesa as informa-
ções requeridas.

Sala de Reunião, – José Sarney, Presidente 
– Paulo Paim, Relator – Romeu Tuma – Eduardo 
Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João Alber-
to Souza.
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PARECER Nº 1.006, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 787, de 2004, que solicita 
seja encaminhado ao Ministro de Estado 
da Fazenda pedido de informações sobre 
aplicações do Basa na Amazônia.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

É submetido à apreciação da Mesa Diretora o 
Requerimento nº 787, de 2004, de autoria do Senador 
João Capiberibe.

Pretende-se com o requerimento, dirigido ao 
Ministro de Estado da Fazenda, que sejam prestadas 
informações relativas aos recursos concedidos pelo 
Banco da Amazônia para o financiamento da pecuá-
ria bovina e do plantio de soja na região amazônica, 
com vistas a possível identificação das causas que 
têm contribuído para o processo de desmatamento 
que atinge a região.

Requer sejam especificados, assim, o volume dos 
recursos financeiros concedidos para o financiamento 
dessas atividades econômicas, desde 1998, bem como 
a área coberta pelos referidos empreendimentos.

Solicita, por fim, informações sobre as ações que 
o Banco tem adotado, com vistas a acompanhar e dis-
ciplinar possíveis efeitos das atividades financiadas no 
desmatamento da região.

Como expresso na própria justificação do re-
querimento, o desmatamento da Amazônia tem três 
vetores principais: a exploração madeireira, o plantio 
de soja e os empreendimentos ligados à pecuária bo-
vina. O que desejamos com o presente requerimento 
é ver ficar em que medida o próprio aparato estatal, 
voluntário ou involuntariamente, induz a esses danos 
ao meio ambiente, inclusive com o propósito de pro-
por medidas administrativas ou legislativas capazes 
de deter o processo de devastação.

II – Análise

O Requerimento nº 787, de 2004, é dirigido ao Mi-
nistro de Estado da Fazenda, atendendo, assim, o que 
preceitua o § 2º do art. 50 da Constituição Federal.

O Requerimento em exame está, também, de 
acordo com as condições expressas no Regimento In-
terno do Senado Federal quanto às hipóteses de cabi-
mento da iniciativa, encontrando amparo, em particular, 
em seus arts. 215 e 216, inciso I, que exigem sejam 
observados, preliminarmente, os seguintes critérios 
para a sua admissibilidade, entre outras limitações:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

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

Sabemos que ao Senado Federal são reservadas 
competências privativas, notadamente as atinentes 
ao controle do processo de endividamento público, 
e outras comuns ao Congresso Nacional, relativas a 
planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
de desenvolvimento, onde, certamente, se inserem as 
informações solicitadas.

Mais ainda, a Constituição Federal atribui ao Con-
gresso Nacional competência exclusiva para fiscalizar e 
controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo, incluídos os da adminis-
tração indireta. Logicamente, no desempenho dessa 
atribuição, éexigido amplo e atualizado universo de in-
formações, para que ele possa, de forma plena, exercer 
suas competências legislativa e fiscalizadora.

Portanto, ao Poder Legislativo são necessários 
e admissíveis os repasses de informações, de natu-
reza e alcance diversos. No presente Requerimento, 
as informações restringem-se a elucidar, por meio de 
dados agregados, a atuação do Banco da Amazônia 
no financiamento da pecuária e da soja na região 
Amazônica.

Ficam evidenciados, portanto, o cumprimento e 
o atendimento dessas formalidades preliminares, con-
dições essas imprescindíveis à admissibilidade dos 
requerimentos de informações.

Por outro lado, para a pertinente e adequada ob-
tenção de informações, devem ser observados os pro-
cedimentos legalmente determinados e diferenciados 
em função da natureza da informação requerida.

No presente Requerimento, as informações so-
licitadas não são passíveis de serem caracterizadas 
como operações ativas ou passivas das instituições 
financeiras, que exigiria e envolveria discussão acerca 
de sua natureza sigilosa.

As informações solicitadas no requerimento em 
exame prestam-se à compreensão dos controles e dos 
mecanismos de fiscalização, exercidos pelo Basa, na 
concessão dos financiamentos à atividade pecuária e 
ao plantio de soja na região. Não demarcam, portanto, 
qualquer possibilidade de caracterização de natureza 
sigilosa. Prestam, assim, para dar suporte e conseqü-
ência ao exercício da competência fiscalizadora dos 
atos do Poder Executivo, constitucionalmente assina-
lada ao Congresso Nacional.

Com efeito, ao empreender a função fiscalizadora, 
o legislativo poderá ter acesso às ações do Poder Exe-
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cutivo para conhecer o ato praticado na sua intimidade 
e, assim, tomar medidas conetivas, se necessárias.

Em particular, o requerimento em exame se mos-
tra compatível com o próprio exercício dessa compe-
tência fiscalizadora que, entre outras matérias, ad-
quire conteúdo na avaliação da eficácia, eficiência, 
economicidade e impactos ambientais dos projetos e 
programas de governo no plano nacional, regional e 
setorial de desenvolvimento.

Dessa forma, no presente Requerimento, as infor-
mações solicitadas não caracterizam natureza sigilosa 
e são condizentes com o exercício da função fiscaliza-
dora desta Casa, tendo, portanto, seu rito de tramitação 
e apreciação estipulado nos termos da Seção I, arts. 
1º a 6º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

De acordo com o referido Ato, compete à Mesa 
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de 
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.

Mais ainda, o art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
nada mais exige para o seu deferimento, a não ser as já 
referidas hipóteses de cabimento de iniciativa previstas 
no inciso I do art. 216 do Regimento Interno do Sena-
do Federal, quais sejam: somente serão admissíveis 
para esclarecimento de qualquer assunto submetido à 
apreciação do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora. Seus fundamentos para admissibilidade 
pressupõem, assim, matéria específica ou fato deter-
minado, presente no Requerimento nº 787, de 2004, 
como enfatizado anteriormente.

Nesse contexto, o Requerimento de Informações, 
em nossa compreensão, encontra fundamentação, es-
tando ainda de acordo com as condições expressas 
no Regimento Interno do Senado Federal quanto às 
hipóteses de cabimento da iniciativa.

III – Voto

Opinamos, assim, pela aprovação do Requeri-
mento nº 787, de 2004, e seu encaminhamento ao 
Ministro de Estado da Fazenda.

Sala da Comissão, – José Sarney, Presidente 
– Paulo Paim, Relator – Romeu Tuma – Eduardo 
Siqueira Campos – Heráclito Fortes – João Alber-
to Souza.

PARECER Nº 1.007, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 822, de 2004, que requer 
informações ao Ministro da Saúde, acerca 
de programa ou medidas de prevenção e 
combate ao chamado Vírus do Oeste do 
Nilo.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 822, de 2004, com 
fundamento no art. 50, § 2º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, I do Regimento Interno do 
Senado Federal, o ilustre Senador Arthur Virgílio requer 
o encaminhamento de pedido de informações ao Exmo. 
Sr. Humberto Costa, Ministro de Estado da Saúde.

Solicitam-se informações quanto a medidas de 
prevenção referentes ao vírus do Oeste do Nilo, agen-
te infeccioso que causa doenças em aves, eqüinos e 
humanos. Nas informações, deverão ser especificados 
as eventuais medidas e os órgãos encarregados de 
executá-las.

II – Análise

O art. 50, § 2º da Constituição Federal permite à 
Mesa de qualquer das Casas do Congresso Nacional 
encaminhar pedidos escritos de informações a Ministro 
de Estado e a outros titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República. Ademais, o 
requerimento em exame encontra respaldo no art. 49, X 
da Carta Magna, que atribui competência ao Congresso 
Nacional para fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta.

Em relação ao Regimento Interno do Senado 
Federal, a proposição em exame atende o disposto 
no art. 216, que trata das normas às quais estão su-
jeitos os requerimentos de informações. São respeita-
das, também, as disposições do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, que regulamenta a admissibilidade e os demais 
aspectos relativos a tais proposições.

III – Voto

O Requerimento nº 822, de 2004, está de acor-
do com as disposições constitucionais e regimentais, 
motivo pelo qual o voto é pela sua aprovação. – José 
Sarney Presidente – Paulo Paim Relator – Romeu 
Tuma – Eduardo Siqueira Campos – Heráclito For-
tes – João Alberto Souza.

PARECER Nº 1.008, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 824, de 2004.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com fundamento no 
art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, 
apresentou requerimento no seguinte teor: “que se-
jam solicitadas ao Secretário Especial de Aqüicultura 
e Pesca informações acerca de denúncias veiculadas 
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na edição de 28 de maio de 2004 do jornal Folha de 
S.Paulo dando conta de projetos do Governo Federal 
para a exportação de peixes nativos, incluindo espé-
cies ameaçadas de extinção”.

Em sua justificação considera importante que, 
devido ao risco potencial às espécies nativas, o Se-
nado, como órgão fiscalizador, tome conhecimento 
de eventuais projetos do Governo Federal referentes 
à exportação das mesmas.

II – Análise

De acordo com o art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, e o Ato da Mesa Diretora nº 1, de 2001, é fa-
cultado aos senadores solicitar requerimento de infor-
mação aos ministros de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidência da 
República.

A Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 
Presidência da República (SEAP/PR), foi criada pelo 
atual Governo Federal por meio da Medida Provisória 
nº 103, de 1º de janeiro de 2003. Do exposto, conclu-
ímos que o encaminhamento do requerimento de in-
formação em análise está correto.

De acordo com o inciso I, do art. 2º, do Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação de 
requerimento de informação, o referido pedido não po-
derá conter pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou 
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido. Con-
cluímos assim que a questão apresentada, ao solicitar 
esclarecimentos sobre notícia veiculada por jornal de 
grande circulação nacional, não infringe a disposição 
legal mencionada, pois requer unicamente informações 
necessárias para o melhor desempenho da atividade 
fiscalizadora do Poder Legislativo.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do 
Requerimento de informações nº 824, de 2004.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente 
– Paulo Paim, Relator – Romeu Tuma – Heráclito 
Fortes.

PARECER Nº 1.009, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 870, de 2004.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O eminente Senador Edison Lobão, com base 
no § 2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou a 
esta Mesa o Requerimento nº 870, de 2004, no qual 
requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado 
dos Transportes, por intermédio da representação do 
Ministério no Estado do Maranhão, a relação completa 
de todos os bens imóveis do Ministério dos Transportes, 
no Estado do Maranhão, discriminados por município, 
e a respectiva localização de cada um.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais referentes 
a pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibi-
lidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma 
vez que se encontra dirigido a autoridade ministerial 
competente, é atinente à competência fiscalizadora 
do Senado Federal e não contém tema vedado por 
aquele diploma.

III – Voto

À vista do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 870, de 2004, com a seguinte modi-
ficação de redação:

Requer, nos termos do § 2º do artigo 50 da Cons-
tituição Federal, combinado com o inciso I do artigo 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, informações 
ao Ministro dos Transportes sobre a relação completa 
de todos os bens imóveis daquela Pasta, pertencentes 
ao antigo Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem (DNER), no Estado do Maranhão, discriminados 
por municípios e a respectiva localização.

Sala de Reuniões, José Sarney, Presidente – Sér-
gio Zambiasi, Relator – Romeu Tuma – Paulo Paim 
– João Alberto Souza.

PARECER Nº 1.010, DE 2004

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre a Consulta do Pre-
sidente do Senado Federal, formulada por 
intermédio do OF. SF/1055/2002, a respeito 
do resultado da votação do parecer desta 
Comissão, proferido em 24 de abril de 2002, 
sobre a Emenda nº 1, de Plenário, apresen-
tada, em turno suplementar, ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 26, de 1999.
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Relator: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

Nesta Comissão a Consulta do Presidente desta 
Casa, formulada por intermédio do OF/SF nº 1.055, de 
9 de outubro de 2002, em que Sua Excelência indaga 
sobre o sentido do resultado da votação do segundo 
parecer proferido por esta Comissão, em 24 de abril 
de 2002, sobre a Emenda nº 1, de 2002, de Plenário, 
apresentada, em turno suplementar, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 26, de 1999.

O Presidente manifesta “estranheza quanto ao 
fato de a deliberação da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (...) haver apresentado o seguin-
te resultado: 3 (três) votos favoráveis, 1 (um) pela 
rejeição e 9 (nove) abstenções”, não tendo votado o 
Presidente, em obediência ao disposto no art. 51 do 
Regimento Interno.

Salienta, ainda, que o Senado Federal necessi-
ta “adotar uma regra clara sobre a matéria, antes que 
ocorram resultados semelhantes”, aduzindo, em se-
guida, a solicitação de que a Consultoria Legislativa 
manifeste-se quanto aos seguintes questionamentos, 
a respeito de qual deve ser a melhor interpretação so-
bre o resultado da votação:

“1º) aprovado o relatório oferecido pelo 
nobre Senador Sebastião Rocha, que, com 
o quorum de votação de 13 (treze) de seus 
membros, alcançou apenas 3 (três) votos fa-
voráveis, desconsiderados, portanto, o voto 
contrário e as abstenções?” ou

“2º) rejeitado o relatório em referência por 
não ter alcançado o voto da maioria simples, 
presente a maioria absoluta dos membros da 
Comissão, isto é, 7 (sete) votos favoráveis, 
contando as abstenções para efeito de “quo-
rum”, conforme o estabelecido no § 2º do art. 
288 do Regimento Interno?”

II – Análise

Inicialmente, faz-se mister esclarecer que a com-
petência desta Comissão para opinar sobre a matéria 
encontra-se prevista no art. 101, inciso I, do Regimen-
to Interno.

Quanto à questão de mérito, é preciso esclarecer, 
antes de qualquer coisa, que, em nível constitucional, 
ao elaborar as regras sobre o resultado das votações 
nas deliberações coletivas no âmbito do Congresso 
Nacional, optou o constituinte – com a redação que 

deu ao art. 47 da Constituição Federal – pelo critério 
da preponderância de votos pela maioria simples, na 
apuração dos resultados das deliberações legislativas 
no Congresso Nacional, salvo exceções expressas no 
próprio texto constitucional. Com efeito, assim dispõe 
o aludido dispositivo constitucional, que deu origem 
ao caput do art. 288 do Regimento Interno do Sena-
do Federal e que fixa a regra geral das deliberações 
pelo critério da maioria simples, aplicável no caso em 
espécie:

Art. 47. Salvo disposição constitucional em con-
trário, as deliberações de cada Casa e de suas comis-
sões serão tomadas por maioria dos votos, presente 
a maioria absoluta de seus membros.

Essa norma tem sido tradição nas diversas Cartas 
constitucionais brasileiras. A diferença é que a atual 
inovou ao impor a norma também às comissões.

As disposições constitucionais em contrário de 
que trata o art. 47 são os casos em que é exigida, 
mediante previsão constitucional expressa, maioria 
qualificada. Essa, por sua vez, admite várias possi-
bilidades.

A título de ilustração, os casos de maioria qualifi-
cada previstos expressamente na Constituição são os 
de maioria absoluta de votos (número inteiro imedia-
tamente superior à metade), maioria de 3/5 e maioria 
de 2/3. Há, ainda, um caso de “minoria qualificada” ou 
“pseudomaioria” de 2/5 da composição de cada uma 
das Casas do Congresso Nacional exigidos para a 
aprovação da não-renovação de concessão ou permis-
são para o serviço de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens (art. 223, § 2º, CF).

Com efeito, a teor do disposto no art. 47 em co-
mento, seja nos casos de deliberações por maioria 
simples, maioria qualificada ou até mesmo nos casos 
de minoria qualificada, será sempre necessária a pre-
sença de, pelo menos, a maioria dos membros de cada 
Casa, ou de cada comissão, como quórum necessário 
à realização válida das votações.

Visto, portanto, que a maioria qualificada será 
sempre calculada em função do número total dos 
membros da Casa Legislativa, e nunca em função do 
número de parlamentares presentes à sessão, resta-
nos saber como deve ser calculada a maioria não qua-
lificada, ou maioria simples, indagação esta, objeto da 
consulta em apreço, como questão de fundo.

Diversas são as correntes de pensamento a res-
peito, no meio jurídico, que procuram esclarecer essa 
questão. Há duas principais e uma terceira menos 
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conhecida, que ocupa posição intermediária às duas 
primeiras:

A primeira delas é a adotada por aqueles que 
defendem o ponto de vista de que as abstenções não 
devem ser consideradas na apuração do sentido da 
votação, mas exclusivamente para aferir-se o quórum 
da presença da maioria absoluta dos membros do co-
legiado a quem competir a deliberação, qual seja, o 
Plenário de cada uma das Casas do Congresso ou de 
suas comissões. Dessa forma, presente um número de 
membros igual ou superior à maioria absoluta e supe-
rando os votos “sim” o número de votos “não”, consi-
derar-se-ia aprovada por maioria simples a matéria em 
votação, independente do número de abstenções. Ado-
tando-se como exemplo o caso vertente, o relatório do 
Senador Sebastião Rocha estaria aprovado. Mediante 
essa hermenêutica, bastaria apenas um voto favorável 
para que a matéria fosse considerada aprovada, desde 
que não houvesse voto contrário e os demais mem-
bros presentes se manifestassem pela abstenção. A 
correlação entre a preponderância de votos teria por 
base apenas os votos “sim” e os “não”.

Entre os que assim entendem, encontram-se Ma-
noel Gonçalves Ferreira Filho (Comentários à Cons-
tituição Brasileira de 1988, Vol. 2, 1992, pág. 9), José 
Cretella Júnior (Comentários à Constituição de 1988 
– Volume V, Forense Universitária, págs. 2.483 a 2.487) 
e Joaquim Castro Aguiar (Processo Legislativo Muni-
cipal, Rio de Janeiro, 1971, pág. 90).

Quanto à segunda corrente de interpretação a 
respeito do critério da apuração da maioria simples, 
há aqueles que, como Celso Ribeiro Bastos e Ives 
Gandra Martins, consideram aprovada uma “mediante 
o atingimento de um número de votos dos presentes 
que equivalha ao primeiro número inteiro depois da 
metade” (Comentários à Constituição do Brasil, 4º Vo-
lume, tomo I, 1995, pág. 41). Depreende-se, pois, que 
as abstenções são consideradas na correlação entre 
a preponderância de votos. Com efeito, no universo de 
votantes da maioria eventual, o número de votos “sim” 
haveria que superar a soma de votos “não” acrescida 
das abstenções, para que uma matéria resultasse 
aprovada. Nesse sentido, seria considerado rejeitado 
o relatório do Senador Sebastião Rocha, uma vez que 
o número de votos “sim” (três) foi inferior à soma (igual 
a onze) do voto “não” (um) com as abstenções (nove). 
Além dos renomados constitucionalistas já citados, são 
também adeptos desse entendimento Alexandre de Mo-
raes (Constituição do Brasil interpretada e legislação 

constitucional, 2002, pág. 990), Pinto Ferreira (Comen-
tários à Constituição Brasileira – 2º Volume, 1990, pág. 
502), Roberto Barcellos de Magalhães (Comentários 
à Constituição Federal de 1988 – 2º Volume, Ed. Líber 
Júris, pág. 9) e José Wilson Ferreira Sobrinho (Teoria 
do “Quorum”, Revista Trimestral de Direito Público, 
6/1994, pág. 194).

No entanto, há quem, como Hely Lopes Meirelles, 
opine que, exigida a maioria simples em relação ao 
número dos que tomaram parte na votação, “enquanto 
não for atingida essa maioria, deverão ser repetidos os 
escrutínios entre os mais votados” (Direito Municipal 
Brasileiro, 1964, pág. 622).

Por derradeiro, há que ser mencionada a tercei-
ra hipótese hermenêutica do critério de apuração pela 
maioria simples. Segundo José Cretella Junior (Op. cit., 
loc. cit.), “o número aritmético que exprime a maioria 
é relativo, porque traduz a oposição entre o número 
maior e o que lhe fica imediatamente abaixo, indepen-
dentemente de qualquer outro número preexistente. 
Maioria simples (relativa ou ocasional) é (a) a que 
traduz a manifestação da vontade de mais da metade 
dos membros presentes à reunião, ou seja, a metade 
mais um dos presentes (10 a 9, em 19 votantes; 11 a 
9 em 20 votantes); ou então (b) a que traduz o maior 
resultado aritmético da votação, dentre os presentes 
que participaram do escrutínio, quando ocorra abs-
tenção, ou dispersão de votos, em vários sentidos (6 
votos num sentido contra 5, 4, 2 e 1, dados em outros 
sentidos)”. (Grifamos)

Registre-se que o referido autor aparentemente 
assume duas posições. Primeiro entende que bastaria 
apenas um voto para a aprovação de uma matéria – so-
mente naqueles casos em que não haja dispersão de 
votos entre mais de duas opções. Depois afirma que, 
ocorrendo abstenção ou dispersão de votos em mais de 
dois sentidos, ele posiciona-se pela idéia de que deve 
ser considerada aprovado, por maioria simples, aquele 
sentido de voto que tiver obtido o resultado aritmético 
maior em relação ao número que lhe fica logo abaixo, 
desconsiderando-se a soma das demais opções ou 
sentidos, independentemente de os votos preponde-
rantes terem atingido o número inteiro imediatamente 
subseqüente à metade dos presentes. Em outras pa-
lavras, aprovada seria a porção mais destacada dentre 
todas aquelas isoladamente consideradas.

Exemplificando: num universo de treze votantes, 
a aprovação de uma matéria não dependeria que os 
votos “sim” superassem a soma dos votos “não” mais 
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as abstenções, atingindo o número inteiro imediatamen-
te subseqüente à metade dos presentes, que seria de 
sete votos. Tampouco considerar-se-ia aprovada uma 
matéria que obtivesse o voto favorável de apenas três 
votantes, contra um único voto “não” e nove abstenções, 
como no caso em análise, pois os votos deixariam de 
ser a maior porção, em face da existência do número 
de abstenções que, no total de nove, superaria arit-
meticamente o número igual a três.

A razão de considerarmos intermediária essa po-
sição é atribuída ao fato de que ela não vai ao ponto 
de admitir a aprovação de uma matéria com apenas 
um voto “sim” – como na primeira corrente –, mas, por 
outro lado, não necessita da maioria dos votos dos 
presentes para a aprovação de uma matéria – como 
na segunda.

A análise dessas três posições nos leva a crer 
que qualquer uma das regras poderia ser adotada 
como critério de apuração da maioria simples nas 
deliberações do Congresso Nacional. No entanto, há 
que se convencionar a adoção de apenas uma delas 
como regra do jogo para o funcionamento a contento 
dos trabalhos legislativos.

Nesse aspecto, deve ser ponderado que, em 
relação à primeira das posições demonstradas, a de-
finição de maioria simples, naqueles termos, teria o 
inconveniente de ficarem as decisões vulneráveis a 
questionamentos quanto à legitimidade do procedimen-
to, em face de se ter como aprovada uma determinada 
matéria, em tese, pela lógica absurda da “maioria” de 
apenas um único voto “sim”.

Quanto à terceira posição – da maioria aritméti-
ca apurada em face do maior número em relação ao 
que lhe fica logo abaixo –, há também inconveniência 
na sua adoção, tendo em vista o fato de que haveria 
casos em que o número de abstenções alcançaria a 
maior proporção que os votos “sim” e também maior 
proporção que os votos “não”, isoladamente conside-
rados, podendo ocasionar a necessidade de nova vota-
ção, com possibilidade de impasse. Em outro aspecto, 
não se poderia dizer que a maioria, propriamente dita, 
teria sido atingida.

Há que se considerar, por esse motivo, que, em 
muitos casos, a votação poderia da mesma forma ser 
questionada em termos da sua legitimidade, embora 
em menor escala que na hipótese anterior, relativa à 
primeira corrente, uma vez que haveria a possibilida-
de de que uma matéria fosse aprovada mesmo em 
face de não terem os votos “sim” alcançado maioria, 

em cotejo com a soma dos votos “não” e das absten-
ções. Seria o caso em que, por exemplo, dentre treze 
votantes, considerando-se, portanto, a maioria relativa 
de sete, com apenas cinco votos “sim” – ou seja, me-
nos da metade do total dos votantes –, quatro “não” e 
igual número de abstenções, fosse uma matéria tida 
por aprovada.

Dessa forma consideramos a segunda corrente a 
que melhor solução apresenta como regra para a fixa-
ção do critério da apuração da maioria simples, pois, 
exigindo-se um número de votos favoráveis superior à 
soma dos votos “não” e das abstenções, ficaria o seu 
resultado inatacável em relação a sua legitimidade. 
Em outro aspecto, se o número de votos favoráveis 
não atingisse essa grandeza matemática requerida 
para a sua aprovação, ter-se-ia que ela foi rejeitada. 
Dessa forma, evitar-se-ia a possibilidade do impasse 
da repetição indefinida de escrutínios.

Há, nesse sentido, expressivos paradigmas na 
Constituição Federal e no próprio Regimento Interno 
do Senado Federal, em que, não atingido o patamar 
estabelecido como critério para a sua aprovação, a 
proposição legislativa é tida como rejeitada. E o que 
ocorre, por exemplo, nas votações de proposta de 
emenda à Constituição, quando não atinge o patamar 
de 3/5 dos votos favoráveis da composição de cada 
Casa (arts. 60, § 2º, CF; e 288, II, do RISF) ou, em 
outro exemplo, quando, nos projetos de lei comple-
mentar, não for atingido o voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa (arts. 69. da CF; e 
288, III, a, do RISF).

III – Voto

Diante do exposto, concluímos que deva ser con-
siderado rejeitado o relatório do Senador Sebastião 
Rocha, por não ter o número de votos “sim” atingido a 
maioria simples dos votantes, ou seja, sete, num uni-
verso de treze, consideradas, além dos votos “não”, as 
abstenções para apuração do resultado e não somente 
para efeito de quórum.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2004. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 47. Salvo disposição constitucional em con-

trário, as deliberações de cada Casa e de suas comis-
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sões serão tomadas por maioria dos votos, presente 
a maioria absoluta de seus membros.
....................................................................................

Art. 60. A constituição poderá ser emendada me-
diante proposta:
....................................................................................

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros.
....................................................................................

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas 
por maioria absoluta.
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO.

OF. SF/1.055/2002

Brasília, 9 de outubro de 2002

Exmo. Sr.
Senador Bernardo Cabral
DD. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania
Senado Federal

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o processado do 

Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1999 (nº 3.961, de 
1997, na Casa de origem), que “estabelece normas 
para o uso médico das próteses de silicone, e dá ou-
tras providências”, a fim de que esse órgão esclareça 
a dúvida externada ao final desta correspondência 
(Regimento Interno, art. 101, I).

Lido na sessão do dia 1º de junho de 1999, o 
referido PLC nº 26, de 1999, foi submetido ao exame 
da Comissão de Assuntos Sociais – CAS, que, em 12 
de dezembro de 2001, pronunciou-se favoravelmente 
à proposição, nos termos de Substitutivo (Parecer nº 
33, de 2002, lido em Plenário em 20 de fevereiro de 
2002).

Posteriormente, em 20 de março deste ano, o 
Plenário aprovou o Substitutivo oferecido pela Comis-
são de Assuntos Sociais e, em 22, ainda do mesmo 
mês, foi oferecida a redação do vencido para o turno 
suplementar.

No turno suplementar, o Senador Nabor Júnior 
apresentou emenda (fls. 184). A Presidência, tendo em 
vista que o Substitutivo aprovado continha, em seu art. 
4º, norma penal, determinou que, antes de ser subme-
tida à CAS, a matéria e a emenda fossem examinadas 
pela Comissão presidida por V. Exª.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
– CCJ analisou a emenda do Senador Nabor Júnior 
em duas oportunidades no corrente ano: a primeira, 
em 24 de abril (fls. 187 a 190), e a segunda, em 19 
de junho (fls. 194 a 199), em reexame, em virtude da 
aprovação do Requerimento nº 218, de 2002 (fls. 193). 
Nas duas oportunidades atuou como relator o Senador 
Sebastião Rocha.

Os dois pareceres apresentados pela CCJ con-
têm conclusões semelhantes: consideram constitu-
cional, jurídica e regimental a Emenda do Senador 
Nabor Júnior e – inovando em relação à mencionada 
emenda – alteram a redação do art. 4º do Substitutivo. 
A metodologia empregada para alterar o art. 4º, entre-
tanto, não é a mesma: o primeiro parecer contém uma 
única subemenda, enquanto o segundo possui três. 
Além disso, a Subemenda nº 3 do segundo parecer, 
ao suprimir a expressão “ou regulamentares”, toma 
a redação deste ligeiramente diferente da contida no 
primeiro parecer.

Não obstante o segundo parecer – aprovado por 
unanimidade – praticamente repetir o primeiro parecer, 
não se pode deixar de manifestar a estranheza quan-
to ao fato de a deliberação da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, na reunião do dia 24 de 
abril deste ano, que deu origem ao primeiro parecer, 
presentes 13 (treze) Senadores mais o Presidente, que 
não votou, haver apresentado o seguinte resultado (fls. 
191: 3 (três) votos favoráveis, 1 (um) pela rejeição e 9 
(nove) abstenções).

Considerando esse resultado, e tendo em vista a 
competência temática desse órgão técnico para resolver 
assuntos dessa natureza, assim como a necessidade 
de o Senado Federal adotar uma regra clara sobre a 
matéria, antes que ocorram resultados semelhantes, 
e também para orientação desta Presidência, solicito 
à douta Comissão presidida por V. Exª o seguinte es-
clarecimento: esse órgão técnico considerou

1º) aprovado o relatório oferecido pelo 
nobre Senador Sebastião Rocha, que, com 
o quorum de votação de 13 (treze) de seus 
membros, alcançou apenas 3 (três) votos fa-
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voráveis, desconsiderados, portanto, o voto 
contrário e as abstenções? ou considerou

2º) rejeitado o relatório em referência por 
não ter alcançado o voto da maioria simples, 
presente a maioria absoluta dos membros da 
Comissão, isto é, 7 (sete) votos favoráveis, 
contando as abstenções para efeito de quo-
rum, conforme o estabelecido no § 2º do art. 
288 do Regimento Interno?

Com essas considerações, ao submeter o assunto 
a essa douta Comissão, renovo a V. Exª protestos de 
elevada consideração e apreço.

– Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado 
Federal.

PARECER Nº 1.011, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 516, de 2004, do Senador Aloizio Mer-
cadante, que requer, nos termos regimen-
tais, sejam apresentadas congratulações 
ao Ministro das Relações Exteriores, Cel-
so Amorim, pela vitória brasileira na OMC, 
referente aos subsídios norte-americanos 
ao algodão.

Relator: Senador Arthur Virgílio.
Relator ad hoc: Senador Pedro Simon.

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se manifestar acerca do Reque-
rimento nº 516, de 2004, pelo qual o Senador Aloizio 
Mercadante, líder do Governo nesta Casa, sugere que 
o Senado da República expresse voto de Congratula-
ções ao Exmo. Ministro das Relações Exteriores, Sr. 
Celso Amorim, pela vitória brasileira na Organização 
Mundial de Comércio – OMC, referente aos subsídios 
norte-americanos ao algodão.

A prática de subsídios a diferentes produtos, no 
caso referentes à agricultura, é, desde logo, instrumento 
lesivo à livre concorrência no mercado internacional, 
prejudicando sobretudo as nações subdesenvolvidas 
e os países em processo de desenvolvimento. Ou até 
mesmo, como acentua o autor do Requerimento, as 
nações paupérrimas da África Subsaariana, várias das 
quais dependem da exportação daquela fibra (algodão) 
para obter suas parcas divisas.

Argumenta o Líder do Governo, para justificar as 
congratulações a um Ministro de Estado por gestões 
de caráter suasório em defesa da agricultura brasileira, 
que a força das nações ricas, em especial os Estados 
Unidos, no episódio em comento, chega a ser escan-

dalosa. E oferece números, informando que, entre 
1999 e 2003, os produtores norte-americanos de al-
godão receberam do Governo dos Estados Unidos ao 
redor de US$12,4 bilhões em subsídios, sendo que o 
valor total da produção algodoeira daquela país foi de 
US$13,9 bilhões, reprrsentando, portanto, uma taxa 
de subsídio de 89,5%.

II – Análise

Rotulagem protecionista, a política de concessão 
de subsídios a determinados setores da economia ou 
a grupos específicos de produtos, industriais ou agro-
pecuários, já não cabe na era contemporânea, reco-
nhecidamente globalizada. Agora, todos os esforços 
devem compulsoriamente visar à legítima competitivi-
dade, em que o aspecto qualitativo é condição básica 
para o êxito.

A defesa dos interesses brasileiros junto ao Sis-
tema de Solução de Controvérsias da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), conduzida pelo Minis-
tério de Relações Exteriores por intermédio de sua 
Divisão de Contenciosos Comerciais e pela Missão 
brasileira em Genebra, tem, de fato, obtido resultados 
alvissareiros.

Ainda permanece na lembrança a vitória brasileira 
na conquista de mercados para aviões aqui produzi-
dos, pela Embraer, em competição com a canadense 
Bombardier.

Nesse episódio, no mesmo palco da OMC, como 
no do algodão, prevaleceu a força superior da razão, 
contrapondo-se às imposições das nações detento-
ras de poder.

Não há dúvidas de que para tanto contribuem, 
como de fato contribuíram, as ações pessoais, no caso, 
como enfatiza o autor do Requerimento, o ilustre Mi-
nistro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

Mais do que o dever que lhe impõe o cargo, Sua 
Excelência revela empenho na condução desse ele-
vado mister, coerente com a linha da política externa 
do atual Governo.

Ao mesmo tempo em que o País comemora essa 
vitória, seguem outras demandas no âmbito da OMC, 
seja para se questionar subsídios de países desenvol-
vidos aos produtores de açúcar, seja para pleitear re-
gras mais justas quanto à patente de remédios contra 
a Aids. Os desafios são muitos. A dedicação do Minis-
tério das Relações Exteriores, porém, tem-se revelado 
estrênua, criativa e capaz de forjar alianças políticas 
que assegurem suporte nas demandas contra países 
ricos e interesses fortemente tutelados.

O voto de louvor que agora se propõe ao Minis-
tro das Relações Exteriores, Celso Amorim, profundo 
conhecedor da OMC e de seus meandros, por ter sido, 
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até recentemente, embaixador na Missão brasileira 
junto à OMC, pode ser considerado justo. Simboliza, 
ademais, reconhecimento pelo Senado Federal da 
relevância e importância de que se reveste a atuação 
da diplomacia brasileira na defesa dos interesses co-
merciais da Nação.

Contudo, mais justo ainda será a extensão do 
Voto de Congratulações a outras personalidades que, 
nesse mesmo terreno, figuram de forma precursora nos 
esforços pela abolição dos subsídios a que se refere o 
Requerimento. É, pois, de inteira justiça que o a moção 
ora proposta seja extensiva ao ex-Chanceler Horário 
Lafer, ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
e, agora, ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na solicitação formulada pelo Líder do Governo, 
para que o Senado manifeste apoio a essa vitória de 
grande envergadura e repercussão, deve-se entender 
que o propósito é, também, o de estimular ações as-
semelhadas em todas as áreas governamentais, sem 
que essa conotação implique qualquer demérito aos 
esforços do Chanceler, bem como a outras autoridades, 
como as mencionadas, na condução da luta pelo fim 
dos subsídios norte-americanos ao algodão produzido 
nos Estados Unidos.

III – Voto

Em face do exposto, votamos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 516, de 2004, com a 
conseqüente formalização do Voto de Congratulações 
ao Exmo. Chanceler Celso Amorim, propondo, no en-
tanto, que a manifestação, por justiça, seja extensiva 
ao Ministério das Relações Exteriores como um todo, 
ao ex-Ministro Celso Lafer, ao ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e ao Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Trata-se, a toda evidência, quanto ao mérito, de 
proposta oportuna e conveniente aos interesses na-
cionais, sendo, ainda, constitucional e legal, e versada 
em boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Pedro Simon, Relator 
Ad Hoc – Arthur Virgílio – Marco Maciel – Gilberto 
Mestrinho – Tião Viana – Luiz Otávio – Rodolpho 
Tourinho – Hélio Costa – Jefferson Péres – João 
Capiberibe – Lúcia Vânia – Cristovam Buarque 
– Aelton Freitas.

PARECER Nº 1.012, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 526, de 2004, do Senador Arthur Virgílio 
e outros Senhores Senadores, que solicita 

um Voto de Aplauso ao Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, pela vitória do Brasil na 
Organização Mundial de Comércio – OMC, 
que condenou os subsídios pagos ao al-
godão pelos Estados Unidos.

Relator: Senador Tião Viana.
Relator ad hoc: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Requerimento dos Senadores Efraim Morais, José 
Agripino Maia e Arthur Virg1lio, fundamentado no art. 
222 do Regimento Interno desta Casa, propõe que seja 
consignado, nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de o 
Brasil ter obtido uma das mais significativas vitórias na 
história da Organização Mundial de Comércio – OMC, 
na questão em que o Governo dos Estados Unidos foi 
condenado por subsidiar o algodão produzido naque-
le país, em detrimento do produto brasileiro. A prática 
norte-americana foi definida e considerada ilegal por 
aquela instituição de Genebra. Tal vitória, como sa-
lientam os signatários do requerimento, resultou das 
adequadas ações da política externa brasileira, que 
iniciadas no Governo de Fernando Henrique Cardoso, 
tiveram sua continuidade assegurada no governo do 
atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os autores requerem, igualmente, que sejam 
cientificados o homenageado e o Ministério das Re-
lações Exteriores.

II – Análise

Conforme estabelece o art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, o requerimento de voto de 
aplauso, regozijo, louvor, solidariedade, congratulações 
ou semelhante só será admitido quando diga respeito 
a ato público ou acontecimento de alta significação 
nacional ou internacional.

No caso em apreço, o voto de aplauso requerido 
atende às duas exigências do referido artigo. Em pri-
meiro lugar, porque o voto será proferido em sessão 
do Senado. Em segundo lugar, em razão da alta sig-
nificação nacional da vitória obtida pelo Brasil peran-
te a Organização Mundial de Comércio. Com efeito, 
o expressivo êxito alcançado pelo Brasil junto àquela 
organização internacional, no caso dos subsídios nor-
te-americanos ao algodão, significa o reconhecimento 
do acerto de uma política adulta, cujos resultados im-
pedem o predomínio de nações mais poderosas diante 
de países em desenvolvimento, conforme ressaltam os 
autores do requerimento. De outra parte, comprova-se 
que as nações em desenvolvimento podem contar com 
o tribunal internacional para enfrentar políticas prote-
cionistas. Essa mudança de tratamento se deve, como 
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ressaltam os autores, à adequada e madura política 
externa iniciada no Governo de Fernando Henrique 
Cardoso e assegurada e desenvolvida no Governo do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A homenagem é, portanto, oportuna, relevante 
e justa.

III – Voto

Por todo o exposto, votamos pela aprovação do 
Requerimento nº 526, de 2004.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Eduardo 
Suplicy, Presidente – Pedro Simon, Relator Ad Hoc 
– Tião Viana – Marco Maciel – Gilberto Mestrinho 
– Rodolpho Tourinho – Luiz Otávio – Hélio Costa 
– Jefferson Péres – João Capiberibe – Lúcia Vânia 
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque.

PARECER Nº 1.013, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 527, de 2004, do Senador Arthur Virgílio 
e outros Srs. Senadores, que solicita um 
Voto de Aplauso ao ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, pela vitória do Brasil na 
Organização Mundial de Comércio – OMC, 
que condenou os subsídios pagos ao al-
godão pelos Estados Unidos.

Relator: Senador Tião Viana.
Relator ad hoc: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Requerimento dos Senadores Efraim Morais, José 
Agripino Maia e Arthur Virgílio, fundamentado no art. 
222 do Regimento Interno desta Casa, propõe que seja 
consignado, nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao 
Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em razão 
de o Brasil ter obtido uma das mais significativas vitó-
rias na história da Organização Mundial de Comércio 
(OMC), na questão em que o Governo dos Estados 
Unidos foi condenado por subsidiar o algodão produzido 
naquele país, em detrimento do produto brasileiro. A 
prática norte-americana foi definida e considerada ile-
gal por aquela instituição de Genebra. Tal vitória, como 
salientam os signatários do requerimento, resultou das 
adequadas ações da política externa brasileira, inicia-
das no Governo de Fernando Henrique Cardoso.

Os autores requerem, igualmente, que sejam 
cientificados o homenageado e o Ministério das Re-
lações Exteriores.

II – Análise

Conforme estabelece o art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, o requerimento de Voto 
de Aplauso, regozijo, louvor, solidariedade, congratu-
lações ou semelhante só será admitido quando diga 

respeito a ato público ou acontecimento de alta signi-
ficação nacional ou internacional.

No caso em apreço, o voto de aplauso requerido 
atende às duas exigências do referido artigo. Em pri-
meiro lugar, porque o voto será proferido em sessão 
do Senado. Em segundo lugar, em razão da alta sig-
nificação nacional da vitória obtida pelo Brasil peran-
te a Organização Mundial de Comércio. Com efeito, 
o expressivo êxito alcançado pelo Brasil junto àquela 
organização internacional, no caso dos subsídios nor-
te-americanos ao algodão, significa o reconhecimento 
do acerto de uma política adulta, cujos resultados im-
pedem o predomínio de nações mais poderosas diante 
de países em desenvolvimento, conforme ressaltam os 
autores do requerimento. De outra parte, comprova-
se que as nações em desenvolvimento podem contar 
com o tribunal internacional para enfrentar políticas 
protecionistas. Essa mudança de tratamento se deve, 
como ressaltam os autores, á adequada e madura po-
lítica externa iniciada e desenvolvida no Governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

A homenagem é, portanto, oportuna, relevante 
e justa.

III – Voto

Por todo exposto, votamos pela aprovação do 
Requerimento nº 527, de 2004.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Eduardo 
Suplicy, Presidente – Pedro Simon, Relator Ad Hoc 
– Tião Viana – Marco Maciel – Gilberto Mestrinho 
– Rodolpho Tourinho – Hélio Costa – Luiz Otávio 
– Jefferson Péres – João Capiberibe – Lucia Vânia 
– Cristovam Buarque – Aelton Freitas.

PARECER Nº 1.014, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 531, de 2004, do Senador Eduardo Su-
plicy, que requer, nos termos regimentais, 
seja enviado às autoridades israelenses, no 
Brasil, um apelo no sentido de resguardar 
a vida, a liberdade e os direitos humanos 
do físico nuclear Mordechai Vanunu.

Relator: Senador Jefferson Péres
Relator ad hoc: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Vem à Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, nos termos regimentais, o Requerimento 
(SF) nº 531, de 2004, que requer seja enviado às au-
toridades israelenses, no Brasil, apelo no sentido de 
resguardar a vida, a liberdade e os direitos humanos 
do físico nuclear Mordechai Vanunu.

Acompanha o Requerimento sub examine a 
justificação de seu encaminhamento, da qual cumpre 
destacar o seguinte:
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Dos seus 50 anos, Mordechai Vanunu 
passou 18 na prisão Shikma, na cidade de 
Ashkelon, onze deles numa cela solitária, por 
divulgar, numa entrevista ao jornal britânico 
The Sunday Times, informações sobre o pro-
grama nuclear israelense.

Vanunu trabalhou como técnico do reator 
nuclear Dimona, no deserto de Neguev. Após 
nove anos de trabalho, segundo seu relato, 
percebeu que o reator estava sendo usado 
para a produção de armas nucleares em se-
gredo. Fotografou e registrou todos os dados 
em 1985 e abandonou Israel. Um ano depois, 
em Londres, deu entrevista ao jornal inglês. 
Logo depois, quando estava em Roma, foi 
seqüestrado pelo serviço secreto israelense, 
o Mossad, e levado de volta a Israel. Teve jul-
gamento a portas fechadas e foi condenado 
à morte. Devido a pressão internacional, teve 
sua pena comutada para prisão perpétua, que 
agora foi reduzida a 18 anos, mas com restri-
ções a sua liberdade.

Libertado no dia 21 de abril, quando aqui 
no Brasil lembramos Tiradentes, Mordechai 
Vanunu não poderá deixar o país por um ano. 
Para sair da cidade em que for morar, precisará 
avisar à polícia. Está proibido de se aproximar 
de portos, aeroportos e embaixadas, e não 
tem permissão para entrar em contato com 
estrangeiros. Não pode usar o telefone celular 
nem a internet, e deverá ficar calado sobre as 
circunstância da sua prisão.

No momento, toda a comunidade inter-
nacional que atua na defesa dos Direitos Hu-
manos e Civis está preocupada com a sorte 
de Mordechai Vanunu. Com tantas restrições, 
corre o risco de ser preso novamente e teme 
ser assassinado, já que os jornais israelenses 
publicaram o endereço onde deveria morar.

II – Análise

Trata-se de iniciativa parlamentar oportuna e con-
veniente aos interesses nacionais, conforme incumbe a 
esta Comissão considerar, tendo em vista a manifesta 
violação que se perpetra contra a figura do cientista 
Mordechai Vanunu.

Ao exortarmos as autoridades israelenses a pro-
piciar tratamento humanitário ao físico nuclear, que 
acusado de espionagem já teria cumprido a pena que 
lhe foi conferida, estamos nos fazendo valer da própria 
tradição ética da milenar civilização hebraica. Também, 
afirmando a importância da aplicação do direito penal 
humanitário, conquista definitiva da civilização, e que 
não pode ser objeto de qualquer retrocesso.

O apelo no sentido de se resguardar os direitos 
fundamentais de qualquer cidadão, em qualquer país 
do mundo, deve ser compromisso de todo Parlamen-
to democrático, pelo que estimo ser o Requerimento 

em epígrafe destinatário de nossa mais elevada con-
sideração.

III – Voto

Pelo exposto, por ser oportuno e conveniente aos 
interesses nacionais, constitucional e legal; e versado 
em boa técnica legislativa, somos pela aprovação do 
Requerimento (SF) nº 531, de 2004, que requer, nos 
termos regimentais, seja enviado às autoridades isra-
elenses, no Brasil, apelo no sentido de resguardar a 
vida, a liberdade e os direitos humanos do físico nu-
clear Mordechai Vanunu.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Eduardo 
Suplicy, Presidente – Jefferson Peres – Marco Ma-
ciel – Gilberto Mestrinho – Pedro Simon, Relator Ad 
Hoc – Cristovam Buarque – Aelton Freitas – Lúcia 
Vânia – João Capiberibe – Hélio Costa – Rodolpho 
Tourinho – Tião Viana – Luiz Otávio.

PARECER Nº 1.015, DE 2004

Da Comissão de Educação, ao Projeto 
de Lei do Senado nº 435, de 2003, do Se-
nador Ney Suassuna, que institui o Dia da 
Indústria Farmacêutica Nacional.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.
Relator “Ad Hoc”: Senador Mão Santa.

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 435, de 2003, 
de autoria do Senador Ney Suassuna, institui o dia 
1º de agosto como o “Dia da Indústria Farmacêutica 
Nacional”.

O art. 2º determina que a lei que a proposição 
originar entre em vigor na data da sua publicação.

A proposição foi distribuída à Comissão de Edu-
cação para decisão em caráter terminativo. No prazo 
regimental, não recebeu emendas.

II – Análise

Muito oportuna a iniciativa do autor da proposição 
em tela. A criação do Dia da Indústria Farmacêutica 
Nacional seria uma justa homenagem a esse impor-
tante setor do empresariado brasileiro, que dedica 
seus esforços à melhoria das condições de saúde da 
nossa população.

Na atualidade, o déficit comercial do Brasil no 
setor de medicamentos é muito expressivo, conforme 
foi ressaltado na justificativa do projeto de lei. Deve-
se reconhecer, no entanto, que a situação não é ain-
da pior em função da valorosa contribuição na nossa 
indústria farmacêutica.

Com efeito, nos últimos dois anos as exporta-
ções brasileiras de medicamentos têm apresentado 
um crescimento moderado. Segundo dados da As-
sociação Brasileira da Indústria Farmoquímica (Abi-
quif), houve um salto de US$166,9 milhões, em 2000, 
para US$204,6 milhões, em 2002. Isso representa 
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um aumento de 22,6% em dois anos, um dado bas-
tante positivo se considerarmos que tal desempenho 
seguiu-se a uma queda de quase 10% entre os anos 
de 1999 e 2000.

Contudo, não atenuaram de modo significativo o 
déficit comercial decorrente das importações, que foi de 
US$1.238 bilhão em 2002, comparado com US$1.253 
bilhão no ano anterior.

Nas várias audiências públicas sobre assistên-
cia farmacêutica realizadas pelo Senado Federal, os 
especialistas convidados foram unânimes quanto à 
necessidade de o País reduzir sua dependência ex-
terna para o fornecimento de medicamentos e maté-
rias-primas para a sua fabricação. Trata-se, mesmo, 
de uma questão de segurança nacional, pois são in-
sumos essenciais à manutenção e recuperação da 
saúde das pessoas.

Nesse sentido, a indústria farmacêutica nacional 
tem papel fundamental, pois, até hoje, foi a grande res-
ponsável por nosso País não ter alcançado níveis de 
dependência ainda mais perigosos. Por isso apoiamos 
essa justa e merecida homenagem aos fabricantes 
nacionais de medicamentos.

III – Voto

Em vista do exposto e considerando que o Projeto 
de Lei do Senado nº 435, de 2003, tem mérito indis-
cutível e atende aos requisitos de constitucionalidade 
e juridicidade, o voto é por sua aprovação.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2004.

PARECER Nº 1.016, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2004 de 
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autoria do Senador Tião Viana, que institui 
o Dia Nacional de Combate e Prevenção 
da Hanseníase.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2004, de 
autoria do Senador Tião Viana, institui o Dia Nacional de 
Combate e Prevenção da Hanseníase, tendo sido apre-
sentado em Plenário no dia 9 de março de 2004.

Foi enviado à Comissão de Educação em 10 de 
março, cabendo-lhe decisão terminativa, nos termos do 
art. 49, I, do Regimento Interno do Senado Federal.

Em 1º de abril de 2004, o Senador Mozarildo Ca-
valcanti foi designado para relatar a matéria.

O art. 1º do PLS em tela institui o último domingo 
de janeiro como o “Dia Nacional de Combate e Pre-
venção da Hanseníase”.

O art. 2º da proposição trata da cláusula de vi-
gência.

No prazo regimental, a proposta não recebeu 
emendas.

II – Análise

Não há reparos a serem feitos à proposição no 
que concerne à constitucionalidade, juridicidade e re-
gimentalidade da matéria.

Quanto ao mérito, é inegável a importância da 
proposta. Essa doença infecciosa, por sua elevada 
prevalência, constitui um grave problema para a saú-
de pública do Brasil, que ocupa o segundo lugar em 
número de casos, em todo o mundo, atrás somente 
da Índia.

A instituição de um Dia Nacional de Combate e 
Prevenção da Hanseníase ensejará a conscientização 
e o engajamento de toda a população na luta que o 
Poder Público tem de empreender para eliminar a han-
seníase no Brasil. Essa iniciativa muito contribuirá para 
que nosso País deixe de figurar na vergonhosa lista 
dos 10 países que, num total de 122, não conseguiram 
cumprir a meta de eliminação da doença estabelecida 
pela Organização Mundial da Saúde.

A informação correta sobre a doença muito po-
derá contribuir, igualmente, para reduzir a marginali-
zação sofrida pelos milhares de brasileiros portadores 
do Mal de Hansen, os quais, muitas vezes, encobrem 
a enfermidade e abandonam o tratamento para evitar 
a pesada rejeição por parte da comunidade.

Ficam, assim, caracterizadas a relevância, a pro-
priedade e a oportunidade do PLS nº 32, de 2004, e, 
portanto, nossa posição é favorável à proposição.

III – Voto

Ante as razões expostas, o voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2004.

Sala da Comissão, 29 e junho de 2004.
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PARECER Nº 1.017, DE 2004 
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno su-
plementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 39, de 2002 (nº 4.089, de 1998, 
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2002 (nº 4.089, de 
1998, na Casa de origem), que dispõe sobre a preven-
ção dos cânceres de mama e ginecológico.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de julho de 
2004.

ANEXO AO PARECER Nº 1.017, DE 2004

Dispõe sobre a efetivação de ações de 
saúde que assegurem a prevenção, a detec-
ção, o tratamento e o seguimento dos cân-
ceres do colo uterino e de mama, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As ações de saúde previstas no art. 7º, 

inciso II, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
relativas à prevenção, detecção, tratamento e contro-
le dos cânceres do colo uterino e de mama são as-
seguradas, em todo o Território Nacional, nos termos 
desta lei.

Art. 2º O Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio dos seus serviços próprios, conveniados ou con-
tratados, deve assegurar:

I – assistência integral à saúde da mulher, 
incluindo amplo trabalho informativo e educati-
vo sobre a prevenção, a detecção, o tratamento 
e o controle, ou seguimento pós-tratamento, 
das doenças a que se refere o art. 1º;

II – a realização de exame citopatológi-
co do colo uterino a todas as mulheres que já 
tenham iniciado sua vida sexual, independen-
temente da idade;

III – a realização de exame mamográfico 
a todas as mulheres, a partir dos 40 (quarenta) 
anos de idade;

IV – o encaminhamento, a serviços de 
maior complexidade, das mulheres cujos exa-
mes citopatológicos ou mamográficos ou cuja 
observação clínica indicarem a necessidade 
de complementação diagnóstica, tratamento 
e seguimento pós-tratamento que não pude-
rem ser realizados na unidade que prestou o 
atendimento;

V – os subseqüentes exames citopatoló-
gicos do colo uterino e mamográficos deverão 
ser assegurados segundo a periodicidade que 
o órgão federal responsável pela efetivação das 
ações citadas nesta lei deve instituir.

Parágrafo único. Os exames citopatoló-
gicos do colo uterino e mamográficos poderão 
ser complementados ou substituídos por ou-
tros, quando o órgão citado no inciso V deste 
artigo assim determinar. (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorrido 1 
(um) ano da sua publicação oficial.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Blo-
co/PT– MT) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Blo-
co/PT– MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 42, 
de 2004, da Comissão de Educação, comunicando a 
aprovação em caráter terminativo dos Projetos de De-
creto Legislativo nºs 629, de 2003, e 6, 8, 19, 20, 46, 
49, 58, 66, 99, 111, 136, 146, 191, 193, 211, 222, 245, 
260, 265, 295, 324, 325, 334, 353, 354, 360, 383, 389, 
397, 409, 410, 453, 488 e 516, de 2004.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. nº CE/042/2004

Brasília, 23 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney – Presidente do Senado Fe-
deral
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de 
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hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs 629 
de 2003 e 006, 008, 019, 020, 046, 049, 058, 066, 099, 
111, 136, 146, 191, 193, 211, 222, 245, 260, 265, 295, 
324, 325, 334, 353, 354, 360, 383, 389, 397, 409, 410, 
453, 488 e 516 de 2004.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Blo-
co/PT– MT) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 43 e 
44, de 2004, da Comissão de Educação, comunicando 
a aprovação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 32, de 2004 e 435, de 2003.

Nos termos do art. 91, §§ 3º e 5º, do Regimento 
Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 435, de 2003, e 32, de 2004, sejam apreciados 
pelo Plenário.

São os seguintes os ofícios recebidos:

Of. nº CE/43/2004

Brasília, 29 de junho de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada no dia de hoje, pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2004, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Tião 
Viana que, “institui o Dia Nacional de Combate e Pre-
venção da Hanseníase”.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.

Of. nº CE/44/2004

Brasília, 29 de junho de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada no dia de 
hoje, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 
435, de 2003, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Ney Suassuna que, “institui o Dia da Indústria 
Farmacêutica Nacional”.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.    

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Blo-
co/PT– MT) – A Presidência ainda recebeu o Ofício nº 

45, de 2004, da Comissão de Educação, comunicando 
a aprovação em caráter terminativo dos Projetos de De-
creto Legislativo nºs 162, 227, 240 e 285, de 2004.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. Nº CE/45/2004

Brasília, 23 de junho de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de 
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs 162, 
227, 240 e 285 de 2004.

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Arthur 
Virgílio, pela ordem de inscrição, por 20 minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faleceu, em Ma-
naus, o historiador e intelectual de efetivo peso Mário 
Ypiranga Monteiro; aos 95 anos, perto de completar 
96 anos de idade.

Perdi uma aposta comigo mesmo e com o bem-
estar do meu povo. Eu apostava que Mário Ypiranga 
viveria até o centenário. Ele chegou bem perto disso 
e ultrapassou esse umbral por ser, de fato, um imortal. 
Certamente, ele foi o maior historiador do meu Estado, 
alguém que honrava a Academia Amazonense de Le-
tras, de que foi fundador; alguém que escreveu mais 
de 200 obras, havendo 16 inéditas, inclusive, uma au-
tobiografia inconclusa. Era um intelectual irreverente, 
um homem de muita fé, de muita beleza na sua vida.

Foi casado por 66 anos com sua eterna paixão. 
Quando Manaus enfrentou o problema de raciona-
mento de energia elétrica em 1997, Mário Ypiranga 
brincava, dizendo que foi ele que havia provocado o 
primeiro “apagão” em Manaus. Ele tinha combinado 
fugir de casa com a noiva, pois o pai dela não queria 
que se consumasse aquele casamento. Afinal de con-
tas, o noivo era apenas um intelectual numa sociedade 
pragmática que exigia uma função pública definida. Ele 
conseguiu que um amigo apagasse as luzes da par-
te da cidade, onde residia a sua amada, e fugiu com 
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ela. Ele e ela aproveitaram a escuridão para fugir. Vi-
veram felizes pela vida inteira, como se fosse mesmo 
um conto de fadas.

Recebeu muitos prêmios.
Somente sobre o Teatro Amazonas ele escreveu 

doze livros. Alguém que queira consultar, da constru-
ção às motivações sociais e ao quadro econômico, em 
torno dessa que é a maior prova do fausto do período 
da borracha no Amazonas tem que, obrigatoriamente, 
consultar Mário Ypiranga.

Aliás, Mário Ypiranga, Senador Heráclito Fortes, 
ia além. Ele não via o Teatro Amazonas como uma 
mera expressão do período áureo da borracha. Ele o 
via como demonstração já de sofisticação intelectual 
de certa parte da elite do meu Estado. Àquela época, 
o Amazonas representava 70% das exportações bra-
sileiras, com a borracha. Corria tanto dinheiro pelo Es-
tado que eram comuns as notícias sobre os coronéis 
da borracha, que acendiam charutos caríssimos com 
notas de não sei quantos mil réis. Era certo que o pri-
meiro porto para as grandes óperas do mundo inteiro 
era Manaus, depois Rio de Janeiro e São Paulo. Essa 
é uma época muito bem descrita pela pena acurada e 
inteligente daquele que está para o Amazonas – Mário 
Ypiranga Monteiro – como Gilberto Freyre, o imortal 
autor de tantas obras sobre a sociologia do povo bra-
sileiro, está para Pernambuco. “Casa Grande & Sen-
zala” o imortalizou.

Mário Ypiranga foi repórter, tendo exercido a 
atividade jornalística intensa desde 1927, quanto ti-
nha 17 anos. Portanto, por 70 anos seguidos. Essa é 
a vantagem de uma vida longa, de uma vida bonita. 
Admirador do carnaval e estudioso das manifestações 
folclóricas da minha terra. Um dos prêmios, das cen-
tenas que recebeu e que o orgulhava, foi o prêmio, a 
homenagem que lhe foi concedida, num desfile, pelo 
Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Inde-
pendente de Aparecida, um bairro em Manaus que 
insiste em se manter com a personalidade de bairro, 
embora, com o crescimento da cidade, seja centro da 
cidade. Há três bairros muito específicos – Matinha, 
Aparecida e Praça 14 de Janeiro –, que representam 
o centro da cidade, mas não aceitam isso e se auto-
intitulam bairros, por toda uma personalidade, por toda 
uma tradição cultural, por serem berços de poetas, de 
líderes sindicais, de heróis do povo do meu Estado. E 
Mário Ypiranga tinha muito orgulho de ter nascido no 
Bairro de Aparecida. Essa homenagem da Escola de 
Samba de Aparecida se deu em 1999, no carnaval, e o 
enredo era “Sobre o Signo do Cometa: Mário Ypiranga 
Monteiro”. Foi homenageado também pela Universidade 
do Estado do Amazonas, que batizou com seu nome 
o edifício da Escola Superior Normal.

Ypiranga deixou viúva Dona Ana dos Anjos Mon-
teiro; quatro filhos – Marita Socorro Monteiro, advoga-
da; Azemilkos Trajano Monteiro, médico; Maurílio Gal-
ba Monteiro, médico; Mário Ypiranga Monteiro Filho, 
médico –; seis netos – o talentoso promotor de Jus-
tiça Mário Ypiranga Monteiro Neto; Bianca Ypiranga 
Monteiro,desenhista industrial; Patrícia Monteiro Ribei-
ro, estudante de Direito; Samanta Monteiro Menezes, 
médica; Giuliana Ypiranga Monteiro, administradora 
de empresas; Isabella Ypiranga Monteiro, jornalista –; 
e três bisnetos.

Foi também membro – já me referi à Academia de 
Letras – da Ordem dos Advogados do Brasil, secção 
do Amazonas; membro de honra do Instituto Geográ-
fico e Histórico do Amazonas. Foi figura proeminente 
na maçonaria do meu Estado. Trabalhou auxiliando 
as pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia – Inpa. E era membro honorário do Insti-
tuto na França, na Itália, na Inglaterra, no México, na 
Argentina, no Uruguai, em Santo Domingo, no Peru, 
na Holanda, na Suíça, na Espanha, em Cuba, além 
de ter sido sócio da National Geografic Society, dos 
Estados Unidos da América.

Como dissera, Mário Ypiranga produziu mais 
de duzentos livros, Srª Presidente. Mas quero deixar 
consignado nos Anais os nomes de alguns: Carros e 
Carroças de Boi; Dalila (Mimo); Cultos de Santos e 
Festas Profano-Religiosas; O Espião do Rei; História 
do Monumento à Província; História do Monumen-
to da Praça de São Sebastião; Roteiro Histórico de 
Manaus; Teatro Amazonas; A Capitania de São José 
do Rio Negro; História da Cultura Amazonense; Elo-
gio do Lixo; Cobra Grande Lenda-mito; Mocidade 
Viril, 1930 – O Motim Ginasiando.

Não há como escapar do lugar comum, ele dei-
xa uma grande lacuna na sociedade que me motiva a 
atuar na vida pública, na sociedade do meu Estado, 
na sociedade amazonense.

Ele hoje é fonte de pesquisas para teses de dou-
torado, inclusive do exterior. Compareci ao seu enter-
ro e fiquei muito triste com a ausência de autoridades 
oficiais do Governo de Estado e Prefeitura. Não tenho 
como deixar de parabenizar o Governador do meu 
Estado, Dr. Eduardo Braga, por ter mostrado sensibi-
lidade diante da grandeza desse homem, instituindo o 
Prêmio Mario Ypiranga Monteiro, destinado a estimular 
jovens cientistas da área social.

Mário Ypiranga, portanto, é mais um exemplo de 
quem obtém a imortalidade na morte; de uma vida que 
realmente valeu a pena, uma vida que foi boa de ter 
sido vivida do jeito que ele fez: com dignidade, com 
respeito ao seus semelhantes, com muito amor pela 
sua terra, passando por cargos públicos e se portan-
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do como deve se portar quem sabe do respeito que 
por todos nós é devido ao Erário, à coisa pública. Um 
homem de bem. 

Hoje, da minha idade, consigo projetar Mário Ypi-
ranga; consigo entender como é boa uma vida longa; 
consigo entender que, quando se supera aquela prepo-
tência que às vezes ocorre aos jovens, aquela sensa-
ção de imortalidade e de que o tempo não passa para 
eles, mas passa para todos nós. Hoje, consigo imaginar 
que deve ser uma inspiração, do ser sensato, procurar 
chegar à velhice, pois, longe de ser um castigo, deveria 
ser um prêmio. Ela é entendida como um prêmio. Sem 
sorte e sem sensatez, não se chega à velhice. Estão 
aí as drogas e os acidentes no caminho. 

Hoje, consigo valorizar a idéia de que alguém 
tenha vivido por tanto tempo, quase um século, pres-
tando bons serviços ao seu Estado, ao seu País, à 
sua cidade. Quando estudava Sociologia e Política na 
Pontifícia Universidade Católica, no Rio de Janeiro, eu 
me lembro que tomei contato com Web Du Bois. Ele 
foi o grande autor intelectual da ideologia pan-africana. 
Lembro-me que Dubois casou-se aos 73 ou 75 anos 
pela última vez. Àquela altura, eu, um jovem, dizia: 
“Meu Deus, o que uma pessoa com 73 anos faz ao 
se casar de novo?” Pois, ele ficou casado ainda vinte 
e poucos anos. Viveu até os 95 anos. Logo, era uma 
vida que procurava se estender no tempo e no espaço, 
sempre fazendo coisas muito boas. Afinal de contas, o 
pan-africanismo significou a estrutura ideológica que 
derrotou o colonialismo no continente africano, propi-
ciando o surgimento das grandes lideranças anticolo-
niais, como Patrício Lumumba, no antigo Congo Belga, 
como Sekou Touré, como os irmãos Cabral, sobretudo 
Amílcar Cabral, que foi um líder muito original no pro-
cesso de descolonização da Guiné Bissau. E podería-
mos passar por Moçambique, por Angola, de Agostinho 
Neto, poderíamos passar por todo País que revelou os 
seus líderes, alguns marxistas, outros nem tanto, mas 
todos partindo de um fundamento essencial, que era 
a Teoria do Pan-Africanismo, que foi gestada ao longo 
da profícua vida intelectual de Web Du Bois. E me es-
quecia de Samora Machel, em Moçambique.

Mas vejo que, guardadas as proporções, a vida 
de Mário Ypiranga Monteiro é bonita como essa, é 
parecida com essa, seja porque durou muito, como 
a de Barbosa Lima Sobrinho, seja porque foi lúcida 
até o final. 

Meu filho, quando era Vereador, fez uma homena-
gem a Ypiranga. E agora, também, já como Deputado 
Estadual. Mário Ypiranga tinha um carinho muito espe-
cial pelo Deputado Arthur Virgílio Bisneto. Conversava 
com o meu filho e dizia coisas engraçadas, como, por 
exemplo, que teve que fugir com a esposa porque os 

pais dela, com razão, não queriam que ela se casasse 
com ele. E era uma ironia que fazia consigo próprio, 
até porque demonstrou, ao longo do casamento, que 
era da maior dignidade no comportamento com sua 
companheira. Enfim, alguém que começa agora a pro-
jetar sua sombra benéfica sobre as futuras gerações 
de amazonenses.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senador Arthur Virgílio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, nobre Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Nobre Sena-
dor Arthur Virgílio, eu me associo ao pronunciamento 
de V. Exª, exaltando a figura do recém-falecido ama-
zonense Mário Ypiranga Monteiro. Na semana passa-
da, V. Exª também registrou a perda de outro brasilei-
ro ilustre, outro amazônida. É assim que o Brasil vai 
perdendo seus valores. E, pelo que percebemos, não 
há peças de reposição. A cultura brasileira empobre-
ce, principalmente a cultura regionalista, que faz com 
que a Amazônia seja tão admirada e cantada mundo 
afora. Mas gostaria também de me associar ao pro-
nunciamento de V. Exª, quando cita o pan-africanismo, 
em que dois ex-colegas de carreira de V. Exª, dois ex-
embaixadores, que são Ítalo Zappa e Alberto da Cos-
ta e Silva, marcaram posição na atuação diplomática 
tendo a integração do continente africano como ban-
deira de luta. Alberto da Costa e Silva e Ítalo Zappa 
são dois expoentes nessa luta e, tenho certeza, muito 
colaboraram para que a África fosse vista pelo mundo 
de maneira mais rápida, com mais clareza, e, acima 
de tudo, mais evidenciada. Assim sendo, parabenizo V. 
Exª pelo pronunciamento em que faz a abordagem dos 
dois aspectos: a solidariedade aos familiares do ilustre 
amazonense morto e essa exaltação do pan-africanis-
mo que tanto defendemos e que é tão necessário para 
a integração dos povos. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes, pelo aparte 
oportuno que – de fato, vou cair no lugar comum outra 
vez – enriquece este pronunciamento modesto, por-
que traz à baila, em se falando de emancipação da 
África, dois grandes brasileiros: Alberto Costa e Silva, 
vivo, e Ítalo Zappa, falecido. V. Exª acabou de lembrar 
que esta Casa pranteou, semana passada, um gran-
de intelectual brasileiro nascido no meu Estado Lean-
dro Tocantins, homem de obra que o credencia a ser 
um dos maiores amazonólogos de todos os tempos. 
Segundo Gilberto Freire, ele seria um “amazonófilo”, 
ou seja, amigo da Amazônia além de, ele próprio, ser 
um amazônida. Ítalo Zappa e Alberto Costa e Silva, 
de fato, são dois grandes intelectuais que a diplomacia 
brasileira projetou na direção do continente africano. 
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Quando alguém me pergunta quais são os lugares 
importantes para o diplomata servir, digo que ocorre 
a todos, de início e de maneira apressada, o chamado 
circuito Elizabeth Arden: Nova Iorque, Paris e Londres. 
Nova Iorque é importante, sim, por ser Nova Iorque; 
Londres é importante por ser Londres. Mas nenhum 
posto é mais importante, depois de Washington, do que 
Argentina, e quase nenhum é mais importante do que 
Paraguai, embora não seja um país tão disputado do 
ponto de vista dos serviços que oferece, não seja tão 
disputado pelos diplomatas à primeira vista. Valorizo 
muito os que querem ir para o Paraguai. Como tam-
bém para o Brasil.

Sempre foi muito importante o País ter um pé 
na África; afinal de contas, é uma região de memória 
ancestral para nós, uma região de ligação avoenga 
conosco, temos o nosso lado africano, o nosso lado 
indígena e temos o nosso lado europeu. O Brasil é isso, 
o Brasil é essa mistura de raça, de credos. É um País 
que tem tudo para ser tornar uma grande democracia 
mesmo. Além de uma democracia grande, pela exten-
são de seu território e pelo número de habitantes, 180 
milhões, tem tudo para se tornar uma grande demo-
cracia até pela sua origem, pela miscigenação de seu 
povo, pela mistura de raças que o compõem, um País 
que sabe banir qualquer sentimento de racismo. Não 
cabe no Brasil ser racista, até porque não tem neste 
País quem não se orgulhe de ter o sangue negro cor-
rendo nas suas veias, ou o sangue indígena e, claro, 
o sangue europeu também. Não há como procurarmos 
embranquecer de maneira tola, estúpida. Ítalo Zappa 
sempre compreendeu isto, assim como Costa e Sil-
va: o valor de servir em postos que eram de sacrifício 
pessoal mas de grande significado político e histórico 
para o nosso País.

Srª Presidente, gostaria de emendar esta fala com 
uma comunicação de Liderança de Partido, e já abor-
daria tema de política nacional. Logo em seguida.

No encerramento deste discurso, gostaria de 
deixar claro, Senador Heráclito Fortes, que a perda 
de Mário Ypiranga é muito sentida, e o Brasil de fato 
perde seus grandes valores com a marcha inexorável 
do tempo. Mas acredito muito na cultura do exemplo, 
acredito muito naquilo que fica, na imortalidade que 
vem quando a sua vida é boa. A imortalidade não é 
ficar aqui para sempre; a imortalidade é deixar uma 
obra. E essa imortalidade pode ser para todos: Mário 
Ypiranga Monteiro, Leandro Tocantins, Jorge Amado, 
pessoas que escreveram, que legaram um patrimônio 
cultural para ser manuseado por todos os que vierem 
depois deles; e há aquele que se imortaliza para os 
seus amigos, para a sua família: é o pai de família hon-
rado, é a mãe de família decente, ambos trabalhando 

e construindo com lisura e com limpeza uma estrutu-
ra familiar, procurando contribuir para o seu país; não 
precisa estar nas páginas dos jornais para merecer a 
admiração de quem os conhece. Então, vejo que há 
várias formas de nos imortalizarmos. Quem perdeu o 
seu pai ou a sua mãe sabe disso. Eu perdi o meu pai, 
sei o que digo. Meu pai, para mim, é imortal menos 
pelo grande político que foi e mais por se tratar da-
quela figura que só passou exemplos bons e decentes 
para todos nós. 

Portanto, Srª Presidente, encerro e peço a pala-
vra como Líder do PSDB por cinco minutos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) 
– Com a palavra, pela Liderança do PSDB, o Senador 
Arthur Virgílio, por cinco minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presi-
dente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejo a 
economia brasileira num processo de retomada de 
crescimento; isso é inegável e se deve à política ma-
croeconômica do Governo, que soube adotar alguns 
princípios que herdou – herança bendita, portanto –, 
a começar pelo ajuste fiscal, respeito à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, a continuar pela perseguição 
às metas de inflação, não abandonando o chamado 
inflation target, o sistema de metas de inflação, o regi-
me de câmbio flutuante, que é um bom antídoto para 
essas crises sistêmicas do capitalismo globalizado, 
e, sem dúvida alguma, o compromisso mantido pelo 
Ministro Palocci para que sejam quitados os acordos 
brasileiros. É de fato um grande passo. Por outro lado, 
não tenho certeza de que isso será sustentado, por-
que o Governo erra muito na microeconomia; sua ad-
ministração não deslancha; a máquina está inflada de 
pessoas inexperientes – o que tem sido denunciado 
por nós, da Oposição, como aparelhamento do Es-
tado; os marcos regulatórios não são bem claros, de 
pouco adiantou aquele documento que versava sobre 
energia, porque investimentos não são atraídos; há 
muito tempo, não se promovem investimentos novos 
no setor da energia e já há, portanto, uma ameaça 
de nova crise econômica para 2007 se as coisas não 
mudarem radicalmente. 

Continua a dúvida: é mais um vez um vôo de 
galinha ou será um vôo de águia? Em vôo de galinha, 
o País vai crescer um, dois anos, e depois voltará o 
período recessivo, o período de contração. Em vôo de 
águia, o País vai crescer 10 anos seguidos com taxas 
elevadas. O Brasil, este ano, crescerá a uma taxa ele-
vada em comparação com a base deprimida de antes; 
não crescerá de maneira convincente nem se mexendo 
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significativamente no estoque dos desempregados, que 
afligem a consciência social de cada um de nós.

O Presidente Lula vem e faz uma pueril sugestão 
de boicote aos cartões de crédito para forçar a que-
da dos juros. O Presidente está se desligando, cada 
vez mais, da realidade do povo que governa. Alguém 
fica inadimplente com o seu cartão de crédito quando 
compra algo de essencial necessidade e não tem sa-
ída a não ser a inadimplência, a não ser encalacrar-
se em uma dívida que família nenhuma gostaria de 
ter contraído. Em vez de discutir se é válido ou não 
aumentar o estoque de capitais disponíveis para o 
crédito na nossa sociedade, Sua Excelência o Presi-
dente Lula faz o contrário e diz que é melhor que não 
usem o cartão de crédito; em vez de procurar a raiz do 
problema, Sua Excelência procura agir como se não 
fosse o Presidente da República, como se não tives-
se nada a ver com os juros altos cobrados na ponta 
do consumo, como se não tivesse nada a ver com os 
juros básicos que originam toda a cadeia espiral dos 
juros brasileiros.

Não prego e nunca preguei desta tribuna, V. Exª é 
testemunha, Srª Presidente, e V. Exª, Senador Heráclito 
Fortes, rebaixamento de juros absurdo; acredito que 
poderia ter sido menor o índice, mas nunca deixei de 
reconhecer o valor da equipe econômica que, liderada 
pelo Ministro Palocci e integrada por homens como o 
professor Marcos Lisboa, é uma equipe econômica 
de peso e tem sido a espinha dorsal deste Governo, 
nunca neguei esse fato. Mas entendo que podiam ter 
feito mais, podiam ter feito antes, erraram portanto 
no timing, erraram na intensidade em relação a juros. 
Isso tudo criou quadro de queda brutal da renda bra-
sileira nesse período de 18 meses de Presidência do 
Presidente Lula.

O que se espera e queria deixar como mensagem 
final esta preocupação: o Presidente precisa parar com 
essas declarações ingênuas que o diminuem como 
Chefe de Estado aos nossos olhos. Há um problema, 
a família deve no cartão de crédito, o Presidente Lula 
fala: bobo é você que contraiu a dívida, não devia ter 
contraído; fuja; se você fugir, resolve o problema. Pri-
meiro, Presidente, essa família não conseguiu fugir, 
ela teve que se encalacrar; segundo, a fuga não re-
solve problema algum, porque não é possível o Brasil 
ter 26% do seu Produto Interno Bruto disponível para 
crédito. O crédito, então, é disputado intensamente, o 
que pressiona para cima as taxas de juros. Isso é o 
que torna insuportável a vida da família que se encala-
crou por causa de dívida com o cartão de crédito. Não 
é leviana, portanto, a ação de alguém se endividar. É 
difícil a situação do País, a qual obriga uma família a 
se endividar em vez de fazer uma poupança e, com 

ela, ajudar o Brasil, cada vez mais, aumentar sua taxa 
de investimento, a chamada formação bruta de capital 
fixo, para poder sustentar o crescimento econômico 
por anos a fio.

O Presidente Lula muda a prioridade das coisas e, 
a meu ver, diminui-se nessa hora. É preciso serenidade 
e maturidade para discutir os problemas como eles são 
e abandonar definitivameante a postura de candidato e 
do homem que pensa que deve buscar popularidade, 
fingindo, agora que é Presidente da República, que 
não tem nada a ver com as coisas. Se é Presidente 
da República, tem a ver com tudo o que acontece no 
Brasil. Se cair um Ovni no Brasil, Sua Excelência será 
um dos responsáveis principais pelo que possa suce-
der a partir da queda do objeto voador não-identifica-
do, ou seja, não dá para dizer que foi do passado, não 
dá para dizer que vai melhorar muito amanhã embora 
esteja ruim hoje. É preciso sinceridade, que tem de vir 
acompanhada de uma dose de reflexão e amadureci-
mento por parte do Presidente.

Deplorei, portanto, essa declaração do Presiden-
te, que, de fato, recomenda que se vá às cooperativas 
– já concluo– e se esquece de que apenas 2% do cré-
dito brasileiro vem das cooperativas, ou seja, é ínfima 
a participação delas no crédito. Então, a solução não 
está em também mandar ir para as cooperativas; está 
em tomar uma série de medidas e medidas legislativas, 
algumas com projetos tramitando nesta Casa, outras, 
com matérias tramitando na Câmara dos Deputados. 
Algumas matérias necessitam da elaboração de pro-
jeto de iniciativa do Executivo ou nossa, para que fa-
çamos um senhor pacote – eu não gosto da palavra 
– de medidas legislativas para atacar o encarecimento 
do dinheiro na ponta do consumo. 

A mensagem que deixo hoje, como Líder do 
PSDB, para o Presidente Lula é que Sua Excelência 
aproveite esse recesso parlamentar para meditar e 
meditar profundamente sobre o seu papel, que é o de 
conduzir este País com serenidade e sabedoria. Às 
vezes, lhe falta serenidade e quase sempre lhe tem 
faltado sabedoria. 

Sua Excelência precisa meditar antes de falar, 
de uma vez por todas. Que se apegue à disciplina de 
ler o discurso antecipadamente, sob pena de perder 
pontos no conceito de cada um de nós, pelas decla-
rações apressadas e infundadas, sem conhecimento 
de causa, que expende.

Uma delas é essa, tão recente e tão lamentável, 
de dizer que o problema do alto custo do crédito será 
resolvido se as pessoas não buscá-lo. Meu Deus! Se 
não fosse o Presidente Lula o homem bondoso que 
é, eu diria que haveria ali grande carga de sadismo, 
porque o povo brasileiro sabe muito bem o quanto lhe 
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dói ter de recorrer ao crédito tão caro – e caro porque 
escasso – e ter de arcar com dívidas tão duras e tão 
desestabilizadoras das famílias, como essas que po-
voam hoje a vida das pessoas que não vivem à tripa 
forra e não vivem na elite, numericamente mínima, dos 
nababos deste País. 

O povo brasileiro sabe o quanto lhe dói esse 
crédito; o povo brasileiro sabe o quanto lhe magoa o 
seu Presidente não saber, ou não querer saber, qual a 
causa verdadeira da dificuldade por que passa aquele 
que é obrigado a recorrer ao crédito escasso, e, por-
tanto, caro, no Brasil.

Muito obrigado, Srª. Presidente, pela tolerância. 
Ultrapassei alguns minutos o tempo de que dispu-
nha.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) 

– Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Senador 
Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, não sei se agradeço a generosi-
dade do Regimento ou a de V. Exª, mas gostaria de 
dizer que não ocuparei mais de três minutos, pois 
farei apenas uma breve comunicação até por dever 
de justiça.

Srªs e Srs. Senadores, há alguns dias, fiz des-
ta tribuna um alerta sobre os riscos de uma tragédia 
na cidade piauiense de Pedro II, onde uma barragem 
ameaçava romper-se. A ameaça era real, chegou a 
haver pânico e até planos de retirada dos habitantes 
dos locais que poderiam ser atingidos.

Na semana passada, porém, recebi correspon-
dência do Coordenador Estadual do Dnocs do Piauí, 
Engenheiro José Carvalho Rufino, garantindo que o 
perigo já estava afastado porque medidas foram to-
madas com a urgência necessária.

Fiz questão de fazer o registro da tribuna por 
vários motivos. Em primeiro lugar, porque é uma boa 
notícia – e boas notícias não têm sido artigo fácil nos 
dias de hoje. 

Em segundo lugar, porque também têm sido raras 
as vezes em que um órgão público se dá ao trabalho 
de responder – e tão prontamente – a intervenções 
como essa, a não ser que tenha sido oficialmente ins-
tado a isso.

Fico também satisfeito, Sr. Presidente, ao sa-
ber, por intermédio do Coordenador do Dnocs, que 
já estão disponibilizados os recursos para o obra de 

recuperação completa da Barragem Joana. Segundo 
ele, o Ministério da Integração Nacional e a direção do 
Dnocs estão cuidando do problema, o que muito me 
tranqüiliza, posto que no caso das enchentes do início 
do ano, a ação, quando veio, demorou muito, sendo 
que ainda hoje existem famílias desabrigadas, além 
de outros prejuízos que não foram sanados. Recurso 
que é bom, nada!

De qualquer maneira, fiquemos hoje apenas com 
a notícia positiva e vamos torcer para que a eficiên-
cia demonstrada se estenda também a outros órgão 
públicos.

Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eram es-
ses os esclarecimentos que gostaria de dar por meio 
deste pronunciamento. Quero também reiterar o meu 
conforto e a minha alegria, por ver que finalmente o 
Governo, em um caso como esse, dá uma resposta 
imediata.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.

A Srª Senadora Serys Slhessarenko dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. 3º Secretário, Senador Heráclito For-
tes.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Con-
cedo a palavra à próxima oradora inscrita, Senadora 
Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Heráclito Fortes, que 
preside esta sessão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero falar 
hoje sobre dois temas diferenciados: agricultura familiar 
e célula tronco. O último muito polêmico. 

Quero hoje falar sobre um assunto polêmico e de 
extrema relevância. Desejo esclarecer alguns pontos 
sobre a célula tronco. Não dá mais, Sr. Presidente, para 
adiarmos essa discussão. Na Comissão de Assuntos 
Sociais, foram realizadas audiências públicas em que 
discutimos amplamente esse tema com cientistas, com 
Senadoras e Senadores, sob a Presidência da Sena-
dora Lúcia Vânia. Eu participei de algumas. É uma dis-
cussão de extrema relevância, que precisa avançar no 
plenário, inclusive, essa questão da célula tronco vem 
no bojo do Projeto de Lei da Biossegurança, que pro-
íbe a pesquisa de célula tronco. Por isso, precisamos 
levar esse debate e esse embate à frente. Ele precisa 
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ficar muito claro à sociedade, porque é da mais alta 
relevância, eu diria.

Eu começaria perguntando: quem sabe o que é 
a célula tronco? É um tipo de célula que pode se di-
ferenciar e constituir diferentes tecidos no organismo. 
Essa é uma capacidade especial, porque as demais 
células, geralmente, só podem fazer parte de um teci-
do específico (por exemplo, células da pele só podem 
constituir a pele).

Outra capacidade especial das células tronco é 
a auto-replicação, ou seja, elas podem gerar cópias 
idênticas de si mesmas.

Por causa dessas duas capacidades, as célu-
las-tronco são objeto de intensas pesquisas hoje, 
pois poderiam no futuro funcionar como células 
substitutas em tecidos lesionados ou doentes, como 
no caso da Doença de Alzheimer, da Doença de 
Parkinson e de doenças neuromusculares em ge-
ral, ou ainda no lugar de células que o organismo 
deixa de produzir por alguma deficiência, como no 
caso de diabetes.

As células-tronco funcionam como “curinga”, ou 
seja, teriam a função de ajudar no reparo de uma lesão. 
As células-tronco da medula óssea, especialmente, têm 
uma função importante: regenerar o sangue, porque 
as células sanguíneas se renovam constantemente. 
Ainda há outros exemplos.

Faço questão de esclarecer tecnicamente so-
bre as células-tronco, para defender a vida, ou seja, é 
preciso cumprir o ciclo da vida. Segundo o Dicionário 
Aurélio, “vida é o período compreendido do nascimento 
à morte de um ser vivente”.

Nada existe de antiético nessa defesa. O que 
existe é o objetivo claro de salvar vidas e de melho-
rar perspectivas dos que não têm esperança. Proibir 
a pesquisa de células-tronco é um erro. Por isso, de-
fendo o tema e vou votar favoravelmente à liberação 
das pesquisas com células-tronco embrionárias para 
fins terapêuticos. Que isto fique muito claro: “liberação 
das pesquisas com células-tronco embrionárias para 
fins terapêuticos”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi em 
meu gabinete uma carta que muito me sensibilizou e 
que, com certeza, retrata fielmente o drama dos que 
estão dependendo de nossas decisões. Lindas pala-
vras! Diz a carta:

Aos Srs. Senadores da República Federativa do 
Brasil.

Excelentíssimos,

Sou brasileiro, 60 anos, quite com a Receita 
Federal e Fazenda Estadual e Municipal, aposentado 
por estar acometido de Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA), a mesma doença que acomete o cientista bri-
tânico Stephen Hawking. A Esclerose Lateral Amio-
trófica é uma doença do neurônio motor, incurável, 
evolutiva, limitante, incapacitante, humilhante. Nor-
malmente fatal.

Meu nome é Shiroshi Wagatsuma, filho de ja-
poneses, ex-agricultor, engenheiro formado e com 
mestrado pelo ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáu-
tica) e pós-graduado (CEAG) pela FGV (Fundação 
Getúlio Vargas). Até quando consegui trabalhar, fui 
gerente de uma grande (e ótima) empresa multina-
cional.

Por que estou mencionando tudo isso? Simples-
mente para demonstrar aos Srs. Senadores que as 
doenças graves e incuráveis do tipo ELA, Alzheimer, 
Parkinson, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral Pri-
mária, Distrofia de Duschenne, diabetes, câncer, car-
diopatias etc etc, só para citar algumas, NÃO ESCO-
LHEM etnia, cor sexo, escolaridade, nível econômico 
e social, profissão, religião ou renome mundial, para 
causar estragos. O Papa é vítima. O ex-Presidente R. 
Regan foi vítima. Alberto Santos Dumont foi vítima. 
Muhamed Ali é vítima. Os atores Paulo José, Mary Ty-
ler Moore e M.J. Fox são vítimas. Lou Gehrig foi vítima. 
Stephen Hawking é vítima. Pacientes da ABRELA, da 
ABEM, da ABRASPP e de muitas outras associações 
são vítimas.

É extremamente difícil atualmente encontrar al-
guém que não tenha, em seu círculo de amizades, 
um parente, uma pessoa portadora de doença grave, 
incurável. Esse alguém é um abençoado por Deus. E 
é essa a razão do título da mensagem.

Exmºs Srs. Senadores da República Federativa 
do Brasil, esta mensagem tem o objetivo de apelar para 
a sensibilidade e consciência de V. Exªs por ocasião 
da votação do PL nº 2.401-A, de 2003, que ora tramita 
pelo Senado. Votem como representantes da ESPE-
RANÇA DE MILHÕES DE BRASILEIROS DO BRASIL. 
Votem pela LIBERAÇÃO DAS PESQUISAS com célu-
las-tronco embrionárias para fins terapêuticos. O perí-
odo de maturação de uma pesquisa é extremamente 
longo, de dez anos no mínimo. Sejam o farol-guia, a 
luz no final do túnel para milhões de brasileiros. Não 
se deixem levar por comodismos. Sejam os baluartes 
do amanhã! Votem com vossa consciência! Os futuros 
beneficiários (os acometidos por doenças incuráveis 
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e lesionados neurológicos/medulares) agradecem, 
antecipadamente.

O Sr. Shiroshi encerra sua carta, dizendo:
Que Deus ilumine nossos Senadores!
Shiroshi Wagatsuma
São José dos Campos, São Paulo.
Sr. Presidente, realmente recebo muitas cartas – 

com certeza, V. Exª e todas as Srªs e os Srs. Senadores 
também as recebem. As correspondências transmitem 
o desespero de familiares daqueles cujos problemas 
seriam resolvidos com as células-tronco.

Em Mato Grosso, há vários casos. Um deles 
está em Alto Taquari. Trata-se de um casal que está 
numa luta permanente em Cuiabá, na Capital do 
meu Estado de Mato Grosso. Estiveram presentes 
na audiência pública, na Comissão de Assuntos So-
ciais, aqui em Brasília, e nos sensibilizaram muito. O 
pai, na primeira vez que falou conosco, pedindo-nos 
que imaginássemos o drama de suas duas menini-
nhas – uma de dois anos e outra de cinco – relatou 
que, todos os dias, elas olham para o pai e para a 
mãe e dizem: Papai, Mamãe, abram um buraquinho 
nas nossas costas e ponham pilha para andarmos 
como as nossas bonecas! As duas menininhas não 
conseguem andar. A célula-tronco resolveria isso 
de imediato.

Realmente, ninguém aqui está querendo defender 
a clonagem. Nada disso! Defendemos a célula-tronco 
embrionária para fins terapêuticos. Temos que deixar 
isso muito claro.

Ficamos bastante emocionados, comovidos, 
quando, há poucos dias, recebemos carta de algumas 
Representações de Igrejas Evangélicas, solicitando a 
aprovação da pesquisa com célula-tronco.

Realmente, causa-nos bastante emoção que pes-
soas que poderiam ter restrições vejam a necessidade 
da aprovação pelo Plenário do Senado da pesquisa da 
célula-tronco. Essa conquista poderá resolver o pro-
blema de muitas pessoas que, como muito bem diz o 
Aurélio, têm que completar o ciclo da vida. Nada mais 
do que isso: apenas completar o ciclo da vida. Acredi-
to que avançaremos na utilização da técnica da célu-
la-tronco, que vem no bojo da pesquisa do Projeto de 
Biossegurança. É uma grande responsabilidade que 
está em nossas mãos.

Sr. Presidente, outro tema de que preciso tratar 
hoje, rapidamente, é a agricultura familiar.

Quero saudar desta tribuna o Primeiro Encontro 
Nacional da Agricultura Familiar, que acontecerá em 
Brasília, na próxima sexta-feira, dia 16.

É o primeiro grande debate sobre o tema depois 
de o “Grito da Terra” – manifestação que reuniu cerca 
de 5 mil líderes, trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Agricultura (Contag).

Desta vez, as discussões serão coordenadas 
pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Fa-
miliar – FETRAF, que espera reunir cerca de três mil 
agricultores e agricultoras no pavilhão da ExpoBrasília, 
no Parque da Cidade.

São trabalhadores e trabalhadoras, pequenos 
proprietários rurais que vêm lá de Mato Grosso, do Rio 
Grande do Sul, do Nordeste, do seu Piauí, dos quatro 
cantos deste rico País e que chegam a Brasília com a 
disposição de negociar políticas que alavanquem, de 
fato, os números e os resultados da agricultura fami-
liar em nosso País.

É bom constatar que essa mobilização ocorre 
dentro de uma conjuntura em que os trabalhadores da 
agricultura familiar contam com um Governo que se 
identifica com os seus interesses e que tem demons-
trado que está trabalhando para garantir primazia para 
os reclamos da agricultura familiar.

Exemplo disso é, sem dúvida alguma, o aumento 
no repasse de verbas para o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que 
foi elevado este ano para R$7 bilhões.

E ouvi, da boca do Presidente Lula, no Palácio 
do Planalto, que, se o Pronaf precisar de um pouco 
mais de R$7 bilhões, Sua Excelência fará um esforço 
gigantesco, porque acredita que esse recurso realmente 
é fundamental para o desenvolvimento da agricultura 
em nosso País.

Dados do Ministério da Agricultura demonstram 
que o setor agroindustrial ainda recebe cerca de R$10 
bilhões a mais que os agricultores familiares. A ex-
pectativa de todos aqueles trabalhadores que tiram 
da agricultura familiar o seu sustento, e com seu tra-
balho dedicado nesse importante setor da economia 
ajudam a construir um Brasil mais solidário, é de que 
possamos, até o final do Governo Lula, fazer com que 
essa diferença entre o que se investe na agroindús-
tria e o que se investe na Agricultura Familiar possa 
diminuir.

Os avanços estabelecidos pelo Governo Lula 
têm sido expressivos no que se refere à política agrí-
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cola, mas há muito ainda o que se avançar para que 
atinjamos um patamar efetivamente satisfatório para 
aqueles setores até então desconsiderados pelo pla-
nejamento governamental.

E solidária como sou com o esforço desenvolvi-
do por todos os que sustentam a agricultura familiar 
em nosso País, devo ressaltar que este I Encontro da 
Agricultura Familiar ocorrerá em Brasília, nesta sema-
na, sob a expectativa de que haja mudanças profundas 
na política de crédito agrícola, além de uma revisão no 
conjunto de projetos destinados à aquisição de produ-
tos da agricultura familiar.

É importante destacar, por exemplo, que a er-
radicação da fome no Brasil – um objetivo que tem 
estimulado e orientado tanto a atuação do Presidente 
Lula – só será possível com o desenvolvimento efetivo 
da agricultura familiar.

Observem, Srªs e Srs. Senadores, que a agri-
cultura familiar é responsável por quase 40% do valor 
bruto da produção agropecuária brasileira.

As manchetes da mídia costumam destacar os 
números das grandes safras, da explosão da produ-
ção de soja, esquecendo-se, muitas vezes, de dar o 
devido destaque ao fato de que mais da metade da 
produção de mandioca, de feijão e das carnes consu-
midas no País saem de propriedades familiares, que, 
em muitos casos, têm-se viabilizado contra toda sorte 
de dificuldades.

Basta pensar nas verduras, nas hortaliças, nas 
frutas que alegram as nossas mesas, para perceber a 
importância vital do trabalho desses agricultores.

O Brasil tem conquistado muitas divisas e um 
belo saldo comercial com os privilégios que têm sido 
concedidos à cultura da soja, produto importante para 
o equilíbrio das transações comerciais do País.

Nós, de Mato Grosso, orgulhamo-nos muito do 
sucesso que nossos produtores têm alcançado com 
suas lavouras de soja. Só que, como Nação, preci-
samos fazer muito mais em nossas áreas agrícolas 
do que simplesmente plantar um ou dois produtos. E 
esse é um desafio que deve estimular a criatividade de 
tantos quantos vêem no agronegócio um importante 
instrumento para o desenvolvimento harmônico de nos-
so País. É preciso encontrar caminhos que ampliem o 
alcance de nossa produção agrícola, visando, primor-
dialmente, a resolução de nossas carências sociais.

É preciso fortalecer a luta contra a fome e pela 
soberania alimentar brasileira. É preciso dimensionar 
nossa agricultura dentro de uma perspectiva de sus-

tentabilidade, aproveitando-se intensamente as rique-
zas naturais de regiões como a Amazônia e o cerrado, 
mas sem comprometer o equilíbrio ambiental. Pelo 
contrário, a garantia de sustentabilidade deve ser usa-
da como um trunfo a nosso favor, como se vê no caso 
da China, que rechaça o incremento da produção de 
transgênicos em nosso País.

Por tudo isso se faz necessário que a agricultu-
ra familiar seja mais apoiada – eu diria intensamente 
apoiada –, para que possamos reverter muitos dos 
números cruéis que marcam as estatísticas deste 
País.

Atualmente, uma das grandes preocupações 
das lideranças desse importante setor de nossa eco-
nomia é com a migração de jovens do campo para a 
cidade, em busca de educação e emprego. É preciso 
garantir que esses jovens sintam que têm perspec-
tivas de vida digna no campo para que, em muitos 
casos, não caminhem para a degradação de suas vi-
das nas periferias e na marginalização dos grandes 
centros urbanos.

Vejam todos que o I Encontro Nacional da Agri-
cultura Familiar, que ocorre esta semana em Brasília, 
tem muitos temas a debater, de larga abrangência e 
forte impacto sobre a vida de todos nós, e por isso 
merece todo o nosso apoio e incentivo.

Os senhores que estarão presentes nesse gran-
de encontro, agricultores que propagam a agricultura 
familiar, contem sempre com esta Senadora.

Ao encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer 
que amanhã o Ministro da Reforma Agrária, Miguel 
Rossetto, estará em Mato Grosso, em nosso as-
sentamento do Movimento dos Sem-Terra, o 14 de 
Agosto, localizado no Município de Campo Verde. S. 
Exª estará também no Município de Dom Aquino. É 
importantíssimo o comparecimento do nosso Minis-
tro a esses locais, pelos projetos que lá estão sendo 
desenvolvidos.

Infelizmente, o tempo que nos resta não nos per-
mite falar um pouco sobre o centenário de Pablo Neru-
da, outro tema da mais alta relevância, mas peço a V. 
Exª, Sr. Presidente, que fique registrada a nossa home-
nagem ao escritor chileno, que deixarei por escrito.

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SENADORA SERYS SLHESSARENKO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– S. Exª será atendida.

Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS 
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 916/2004, de 8 do corrente, submetendo à 
apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, a Medida Provisória nº 
184, de 2004, que abre crédito extraordinário aos Or-
çamentos Fiscal e de Investimento a União, em favor 
dos Ministérios da Justiça, dos Transportes e da De-
fesa, para os fins que especifica; e

Nº 917/2004, de 8 do corrente, submetendo à 
apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, a Medida Provisória 
nº 185, de 2004, que altera a Lei nº 10.555, de 13 de 
novembro de 2002, que autoriza condições especiais 
para o crédito de valores iguais ou inferiores a cem 
reais, de que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 
de junho de 2001, e dá outras providências.

São os seguintes os textos completos das medi-
das provisórias ora submetidas ao Senado Federal:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 184, DE 2004

Abre crédito extraordinário aos Orça-
mentos Fiscal e de Investimento da União, 
em favor dos Ministérios da Justiça, dos 
Transportes e da Defesa, para os fins que 
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário ao Or-

çamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de 
janeiro de 2004), em favor dos Ministérios da Justi-
ça, dos Transportes e da Defesa, no valor global de 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), para atender 
à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do 
disposto no art. 1º desta lei decorrem de anulação par-
cial de dotações orçamentárias, conforme indicado no 
Anexo II desta lei.

Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 1º 
desta lei, fica aberto ao Orçamento de Investimento 
da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), 
em favor das Companhias Docas do Rio Grande do 
Norte, do Estado da Bahia, do Estado de São Paulo, 
do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Pará e do Ce-
ará, vinculadas ao Ministério dos Transportes, crédito 
extraordinário no valor de R$46.345.000,00 (quarenta 
e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), 
conforme indicado no Anexo III desta lei.

Art. 4º Os recursos necessários à execução do 
disposto no art. 3º desta lei decorrem de:

I – repasse da União, no valor de R$26.345.000,00 
(vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil 
reais),  sob a forma de participação no capital, con-
forme demonstrado no “Quadro Síntese por Receita” 
constante do Anexo III desta lei; e

II – anulação parcial de dotação orçamentária, 
no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
conforme indicado no Anexo IV desta lei.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MENSAGEM Nº 212, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências 

o texto da Medida Provisória nº 184, de 10 de maio de 

2004, que “Abre crédito extraordinário aos Orçamen-
tos Fiscal e de Investimento da União, em favor dos 
Ministérios da Justiça, dos Transportes e da Defesa, 
para os fins que especifica”.

Brasília, 10 de maio de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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OS-GSE nº 916

Brasília, 8 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor Senador ROMEU TUMA
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 

Medida Provisória nº 184, de 2004, do Poder Execu-
tivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 7-7-04, que 
“Abre crédito extraordinário aos Orçamentos Fiscal e 
de Investimento da União, em favor dos Ministérios da 
Justiça, dos Transportes e da Defesa, para os fins que 
especifica.”, conforme o disposto no art. 62 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001. 

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro Secretário.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 184, DE 2004, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO 

À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. E Srs. Deputados, esta medida provisória trata 

de assuntos relevantes sobre portos e sua segurança. 

Observada a emendas apresentada, considerando que 

o parecer já foi distribuído e examinado pelos nobres 

pares, quero apenas proferir meu voto pela manuten-

ção do texto original.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 

À MESA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2004.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185, de 2004

Altera a Lei nº 10.555, de 13 de no-
vembro de 2002, que autoriza condições 
especiais para o crédito de valores iguais 
ou inferiores a R$100,00 (cem reais), de que 
trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de 
junho de 2001, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.555, de 13 de novem-

bro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O titular de conta vinculada do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, com idade igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos ou que vier a completar essa idade 
a qualquer tempo, fará jus ao crédito do com-
plemento de atualização monetária de que trata 
a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 
2001, com a redução nela prevista, em parce-

la única, desde que tenha firmado o termo de 
adesão de que trata o art. 6º da mencionada 
Lei Complementar.“ (NR)

Art. 2º A Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 
2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2ºA:

“Art. 2ºA O beneficiário de titular de con-
ta vinculada do FGTS falecido terá direito ao 
crédito do complemento de atualização mone-
tária de que trata a Lei Complementar nº 110, 
de 29 de junho de 2001, com a redução nela 
prevista, em parcela única, desde que tenha 
sido firmado pelo beneficiário ou pelo próprio 
titular o termo de adesão de que trata o art. 6º 
da mencionada Lei Complementar.” (NR)

Art. 3º O titular de que trata o art. 2º da Lei nº 
10.555, de 13 de novembro de 2002, terá direito ao 
crédito nele referido no mês seguinte ao de publicação 
desta Lei ou no mês subseqüente ao que completar 
60 (sessenta) anos.

Art. 4º O beneficiário de que trata o art. 2ºA da 
Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, terá direito 
ao crédito nele referido após 30 (trinta) dias da publi-
cação desta Lei ou do falecimento do titular da conta 
vinculada do FGTS.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MENSAGEM Nº 235, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto da Medida Provisória nº 185, de 13 de maio de 
2004, que “Altera a Lei nº 10.555, de 13 de novem-
bro de 2002, que autoriza condições especiais para o 
crédito de valores iguais ou inferiores a R$100,00, de 
que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 
de 2001, e dá outras providências”.

Brasília , 13 de maio de 2004. – Luís Inácio Lula 
da Silva.

EM Interministerial nº 1/MTE/MF

Brasília, 15 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

Tenho a honra de submeter à elevada conside-
ração de Vossa Excelência a anexa minuta de Medida 
Provisória que autoriza que seja antecipado, de ime-
diato e em única vez, o crédito das parcelas de com-
plemento de atualização monetária de que trata a Lei 
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, em 
contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) de titulares com idade igual ou superior 
a 60 anos e fizeram adesão às condições previstas na 
referida Lei Complementar, bem como aos beneficiá-
rios de titulares já falecidos.

2. Após inúmeras ações apresentadas por tra-
balhadores, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 
o direito dos trabalhadores ao complemento de atua-
lização monetária resultante da aplicação, cumulativa, 
dos percentuais de 16,64% e 44,08% sobre as contas 
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 
1988 a 26 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril 
de 1990. Diante disso, o Poder Executivo encaminhou 
ao Congresso projeto de Lei Complementar que, após 
uma ampla negociação entre os representantes dos 
trabalhadores e o Governo Federal, foi transformado 
na mencionada Lei Complementar nº 110.

3. Essa Lei, ainda, determina os prazos para cré-
dito dos valores, conforme o montante a que tem direito 
o trabalhador. Estabelece também que alguns trabalha-
dores farão jus a tais créditos, em uma única parcela, 
disponíveis para imediata movimentação, se:

– o titular ou qualquer de seus dependen-
tes for acometido de neoplasia maligna ou for 
portador do vírus HIV;

– o trabalhador, com crédito de 
R$2.000.00, for aposentado por invalidez, em 
função de acidente do trabalho ou doença 
profissional, ou for aposentado e maior de 65 
anos de idade;

– quando o titular ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de doença em 
estágio terminal.

4.1 De modo a contemplar a maior quantidade de 
trabalhadores possível, foi editada Medida Provisória que 
deu origem à Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, 
que estabeleceu, dentre outras providências, a possi-
bilidade de antecipação imediata aos titulares de conta 
vinculada com idade igual ou superior a 70 anos.

4.2 O recente Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, 
no entanto, descreve como idoso aquele que tiver ida-
de igual ou superior a 60 anos, conferindo-lhe direitos 
e garantias especiais.

De acordo com seus próprios termos, é “destina-
do a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”, dos 
quais destacamos, dada sua pertinência:

“Art. 3º ...................................................
Parágrafo único. A garantia de prioridade 

compreende:
I –  .........................................................
II – preferência na formulação e na execu-

ção de políticas sociais públicas específicas:
(...)”

4.3 Faz-se absolutamente necessária a compa-
tibilização dos dois diplomas legais, de modo que a 
presente Minuta de Medida Provisória visa a altera-
ção da redação da Lei nº 10.555/02, para reconhecer 
o direito à antecipação total dos créditos de que trata 
a Lei Complementar 110/01 aos trabalhadores com 
idade igual o superior a 60 anos, ou que venham a 
completar essa idade a qualquer tempo.

4.3.1 Convém salientar, ainda, que diversas pes-
soas nessas condições vêm manifestando seu interesse 
em receber seus valores antecipadamente, respeita-
das as demais condições previstas na Lei Comple-
mentar 110/01, Lei nº 8.036/90, Lei nº 8.922/94 e Lei 
nº 7.670/88.

4.4 Com a referida medida, diversos serão os be-
nefícios a serem observados no âmbito do pagamento 
das diferenças oriundas dos Planos Econômicos:

    357ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23374 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004

– o trabalhador reconhecidamente ido-
so pelo Estatuto terá desde logo atendida sua 
pretensão de recebimento do total dos valores 
a que faz jus;

– o Governo perceberá ganhos institu-
cionais por criar um mecanismo que atenda 
o trabalhador em seu anseio legítimo, prin-
cipalmente sob a ótica deste segmento da 
sociedade;

– promover-se-á a solidificação do Esta-
tuto do Idoso junto à sociedade, por iniciativa 
do próprio Governo, como um instrumento 
fundamental de amparo ao cidadão que mais 
necessita de assistência;

– propiciar-se-á um estímulo para que 
outros setores do poder público e da própria 
sociedade criem medidas que observem as 
disposições do Estatuto; e

– a medida fortalecerá a pauta de reto-
mada do crescimento da economia nacional 
prevista para o ano corrente.

5. Outra situação a ser equacionada com a altera-
ção da legislação in referendum é a relativa aos casos 
em que o beneficiário de titular falecido era portador do 
vírus HIV, acometido de neoplasia maligna ou doença 
em estágio terminal ou tinha mais de 70 anos, mas 
não poderia requerer a antecipação total dos valores 
em função de a Lei Complementar nº 110/01 e a Lei 
nº 10.555/02 somente concederem ao titular da conta 
vinculada o direito de efetuar tal requerimento.

6. No intuito de se corrigir essa distorção, tencio-
na-se ainda estender o direito à retromencionada ante-
cipação aos dependentes de titular falecido, qualquer 
que seja sua condição, desde que estes ou o próprio 
titular tenham firmado a adesão às condições previstas 
na Lei Complementar 110/01.

7. Os pagamentos das diferenças de correção 
geradas pelos Planos Econômicos Verão e Collor I, 
iniciados em Junho/2002, já somam cerca de 19 bi-
lhões de reais, envolvendo mais de 46.6 milhões de 
pagamentos, restando ainda um saldo de cerca de 32 
bilhões de reais que deverão ser liberados integralmente 
até o início de 2007, sendo que destes, apenas R$3,25 
bilhões serão adiantados com as implementações pro-
postas, atingindo-se em contrapartida mais de 609 mil 
contas de trabalhadores idosos ou dependentes de 
titulares falecidos.

8. Não obstante a grandeza destes números, 
estudos realizados pelo Agente Operador do Fundo 

demonstraram que a antecipação total dos valores é 
preferível em relação a qualquer antecipação parcelada, 
dadas as complicações técnicas, operacionais e sis-
têmicas que adviriam desta segunda opção. Ademais, 
o orçamento do FGTS para o ano corrente apresenta 
condições favoráveis para comportar o desembolso 
dos valores a serem liberados em função das ante-
cipações propostas, de modo que ficará plenamente 
resguardada a saúde financeira do Fundo.

9. Associa-se a essa proposta ainda o ganho de 
imagem institucional decorrente do atendimento de 
um pleito da sociedade e a otimização do processo 
operacional e a facilitação ao acesso do trabalhador 
ou seus dependentes aos seus direitos, dentre os já 
citados.

10. Por fim, com vistas a garantir um atendimento 
adequado e diferenciado aos trabalhadores alvo destas 
alterações legais propostas, além de se propiciar tempo 
hábil para se levar a efeito medidas que garantam as 
condições de liquidez do Fundo, é necessário que as 
antecipações tenham inicio a partir do mês subseqüente 
à publicação da pretendida Medida Provisória.

Assim, entendemos que tal alteração certamen-
te atenderá a um grande número de trabalhadores 
carentes e que se encontram em uma fase delicada 
de suas vidas, mas que possuem recursos a receber, 
embora no momento indisponíveis por força de lei, na 
forma de complemento de atualização dos depósitos 
em conta vinculada do FGTS ao tempo dos planos 
econômicos Verão e Collor I.

Respeitosamente, – Ricardo Ribeiro Berzoini 
– Antônio Palocci Filho.

PS-GSE nº 917

Brasília, 8 de julho de 2004

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 185, de 2004, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 7-7-04, que “Al-
tera a Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, que 
autoriza condições especiais para o crédito de valores 
iguais ou inferiores a R$100,00 (cem reais), de que trata 
a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, 
e dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA
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NOTA TÉCNICA Nº 18/2004

Subsídios acerca da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória 
nº 185, de 13 de maio de 2004.

I – Introdução

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem 
nº 235/2004, a Medida Provisória nº 185, de 13 de maio 
de 2004, que altera a Lei nº 10.555, de 13 de novem-
bro de 2002, que autoriza condições especiais para o 
crédito de valores iguais ou inferiores a R$100,00 de 
que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 
de 2001, e dá outras providências.

A presente Nota Técnica atende a determinação 
do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, o qual estabelece: “o órgão de consultoria e 
assessoramento orçamentário da Casa a que perten-
cer o relator de medida provisória encaminhará aos 
relatores e à comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de 
sua publicação, nota técnica com subsídios acerca 
da adequação financeira e orçamentária de medida 
provisória”.

II – Síntese e Aspectos Relevantes

A Lei Complementar nº 110 autorizou a Caixa 
Econômica Federal a creditar nas contas vinculadas 
do FGTS, a expensas do próprio Fundo, o complemen-
to de atualização monetária resultante da aplicação 
cumulativa dos percentuais de 16,64% e 44,8% so-
bre o saldo das contas mantidas, respectivamente, no 
período de 1º de dezembro de 1988 e 28 de fevereiro 
de 1989 e durante o mês de abril de 1990, desde que 
fosse firmado pelo titular Termo de Adesão, previsto 
no art. 6º, dentre outros requisitos.

O Termo de Adesão deveria conter a expressa 
concordância do titular da conta com a redução do 
complemento, que poderia variar entre 0% e 15%, e 
sobre a forma e os prazos do crédito na conta vincu-
lada, que poderiam ocorrer em uma ou em até sete 
parcelas semestrais.

Para fazer face a essas despesas, a Lei Comple-
mentar nº 110 institui contribuição social devida pelos 
empregadores em caso de despedida de empregado 
sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante 
de todos os depósitos devidos ao FGTS, como tam-
bém contribuição social devida pelos empregadores, à 
alíquota de 0,5% sobre a remuneração devida a cada 
trabalhador.

Além disso, o art. 12 da Lei Complementar nº 110 
previu que o Tesouro Nacional ficaria subsidiariamente 

obrigado à liquidação dos valores devidos nos prazos 
e nas condições estabelecidos até o montante da di-
ferença porventura ocorrida entre o valor arrecadado 
pelas contribuições e aquele necessário ao resgate 
dos compromissos assumidos.1

Posteriormente, a Medida Provisória nº 55, de 7 
de julho de 2002, convertida na Lei nº 10.555, de 13 
de novembro de 2003, autorizou a antecipação, em 
uma única parcela, do crédito do complemento de 
atualização monetária, na hipótese em que o titular 
de conta vinculada tivesse idade igual ou superior a 
setenta anos, ou que viesse a completá-la até a data 
final para firmação do Termo de Adesão.

Agora a Medida Provisória nº 185, de 2004, reduz 
a idade prevista na Lei nº 10.555 para sessenta anos, 
desde que o titular tenha firmado termo de 

adesão de que trata o art. 6º da Lei Complemen-
tar nº 110, e ainda estende o direito ao beneficiário de 
titular já falecido.

III – Compatibilidade e Adequação  
Orçamentária e Financeira

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que 
“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras providências”, refe-
re-se da seguinte forma ao exame de adequação or-
çamentária e financeira: “O exame de compatibilidade 
e adequação orçamentária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União.”

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 
Complementar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, es-
tabeleceu os seguintes conceitos sobre adequação e 
compatibilidade financeira e orçamentária:

“§ 1º Para os fins desta lei complemen-
tar; considera-se:

I – adequada com a lei orçamentária 
anual, a despesa objeto de dotação especí-
fica e suficiente, ou que esteja abrangida por 
crédito genérico, de forma que somadas todas 
as despesas da mesma espécie, realizadas e 
a realizar, previstas no programa de trabalho, 
não sejam ultrapassados os limites estabele-
cidos para o exercício;

___________ 
A exposição dde Motivos, encaminhada pelo Poder Executivo quando 
a apresentação do projeto de lei que resultou na Lei Complementar 
nº 110, afirmava que poderiam ser empregados recursos do Tesouro 
Nacional correspondente a R$6 bilhões e ainda parte das disponi-
bilidades existentes no FGTS para quitação de débito.
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II – compatível com o plano plurianual e a 
lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que 
se conforme com as diretrizes, objetivos, prio-
ridades e metas previstos nesses instrumentos 
e não infrinja qualquer de suas disposições.

O FGTS não figura na lei orçamentária. Os de-
pósitos efetuados pelas empresas integram um Fundo 
unificado de reservas, com contas individualizadas em 
nome dos trabalhadores e, como tal, não integram o 
patrimônio público. Não obstante, desde a instituição 
das contribuições previstas na Lei Complementar nº 
110, passaram a constar na Lei Orçamentária a receita 
advinda dessas contribuições, bem como a despesa 
respectiva denominada Complemento da Atualização 
Monetária dos Recursos do FGTS (ação 0643). Segun-
do a execução orçamentária dos anos de 2001, 2002, 
2003 e até abril de 2004, foram transferidos ao Fundo 
a esse título cerca de R$3,6 bilhões.

Conforme a Exposição de Motivos anexa à MP 
nº 185, os pagamentos das diferenças de correção já 
somam cerca de R$19 bilhões, envolvendo mais de 
46,6 milhões de pagamentos, restando ainda um saldo 
de cerca de R$32 bilhões de reais, sendo que destes 
R$3,25 bilhões serão adiantados com as implementa-
ções propostas, atingindo-se mais de 609 mil contas 
de trabalhadores idosos ou dependentes de titulares 
já falecidos.

A Exposição de Motivos ainda menciona que, 
não obstante a grandeza dos números, estudos re-
alizados pelo Agente Operador do Fundo, no caso 
a Caixa Econômica Federal, o orçamento do FGTS 
para o ano corrente apresenta condições favoráveis 
para comportar o desembolso dos valores a serem 
liberados em função das antecipações propostas, de 
modo que ficará plenamente resguardada a saúde fi-
nanceira do Fundo.

Restou, contudo, a demonstração dessas condi-
ções, tendo em vista que o art. 12 da Lei Complemen-
tar nº 110 dispõe o seguinte:

Art. 12. O Tesouro Nacional fica subsidiariamen-
te obrigado à liquidação dos valores a que se refere o 
art. 4º, nos prazos e nas condições estabelecidos nos 
arts. 5º e 6º, até o montante da diferença porventura 
ocorrida entre o valor arrecadado pelas contribuições 
sociais de que tratam os arts. 1º e 2º e aquele neces-
sário ao resgate dos compromissos assumidos.

Esses são os subsídios.
Brasília, 19 de maio de 2004. – Elisângela Mo-

reira da Silva Batista, Consultora de Orçamento e 
Fiscalização Financeira.

PARECER À 
MEDIDA PROVISÓRIA  Nº 185, DE 2004, 

 PROFERIDO NO PLENÁRIO  
DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM 

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, a Medida Provisória nº 
185, de 13 de maio de 2004, altera a Lei nº 10.555, 
de 13 de novembro de 2002, que autoriza condições 
especiais para o crédito de valores iguais ou inferiores 
a 100 reais, de que trata a Lei Complementar nº 110, 
de 29 de junho de 2001, e dá outras providências (Au-
tor: Poder Executivo).

Relatório
A Comissão Mista designada não se instalou.
À Medida Provisória foram oferecidas 3 emen-

das.
A Medida Provisória nº 185 autoriza seja ante-

cipado de imediato e de uma única vez, o crédito das 
parcelas de complemento de atualização monetária 
de que trata a Lei Complementar nº 110, em contas 
vinculadas ao FGTS, aos titulares com idade igual ou 
superior a 60 anos que fizeram adesão às condições 
previstas na referida lei complementar, bem como aos 
beneficiários dos titulares já falecidos.

Na Lei Complementar nº 110 ficou estabelecido 
que faria jus a tais créditos, em uma única parcela, o 
titular ou qualquer de seus dependentes, nas seguin-
tes condições:

1 – o titular ou qualquer de seus depen-
dentes que for acometido de neoplasia maligna 
ou se for portador do vírus HIV;

2 – o trabalhador com crédito de até dois 
mil reais aposentado por invalidez, ou apo-
sentado maior de sessenta e cinco anos de 
idade;

3 – o titular ou qualquer de seus depen-
dentes que for acometido de doença em es-
tado terminal.

Procurando contemplar a maior quantidade de 
trabalhadores possível, foi editada a medida provisó-
ria que deu origem à Lei nº 10.555, que estabeleceu, 
dentre outras providências, a possibilidade de anteci-
pação aos titulares de contas vinculadas com idade 
igual ou superior a 70 anos.

No entanto, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, 
de 2003) descreve como idoso aquele que tiver idade 
igual ou superior a 60 anos.

Desta forma, faz-se absolutamente necessária a 
compatibilização dos 2 diplomas legais, que visam à 
alteração da redação da Lei nº 10.555, de 2002, para 
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reconhecer o direito à antecipação total dos créditos de 
que trata a Lei Complementar nº 110, de 2001, aos tra-
balhadores com idade igual ou superior a 60 anos. 

Voto
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, certamente 

esta Medida Provisória atenderá a um grande número de 
trabalhadores carentes que se encontram em fase deli-
cada de suas vidas e que possuem recursos a receber, 
embora no momento indisponíveis por força de lei.

Votamos pela aprovação da Medida Provisória 
nº 185, de 2004, e pela rejeição das emendas ofere-
cidas.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185,  
DE 13 DE MAIO DE 2004

Altera a Lei nº 10.555, de 13 de no-
vembro de 2002, que autoriza condições 
especiais para o crédito de valores iguais 
ou inferiores a R$ 100,00, de que trata a 
Lei Complementar nº 110 de 29 de junho 
de 2001 e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Silas Brasileiro

I – Relatório

A Comissão Mista designada não se instalou.
À MP foram oferecidas 3 emendas.
Da oportunidade da MP 185 que autoriza seja 

antecipado, de imediato em uma única vez, o crédito 
das parcelas de complemento de atualização mone-
tária que trata a Lei Complementar nº 110, em contas 
vinculadas ao FGTS de titulares com idade igual ou 
superior a 60 anos, que fizeram adesão às condições 
previstas na referida Lei Complementar, bem como 
aos beneficiários titulares já falecidos.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direi-
to dos trabalhadores ao complemento de atualização 
monetária resultante da aplicação cumulativa dos per-
centuais de 16,64% e 44,08% sobre as contas vincu-
ladas ao FGTS, respectivamente, no período de 1º de 
dezembro de 1988 a 26 de fevereiro de 1989 e durante 
o mês de abril de 1990.

Na Lei Complementar nº 110, ficou estabelecido 
que faria jus a tais créditos, em uma única parcela, o 
titular ou qualquer de seus dependentes, nas seguin-
tes condições:

1 – O titular ou qualquer de seus depen-
dentes que for acometido de neoplasia maligna 
ou se for portador do vírus HIV;

2 – O trabalhador com crédito de até 
R$2.000,00 aposentado por invalidez ou apo-
sentado e maior de 65 anos;

3 – Quando o titular ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de doença em es-
tado terminal.

Procurando contemplar a maior quantidade de 
trabalhadores possível, foi editada a Medida Provisó-
ria que deu origem à Lei nº 10.555, que estabeleceu, 
dentre outras providências, a possibilidade de anteci-
pação aos titulares de contas vinculadas com idade 
igual ou superior a 70 anos.

No entanto, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, 
de 2003, descreve como idoso aquele que tiver idade 
igual ou superior a 60 anos. 

Desta forma faz-se, absolutamente necessária, a 
compatibilização dos dois diplomas legais, que visa à 
alteração da redação de Lei 10.555/02, para reconhe-
cer o direito à antecipação total dos créditos de que 
trata a Lei Complementar nº 110/01, aos trabalhadores 
com idade igual ou superior a 60 anos.

Algumas vantagens merecem ser destacadas:

1 – O trabalhador, reconhecidamente 
idoso pelo Estatuto, terá, desde logo, atendida 
a sua pretensão de recebimento do total dos 
valores a que faz jus;

2 – O Governo perceberá ganhos insti-
tucionais por criar mecanismos que atendam 
o trabalhador em seu anseio legítimo;

3 – A solidificação do Estatuto do Idoso, 
junto à sociedade, por iniciativa do próprio 
Governo, como um instrumento de amparo ao 
cidadão que mais necessita de assistência;

4 – E ainda a Medida fortalecerá a pau-
ta de retomada do crescimento da economia 
nacional prevista para o ano corrente.

Os pagamentos das diferenças de correção gera-
das pelos Planos Econômicos Verão e Collor, iniciados 
em junho de 2002, já somam cerca de R$19 bilhões, 
restando ainda um saldo de cerca de R$32 bilhões 
que deverão ser liberados integralmente até o início 
de 2007, sendo que destes, apenas R$3,25 bilhões 
serão adiantados com as Medidas propostas, contu-
do atingindo mais de 609 mil contas de trabalhadores 
idosos ou dependentes de titulares falecidos.

II – Voto do Relator

Ainda entendemos que, certamente, esta Medida 
atenderá a um grande número de trabalhadores caren-
tes e que se encontram em uma fase delicada de suas 
vidas, mas que possuem recursos a receber, embora, 
no momento, indisponíveis por força da Lei.

Razão pela qual, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Parlamentares, votamos pela aprovação da 
Medida Provisória 185, de 2004, rejeitando as emen-
das oferecidas.

Sala das Sessões, de julho de 2004. – Deputado 
Silas Brasileiro, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.555, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002

Autoriza condições especiais para o 
crédito de valores iguais ou inferiores a 
R$100,00, de que trata a Lei Complementar 
nº 110, de 29 de junho de 2001, e dá outras 
providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou 
a Medida Provisória nº 55, de 2002, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do dis-
posto no art. 62 da Constituição Federal, com a reda-
ção dada pela Emenda constitucional nº 32, de 2001, 
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica a Caixa Econômica Federal autori-
zada a creditar em contas vinculadas específicas do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, a 
expensas do próprio Fundo, os valores do comple-
mento de atualização monetária de que trata o art. 4º 
da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, 
cuja importância, em 10 de julho de 2001, seja igual 
ou inferior a R$100,00 (cem reais).

§ 1º A adesão de que trata o art. 4º da Lei Com-
plementar nº 110, de 2001, em relação às contas a 
que se refere o caput, será caracterizada no ato de 
recebimento do valor creditado na conta vinculada, 
dispensada a comprovação das condições de saque 
previstas no art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990.

§ 2º Caso a adesão não se realize até o final do 
prazo regulamentar para o seu exercício, o crédito será 
imediatamente revertido ao FGTS.

Art. 2º O titular de conta vinculada do FGTS, com 
idade igual ou superior a setenta anos ou que vier a 
completar essa idade até a data final para firmar o termo 
de adesão de que trata o art. 6º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, fará jus ao crédito do complemento 
de atualização monetária de que trata a referida Lei 
Complementar, com a redução nela prevista, em parcela 
única, no mês seguinte ao de publicação desta lei ou 
no mês subseqüente ao que completar a mencionada 
idade. (Vide Medida Provisória nº 185, de 2004)

Art. 2º-A. (Vide Medida Provisória nº 185, de 
2004)

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

Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002; 
l8lº da Independência e 114º da República. – Ramez 
Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 110, 
DE 29 DE JUNHO DE 2001

Institui contribuições sociais, autoriza 
créditos de complementos de atualização 
monetária em contas vinculadas do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º O Termo de Adesão a que se refere o 

inciso I do art. 4º, a ser firmado no prazo e na forma 
definidos em Regulamento, conterá:

I – a expressa concordância do titular da conta 
vinculada com a redução do complemento de que trata 
o art. 4º, acrescido da remuneração prevista no caput 
do art. 5º, nas seguintes proporções:

a) zero por cento sobre o total do complemen-
to de atualização monetária de valor até R$2.000,00 
(dois mil reais);

b) oito por cento sobre o total do complemento de 
atualização monetária de valor de R$2.000,01 (dois mil 
reais e um centavo) a R$5.000,00 (cinco mil reais);

c) doze por cento sobre o total do complemento 
de atualização monetária de valor de R$5.000,01 (cinco 
mil reais e um centavo) a R$8.000,00 (oito mil reais);

d) quinze por cento sobre o total do complemento 
de atualização monetária de valor acima de R$8.000,00 
(oito mil reais);

II – a expressa concordância do titular da conta 
vinculada com a forma e os prazos do crédito na conta 
vinculada, especificados a seguir:

a) complemento de atualização monetária no valor 
total de R$1.000,00 (um mil reais), até junho de 2002, 
em uma única parcela, para os titulares de contas vin-
culadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o 
último dia útil do mês imediatamente anterior;

b) complemento de atualização monetária no va-
lor total de R$1.000,01 (um mil mais e um centavo) a 
R$2.000,00 (dois mil reais), em duas parcelas semes-
trais, com o primeiro crédito em julho de 2002, sendo 
a primeira parcela de R$1.000,00 (um mil reais), para 
os titulares de contas vinculadas que tenham firmado 
o Termo de Adesão até o último dia útil do mês ime-
diatamente anterior;

c) complemento de atualização monetária no va-
lor total de R$2.000,01 (dois mil reais e um centavo) 
a R$5.000,00 (cinco mil reais), em cinco parcelas se-
mestrais, com o primeiro crédito em janeiro de 2003, 
para os titulares de contas vinculadas que tenham fir-
mado o Termo de Adesão até o último dia útil do mês 
imediatamente anterior;

d) complemento de atualização monetária no 
valor total de R$5.000,01 (cinco mil reais e um cen-
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tavo) a R$8.000,00 (oito mil reais), em sete parcelas 
semestrais, com o primeiro crédito em julho de 2003, 
para os titulares de contas vinculadas que tenham fir-
mado o Termo de Adesão até o último dia útil do mês 
imediatamente anterior;

e) complemento de atualização monetária no 
valor total acima de R$8.000,00 (oito mil reais), em 
sete parcelas semestrais, com o primeiro crédito em 
janeiro de 2004, para os titulares de contas vinculadas 
que tenham firmado o Termo de Adesão até o último 
dia útil do mês imediatamente anterior; e

III – declaração do titular da conta vinculada, sob 
as penas da lei, de que não está nem ingressará em 
juízo discutindo os complementos de atualização mo-
netária relativos a junho de 1987, ao período de 1º de 
dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989, a abril 
e maio de 1990 e a fevereiro de 1991.

§ 1º No caso da alínea b do inciso I, será cre-
ditado valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quando a 
aplicação do percentual de redução resultar em quan-
tia interior a este.

§ 2º No caso da alínea c do inciso I, será credita-
do valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos mais), 
quando a aplicação do percentual de redução resultar 
em quantia inferior a este.

§ 3º No caso da alínea d do inciso I será credi-
tado valor de R$7.040,00 (sete mil e quarenta reais), 
quando a aplicação do percentual de redução resultar 
em quantia inferior a este.

§ 4º Para os trabalhadores que vierem a firmar 
seus termos de adesão após as datas previstas nas 
alíneas a a d do inciso II, os créditos em suas contas 
vinculadas iniciar-se-ão no mês subseqüente ao da 
assinatura do Termo de Adesão, observadas as de-
mais regras constantes nesses dispositivos, quanto 
a valores, número e periodicidade de pagamento de 
parcelas.

§ 5º As faixas de valores mencionadas no inciso 
II do caput serão definidas pelos complementos a que 
se refere o art. 4º, acrescidos da remuneração prevista 
no caput do art. 5º, antes das deduções de que tratam 
o inciso I do caput e os §§ e 1º e 2º.

§ 6º O titular da conta vinculada fará jus ao cré-
dito de que trata o inciso II do caput deste artigo, em 
uma única parcela, até junho de 2002, disponível para 
imediata movimentação a partir desse mês, nas se-
guintes situações:

I – na hipótese de o titular ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de neoplasia maligna, nos 
termos do inciso XI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990;

II – quando o titular ou qualquer de seus depen-
dentes for portador do vírus HIV;

III – se o trabalhador, com crédito de até 
R$2.000,00 (dois mil reais), for aposentado por inva-
lidez, em função de acidente do trabalho ou doença 
profissional, ou aposentado maior de sessenta e cinco 
anos de idade;

IV – quando o titular ou qualquer de seus depen-
dentes for acometido de doença terminal.

§ 7º complemento de atualização monetária de 
valor total acima de R$2.000,00 (dois mil reais) poderá, 
a critério do titular da conta vinculada, ser resgatado 
mediante entrega, em julho de 2002, ou nos seis me-
ses seguintes, no caso de adesões que se efetuarem 
até dezembro de 2002, de documento de quitação 
com o FGTS autorizando a compra de título, lastreado 
nas receitas decorrentes das contribuições instituídas 
pelos arts. 1º e 2º desta Lei Complementar, de valor 
de face equivalente ao valor do referido complemento 
nos termos e condições estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional – CMN.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Com referência às Medidas Provisórias que acabam 
de ser lidas, a Presidência esclarece à Casa que o prazo 
de sua vigência está esgotado, tendo sido prorrogado 
pela Mesa do Congresso Nacional, por mais sessenta 
dias, conforme prevê o § 7º do art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001.

Esclarece ainda que o prazo de 45 dias para 
apreciação das matérias pelo Congresso Nacional 
encontra-se esgotado e que a prorrogação do prazo 
de vigência da proposição não restaura os prazos de 
sua tramitação. Uma vez recebida formalmente pelo 
Senado Federal, nesta data, as Medidas Provisórias 
passam a sobrestar imediatamente todas as demais 
deliberações legislativas da Casa até que se ultime 
sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
incluirá a matéria na pauta da Ordem do Dia do dia 3 
de agosto.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa, em 
reunião realizada no dia oito de julho do corrente ano, 
aprovou os seguintes Requerimentos de Informação:

– integralmente os de nºs 199, 261, 324, 
329, 332, 341, 364, 390, 403, 420, 433, 447, 
465, 472, 477, 505, 521, 523, 524, 525, 539, 
554, 555, 556, 559, 560, 561, 566, 567, 579, 
584, 585, 588, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 626, 
630, 633, 636, 637, 638, 639, 643, 645, 652, 
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655, 678, 680, 740, 748, 750, 766, 787, 822, 
e 824 de 2004;

– com substitutivo, os de nºs 644, 654, 
671 e 870 de 2004;

– com a supressão do quesito nº 5, o de 
nº 379, de 2004;

– com a alteração do nome de “Instituto 
do Câncer” para “Instituto Nacional do Câncer 
– Inca”, o de nº 419, de 2004;

– com endereçamento ao Ministro-Chefe 
de Comunicação de Governo e Gestão Estra-
tégica, o de nº 435, de 2004;

– com endereçamento ao Ministro da 
Fazenda, o de nº 469, de 2004;

– com supressão dos respectivos quesi-
tos d, os de nºs 508, 509 e 510, de 2004;

– com a prejudicialidade do quesito nº 2, 
o de nº 518, de 2004;

– com endereçamento ao Ministro da 
Previdência Social e exclusão do quesito nº 
3, o de nº 570, de 2004.

O Requerimento nº 630, de 2004, será encami-
nhado ao Ministro do Trabalho e Emprego.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A Presidência comunica ao Plenário que, tendo 

em vista a aprovação do Requerimento nº 341, de 
2004, fica sobrestada a tramitação do Projeto de Lei 
da Câmara nº 32, de 2003.

Comunica, ainda, que aprovou o Parecer nº 928, 
de 2004, que conclui pelo Ato da Mesa nº 1, de 2004, 
que “aprova o Regimento Interno Definitivo do Conse-
lho de Comunicação Social, de acordo com o previsto 
no Ato da Mesa nº 2, de 2002.”

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. Lid. PP nº 1.122/04

Brasília,  7 de julho de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, tenho a honra 

de indicar o Deputado Damião Feliciano, do PP – PB, 
como Suplente da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, na vaga cedida pelo 
PP  e ocupada, anteriormente, pelo Deputado Pedro 
Canedo, do PSDB – GO.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de elevada estima e consideração. –Deputado Pedro 
Henry, Líder do PP.

Ofício nº 168/2004 – GLDPT

Brasília, 12 de julho de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ideli 

Salvatti como membro titular da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito – “Exploração Sexual” – EXPLORA, 
em substitução a Senadora Ana Júlia Carepa.

Atenciosamente, – Senadora Ideli Salvatti, Lí-
der do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio 
ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler. 

São lidos os seguintes:

Of. L. nº 051/2004

Brasília, 8 de julho de 2004

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência com o objetivo de 

agradecer a honrosa designação com que fui galardo-
ado, para participar da comitiva do governo do Estado 
de Sergipe em viagem à República Popular da China, 
no período de 8 a 20 de julho do corrente.

Entretanto, lamentavelmente, fiquei impossibilita-
do de realizar essa importante missão, representando 
o Senado Federal, e, portanto, declino cordialmente do 
convite de Vossa Excelência.

Certo da habitual compreensão, coloco-me à dis-
posição dessa Presidência para futuras missões que 
me forem atribuídas.

Respeitosamente, – Senador Almeida Lima.

SGM/P nº 1.518/04

Brasília, 2 de junho de 2004

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para encaminhar o Ofício nº 91/2004, do Conselho Na-
cional de Política Criminal e Penitenciária, com suges-
tões daquele órgão colegiado concernentes ao PL nº 
7.134/2004, de autoria de Comissão Mista (Regimento 
Comum, arts. 142 e 143), que “dispõe sobre o Sistema 
Nacional Antidrogas; sobre a prevenção, a repressão 
e o tratamento; define crimes, regula o procedimento 
nos crimes que define e dá outras providências”, já 
aprovado nesta Casa.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
– João Paulo Cunha, Presidente.
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Ref. Ofício nº 91/2004, de 31-5-2004 – 
Ministério da Justiça/Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária – Encaminha 
sugestões sobre o PL nº 71 34/2002

Encaminhe-se ao Senado Federal. Pu-
blique-se. Oficie-se.

Em 2-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-
sidente.

Ofício nº 91/04

Brasília, 31 de maio de 2004

Exmº Senhor
Deputado João Paulo da Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Sugestões

Senhor Presidente, 
O Conselho Nacional de Política Criminal e Peni-

tenciária, em sessão realizada nesta data, ao apreciar 
a Ementa Substitutiva ao Projeto de Lei nº 7.134/02, 
decidiu, à unanimidade, em concordar com os princí-
pios fundamentais adotados no projeto referido, que 
são os seguintes:

1. distinção entre traficante, usuário e 
dependente químico;

2. aplicação de pena privativa de liber-
dade ao traficante;

3. não-imposição de prisão em flagrante 
ao usuário e dependente químico, adotando-
se o procedimento previsto no Juizado Espe-
cial Criminal;

4. punição do usuário com penas ou me-
didas alternativas à pena privativa ou restritiva 
de liberdade;

5. adoção de tratamento especializado 
ao dependente químico.

Entende este Conselho a necessidade de aper-
feiçoar inúmeros artigos do Projeto de Lei. Para tanto, 
seguem, em anexo, sugestões de vários Conselheiros, 
a título de colaboração.

Atenciosamente, – Antônio Cláudio Mariz de 
Oliveira, Presidente do CNPCP.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL  
AO PROJETO DE LEI Nº 7.134, DE 2002 

(Do Senado Federal) 
PLS Nº 115/2002

Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei nº 7.134-A, de 2002, do 
Senado Federal (PLS Nº 115/02 na Casa 
de origem), que dispõe sobre o Sistema 
Nacional Antidrogas; sobre a prevenção, 

a repressão e o tratamento; define crimes, 
regula o procedimento nos crimes que de-
fine e dá outras providências.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:

Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas: define crimes 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas; estabelece normas para repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define 
crimes.

§ 1º Para fins desta Lei, consideram-se como dro-
gas as substâncias ou os produtos capazes de causar 
dependência, assim especificados em lei ou relaciona-
dos em listas atualizadas periodicamente pelo Poder 
Executivo da União.

§ 2º A regulamentação do controle e restrição da 
venda e da propaganda de bebidas alcoólicas, bem 
como outras medidas de política pública que diminuam 
o consumo e promovam a redução dos danos sociais 
e à saúde causados pelo uso prejudicial de álcool es-
pecialmente em grupos vulneráveis, como crianças e 
adolescentes, será objeto de lei especifica.

§ 3º A regulação da oferta das substâncias ou 
dos produtos capazes de causar dependência não 
previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo é objeto de legis-
lações específicas.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacio-
nal, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colhei-
ta e a exploração de vegetais e substratos dos quais 
possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalva-
da a hipótese de autorização legal ou regulamentar, 
bem como o que estabelece a Convenção de Viena, 
das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, 
de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ri-
tualístico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, 
a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput 
deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou 
científicos, em local e prazo predeterminados, me-
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diante fiscalização, respeitadas as ressalvas supra-
mencionadas.

TÍTULO II

Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas

Art. 3º O SISNAD tem a finalidade de articular, 
integrar, organizar e coordenar as atividades relacio-
nadas com:

I – a prevenção do uso indevido, a atenção e a 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas;

II – a repressão da produção não autorizada e 
do tráfico ilícito de drogas.

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema  

Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 4º São princípios do SISNAD:
I – o respeito aos direitos fundamentais da pes-

soa humana, especialmente quanto à sua autonomia 
e à sua liberdade;

II – o respeito à diversidade e às especificidades 
populacionais existentes;

III – a promoção dos valores éticos, culturais e de 
cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como 
fatores de proteção para o uso indevido de drogas e 
outros comportamentos correlacionados;

IV – a promoção de consensos nacionais, de 
ampla participação social, para o estabelecimento dos 
fundamentos e estratégias do SISNAD;

V – a promoção da responsabilidade compar-
tilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a 
importância da participação social nas atividades do 
SISNAD;

VI – o reconhecimento da intersetorialidade dos 
fatores correlacionados com o uso indevido de dro-
gas, com a sua produção não autorizada e o seu trá-
fico ilícito;

VII – a integração das estratégias nacionais e in-
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas e de repressão à sua produção não autorizada e 
ao seu tráfico ilícito;

VIII – a articulação com os órgãos do Ministério 
Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando 
à cooperação mútua nas atividades do SISNAD;

IX – a adoção de abordagem multidisciplinar que 
reconheça a interdependência e a natureza comple-
mentar das atividades de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependen-
tes de drogas, repressão da produção não autorizada 
e do tráfico ilícito de drogas;

X – a observância do equilíbrio entre as ativi-
dades de prevenção do uso indevido, atenção e rein-
serção social de usuários e dependentes de drogas 
e de repressão à sua produção não autorizada e ao 
seu tráfico lícito, visando a garantir a estabilidade e o 
bem-estar social;

XI – a observância às orientações e normas ema-
nadas do Conselho Nacional Antidrogas – CONAD.

Art. 5º O SISNAD tem os seguintes objeti-
vos:

I – contribuir para a inclusão social do cidadão, 
visando a torná-lo menos vulnerável a assumir com-
portamentos de risco para o uso indevido de drogas, 
seu tráfico ilícito e outros comportamentos correla-
cionados;

II – promover a construção e a socialização do 
conhecimento sobre drogas no País;

III – promover a integração entre as políticas 
de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e de re-
pressão à sua produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do 
Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados 
e Municípios;

IV – assegurar as condições para a coordenação, 
a integração e a articulação das atividades de que trata 
o art. 3º desta lei.

CAPÍTULO II 
Da Composição e da Organização do Sistema 
Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 6º Integram o SISNAD o conjunto de órgãos 
e entidades do Poder Executivo da União do Distrito 
Federal, dos Estados e Municípios que exercem as 
atividades de que tratam os incisos I e II do art. 3º 
desta Lei.

Art. 7º A organização do SISNAD assegura a 
orientação central e a execução descentralizada das 
atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas fede-
ral, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria 
definida no regulamento desta Lei.

Art. 8º Compete ao CONAD exercer a atribuição 
de órgão superior do SISNAD.

§ 1º O CONAD é composto por órgãos da Admi-
nistração Pública Federal, representações da sociedade 
civil e pela Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD. 
na qualidade de sua secretaria executiva, nos termos 
da legislação vigente.

§ 2º A composição e o funcionamento do CONAD 
são regulamentados pelo Poder Executivo.
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CAPÍTULO III 
Das Atribuições Específicas dos Órgãos 

 que Compõem o Sisnad

Art. 9º No que se refere ao cumprimento desta 
Lei, são atribuições específicas do Ministério da Saú-
de e de suas entidades vinculadas, na forma da legis-
lação vigente:

I – publicar listas atualizadas periodicamente das 
substâncias ou produtos de que trata o §1º do art. 1º 
desta Lei;

II – baixar instruções de caráter geral ou específico 
sobre limitação, fiscalização e controle da produção, do 
comércio e do uso das drogas referidas nesta Lei;

III – adotar as providências estabelecidas no pa-
rágrafo único do art. 2º desta Lei;

IV – assegurar a emissão de licença prévia pre-
vista no art. 30 desta Lei pela autoridade sanitária 
competente;

V – regulamentar a política de atenção aos usu-
ários e dependentes de drogas, bem como aos seus 
familiares, junto à rede do Sistema Único de Saúde 
– SUS;

VI – regulamentar as atividades que visem à re-
dução de danos e riscos sociais e à saúde, ouvido o 
CONAD, nos termos desta Lei;

VII – regulamentar serviços públicos e privados 
que desenvolvem ações de atenção às pessoas que 
fazem uso ou são dependentes de drogas e seus fa-
miliares;

VIII – gerir, em articulação com a SENAD, o 
banco de dados das instituições de atenção à saúde 
e de assistência social que atendam usuários ou de-
pendentes de drogas de que trata o parágrafo único 
do art. 15 desta Lei.

Art. 10. No que se refere ao cumprimento desta 
Lei, são atribuições específicas do Ministério da Edu-
cação e de suas entidades vinculadas, na forma da 
legislação vigente:

I – propor e implementar, em articulação com o 
Ministério da Saúde, a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República e a SENAD, po-
líticas de formação continuada para os profissionais de 
educação nos 3 (três) níveis de ensino que abordem 
a prevenção ao uso indevido de drogas;

II – apoiar os dirigentes das instituições de ensino 
público e privado na elaboração de projetos pedagógi-
cos alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos 
princípios de prevenção do uso indevido de drogas, de 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes, 
bem como seus familiares, contidos nesta Lei.

Art. 11. No que se refere ao cumprimento desta 
Lei, são atribuições específicas do Ministério da Jus-

tiça e de suas entidades vinculadas, na forma da le-
gislação vigente:

I – exercer a coordenação das atividades previs-
tas no inciso II do art. 3º desta Lei;

II – instituir e gerenciar o sistema nacional de 
dados estatísticos de repressão ao tráfico ilícito de 
drogas de que trata o art. 17 desta Lei;

III – manter a SENAD informada acerca dos da-
dos relativos a bens móveis e imóveis, valores apreen-
didos e direitos constritos em decorrência dos crimes 
capitulados nesta Lei, visando à implementação do 
disposto nos arts. 59 a 63 desta Lei.

Art. 12. No que se refere ao cumprimento desta 
Lei, são atribuições específicas do Gabinete de Segu-
rança Institucional e de suas entidades vinculadas, na 
forma da legislação vigente:

I – exercer a coordenação das atividades previs-
tas no inciso I do art. 3º desta Lei; 

II – gerir o Fundo Nacional Antidrogas – FU-
NAD.

Art. 13. No que se refere ao cumprimento desta 
Lei, são atribuições dos órgãos formuladores de polí-
ticas sociais e de suas entidades vinculadas, na forma 
da legislação vigente, identificar e regulamentar rede 
nacional das instituições da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que atendam usuários ou dependentes de 
drogas e respectivos familiares.

Art. 14. No âmbito de suas competências, os 
órgãos e entidades do Poder Executivo que integram 
o SISNAD, previstos no art. 6º desta Lei, atentarão 
para:

I – o alinhamento das suas respectivas políticas 
públicas setoriais ao disposto nos arts. 4º e 5º desta 
Lei;

II – as orientações e normas emanadas do CO-
NAD;

III – a colaboração nas atividades de prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas; repressão da produção 
não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, observado 
o disposto nesta Lei.

CAPÍTULO IV 
Da Coleta, Análise e Disseminação  

de Informações Sobre Drogas

Art. 15. O Sisnad disporá de Observatório Bra-
sileiro de informações sobre Drogas – OBID, gerido 
pela secretaria executiva de seu órgão superior, que 
reúna e centralize informações e conhecimentos atu-
alizados sobre drogas, incluindo dados de estudos, 
pesquisas e levantamentos nacionais, produzindo e 
divulgando informações, fundamentadas cientificamen-
te, que contribuam para o desenvolvimento de novos 
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conhecimentos aplicados às atividades de prevenção 
do uso indevido, de atenção e de reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas e para a criação de 
modelos de intervenção baseados nas necessidades 
especificas das diferentes populações-alvo respeitando 
suas características sócioculturais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter sigiloso, 
fará parte do banco de dados central de que trata o 
caput deste artigo base de dados atualizada das ins-
tituições de atenção à saúde ou de assistência social 
que atendam usuários ou dependentes de drogas, bem 
como das de ensino e pesquisa.

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas da 
atenção à saúde e da assistência social que atendam 
usuários ou dependentes de drogas devem comunicar 
ao órgão competente do respectivo sistema municipal 
de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, 
preservando a identidade das pessoas, conforme orien-
tações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de re-
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema 
de informações do Poder Executivo.

TÍTULO III 
Das Atividades de Prevenção  

do Uso Indevido, Atenção e Reinserção 
 Social de Usuários e Dependentes de Drogas

CAPÍTULO I 
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas 
direcionadas para a redução dos fatores de vulnera-
bilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento 
dos fatores de proteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde-
vido de drogas devem observar os seguintes princí-
pios e diretrizes:

I – o reconhecimento do uso indevido de drogas 
como fator de interferência na qualidade de vida do 
indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual 
pertence;

II – a adoção de conceitos objetivos e de funda-
mentação científica como forma de orientar as ações 
dos serviços públicos comunitários e privados e de 
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e 
dos serviços que as atendem;

III – o fortalecimento da autonomia e da respon-
sabilidade individual em relação ao uso indevido de 
drogas;

IV – o compartilhamento de responsabilidades e a 
colaboração mútua com as instituições do setor privado 
e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuá-

rios e dependentes de drogas e respectivos familiares, 
por meio do estabelecimento de parcerias;

V – a adoção de estratégias preventivas diferen-
ciadas e adequadas às especificidades socioculturais 
das diversas populações, bem como das diferentes 
drogas utilizadas;

VI – o reconhecimento do “não-uso”, do “retarda-
mento do uso” e da redução de riscos como resultados 
desejáveis das atividades de natureza preventiva, quan-
do da definição dos objetivos a serem alcançados;

VII – o tratamento especial dirigido às parcelas 
mais vulneráveis da população, levando em conside-
ração as suas necessidades especificas;

VIII – a articulação entre os serviços e organiza-
ções que atuam em atividades de prevenção do uso 
indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e 
dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX – o investimento em alternativas esportivas, 
culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como 
forma de inclusão social e de melhoria da qualidade 
de vida;

X – o estabelecimento de políticas de formação 
continuada na área da prevenção do uso indevido de 
drogas para profissionais de educação nos 3 (três) 
níveis de ensino;

XI – a implantação de projetos pedagógicos de 
prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições 
de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes 
Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacio-
nados à drogas;

XII – a observância das orientações e normas 
emanadas do Conad;

XIII – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao ado-
lescente deverão estar em consonância com as dire-
trizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA.

CAPÍTULO II 
Das Atividades de Atenção e de Reinserção 

 Social de Usuários ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usu-
ário e dependente de drogas e respectivos familiares, 
para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da 
qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos 
associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de reinserção so-
cial do usuário ou do dependente de drogas e res-
pectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas di-
recionadas para sua integração ou reintegração em 
redes sociais.
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Art. 22. As atividades de atenção e as de rein-
serção social do usuário e do dependente de drogas 
e respectivos familiares devem observar os seguintes 
princípios e diretrizes:

I – respeito ao usuário e ao dependente de dro-
gas, independentemente de quaisquer condições, ob-
servados os direitos fundamentais da pessoa humana, 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e da Política Nacional de Assistência Social;

II – a adoção de estratégias diferenciadas de aten-
ção e reinserção social do usuário e do dependente 
de drogas e respectivos familiares que considerem as 
suas peculiaridades socioculturais;

III – definição de projeto terapêutico individualiza-
do, orientado para a inclusão social e para a redução 
de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV – atenção ao usuário ou dependente de dro-
gas e aos respectivos familiares, sempre que possí-
vel, de forma multidisciplinar e por equipes multipro-
fissionais;

V – observância das orientações e normas ema-
nadas do CONAD;

VI – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios de-
senvolverão programas de atenção ao usuário e ao 
dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do 
Ministério da Saúde e os princípios explicitados no 
art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária 
adequada.

Parágrafo único. Os serviços da rede de apoio so-
cial ao usuário ou dependente e respectivos familiares 
que não forem de natureza sanitária, executados por 
comunidades terapêuticas e similares, deverão se ali-
nhar aos princípios dispostos no art. 22 desta Lei e às 
diretrizes específicas a serem regulamentadas.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão conceder benefícios às instituições 
privadas que desenvolverem programas de reinserção 
no mercado de trabalho, do usuário e do dependente 
de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à 
saúde e da assistência social, que atendam usuários 
ou dependentes de drogas poderão receber recursos 
do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orça-
mentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas 
que, em razão da prática de infração penal, estiverem 
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos 
a medida de segurança, têm garantidos os serviços 

de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sis-
tema penitenciário.

CAPÍTULO III 
Dos Crimes e das Penas

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério 
Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi-
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes-
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviços à comunidade;
III – medida educativa de comparecimento a pro-

grama ou curso educativo.
IV – tratamento
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem, para seu 

consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de drogas, sem autorização 
ou em desacerto cem determinação legal ou regula-
mentar.

§ 2º O Juiz poderá, na homologação da transa-
ção penal a que se refere a Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Criminais, ou na sentença, encaminhar o agente 
para tratamento, com base em avaliação que ateste a 
necessidade, em função de risco à integridade física 
e emocional da própria pessoa, de sua família ou da 
comunidade, realizada por profissional de saúde com 
competência específica na forma da lei.

§ 3º Para determinar se a droga destinava-se 
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns-
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente.

§ 4º As cenas previstas nos incisos II e III do ca-
put deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo 
de 5 (cinco) meses.

§ 5º Em caso de reincidência, as penas previstas 
nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplica-
das pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 6º A prestação de serviços à comunidade será 
cumprida em programas comunitários, entidades edu-
cacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, 
que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do 
consumo ou da recuperação de usuários e dependen-
tes de drogas.
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§ 7º Na hipótese de desatendimento, pelo agen-
te, das condições relativas às penas a que se referem 
os incisos II e III do caput deste artigo, poderá o juiz, 
ouvidos o Ministério Público, o defensor e, se enten-
der necessário, profissional de saúde, submetê-lo a 
penas restritivas de direitos especificadas no art. 43 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal – não previstas no caput deste artigo, 
que não ultrapassem 3 (três) meses.

§ 8º O juiz deixará de aplicar as penas restritivas 
de direitos previstas no § 7º deste artigo caso o conde-
nado submeta-se à pena anteriormente imposta.

§ 9º O benefício previsto no § 8º deste artigo so-
mente poderá ser concedido 1 (uma) única vez.

§ 10. O descumprimento das medidas impostas 
com fundamento no § 7º deste artigo sujeitará o agente 
às penas previstas no art. 330 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

§ 11. O juiz determinará ao Poder Público que 
coloque à disposição do infrator, gratuitamente, esta-
belecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, 
para tratamento especializado.

Art. 29. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposi-
ção e a execução das penas, observado, no tocante 
à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e se-
guintes do Código Penal.

TÍTULO IV 
Da Repressão à Produção não Autorizada  

e ao Tráfico Ilícito de Drogas

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 30. É indispensável a licença prévia da au-
toridade competente para produzir, extrair, fabricar, 
transformar, preparar, possuir, manter em depósito, 
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, 
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad-
quirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima 
destinada à sua preparação, observadas as demais 
exigências legais.

Art. 31. As plantações ilícitas serão imediata-
mente destruídas pelas autoridades de polícia judici-
ária, que recolherão quantidade suficiente para exame 
pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das 
condições encontradas, com a delimitação do local, 
asseguradas as medidas necessárias para a preser-
vação da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incinera-
ção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, guardando-se 
as amostras necessárias à preservação da prova.

§ 2º A incineração prevista no § 1º deste artigo 
será precedida de autorização judicial, ouvido o Minis-

tério Público, e executada pela autoridade de polícia 
judiciária competente, na presença de representante 
do Ministério Público e da autoridade sanitária compe-
tente, mediante auto circunstanciado e após a perícia 
realizada no local da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para 
destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas 
necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no 
Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, 
dispensada a autorização prévia do órgão próprio do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas 
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da 
Constituição, de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO II 
Dos Crimes

Art. 32. Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem auto-
rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos 
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e qui-
nhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad-

quire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em 
depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, 
insumo ou produto químico destinado à preparação 
de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autori-
zação ou em desacordo determinação legal ou regu-
lamentar, de plantas que se constituem em matérias 
usadas na preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de 
que tem a propriedade, posse, administração, guarda 
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em de-
sacordo com determinação legal ou regulamentar, para 
o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso 
indevido de droga:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Nos delitos definidos no caput no § 1º deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sex-
to) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas 
restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, 
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de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa.

Art. 33. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, 
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, 
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou trans-
formação de drogas, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois 
mil) dias-multa.

Art. 34. Associarem-se duas ou mais pessoas 
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual-
quer dos crimes previstos nos arts. 32. caput e § 1º, 
e 33 desta lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e 
pagamento de 720 (setecentos) a 1.200 (mil e duzen-
tos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput 
deste artigo incorre quem se associa para a prática 
reiterada do crime definido no art. 35 desta lei.

Art. 35. Financiar ou custear a prática de qual-
quer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e § 1º , 
e 33 desta lei:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e 
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (qua-
tro mil) dias-multa.

Art. 36. Colaborar, como informante, com grupo, 
organização ou associação destinados à prática de 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 32, caput § 
1º, e 33 desta lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) 
dias-multa.

Art. 37. Prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-
lo em doses excessivas ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzen-
tos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação 
ao Conselho Federal da categoria profissional a que 
pertença o agente.

Art. 38. Conduzir embarcação ou aeronave após 
o consumo de drogas, expondo a dano potencial a in-
columidade de outrem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, além da apreensão do veículo, cassação da 
habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo 
mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, 
e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) 
dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, 
aplicadas cumulativamente com às demais, serão de 
4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 
600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo referido no 
caput deste artigo for de transporte coletivo de pas-
sageiros.

Art. 39. As penas previstas nos arts. 32 a 36 des-
ta Lei são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois 
terços), se:

I – a natureza, a procedência da substância ou 
do produto apreendido e as circunstâncias do fato evi-
denciarem a transnacionalidade do delito;

II – o agente praticar o crime prevalecendo-se de 
função pública ou no desempenho de missão de edu-
cação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III – a infração tiver sido cometida nas depen-
dências ou mediações de estabelecimentos prisionais, 
de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades es-
tudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou 
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos 
onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer 
natureza. de serviços de tratamento de dependentes de 
drogas ou de reinserção social, de unidades militares 
ou policiais ou em transportes públicos;

IV – o crime tiver sido praticado com violência, 
grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer 
processo de intimidação difusa ou coletiva;

V – caracterizado o tráfico entre estados da Fe-
deração ou entre estes e o Distrito Federal;

VI – sua prática envolver ou visar a atingir criança 
ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, 
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento 
e determinação;

VII – o agente financiar ou custear a prática do 
crime.

Art. 40. O indiciado ou acusado que colaborar vo-
luntariamente com a investigação policial e o processo 
criminal na identificação dos demais co-autores ou par-
tícipes do crime e na recuperação total ou parcial do 
produto do crime, no caso de condenação, terá pena 
reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Art. 41. O juiz, na fixação das penas, considera-
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 
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Código Penal, a natureza e a quantidade da substân-
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social 
do agente.

Art. 42. Na fixação da multa a que se referem 
os arts. 32 a 38 desta Lei, o juiz, atendendo ao que 
dispõe o art. 41 desta Lei, determinará o número de 
dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condi-
ções econômicas dos acusados, valor não inferior a 
1/30 (um trinta avos) não superior a 5 (cinco) vezes o 
maior salário mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con-
curso de crimes serão impostas sempre cumulatlva-
mente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em 
virtude da situação econômica do acusado, considerá-
las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 43. Os crimes previstos nos arts. 32, caput 
e § 1º, e 33 a 36 desta Lei são inafiançáveis e insus-
cetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade 
provisória, vedada a conversão de suas penas em 
restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput 
deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o 
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada sua 
concessão ao reincidente específico.

Art. 44. É isento de pena o agente que, em ra-
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de 
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a 
infração penal praticada, inteiramente incapaz de en-
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re-
conhecendo, por força pericial, que este apresentava, 
à época do fato previsto neste artigo, as condições 
referidas no caput deste artigo, poderá determinar o 
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para trata-
mento médico adequado.

Art. 45. As penas podem ser reduzidas de 1/3 (um 
terço) a 2/3 (dois terços) se, por força das circunstâncias 
previstas no art. 44 desta Lei, o agente não possuía, 
ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento.

Art. 46. Na sentença condenatória, o juiz, com 
base em avaliação que ateste a necessidade de en-
caminhamento do agente para tratamento, realizada 
por profissional de saúde com competência específi-
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda, 
observado o disposto no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III 
Do Procedimento Penal

Art. 47. O procedimento relativo aos processos 
por crimes definidos neste Titulo rege-se pelo dispos-
to neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as 
disposições do Código de Processo Penal e da Lei de 
Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previs-
tas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com 
os crimes previstos nos arts. 32 a 36 desta Lei, será 
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguin-
tes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 
desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o 
autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo 
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso 
de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstancia-
do e providenciando-se as requisições dos exames e 
perícias necessários.

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as provi-
dências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas 
de imediato pela autoridade policial, no local em que 
se encontrar, vedada a detenção do agente.

§ 4º Concluidos os procedimentos de que trata 
o § 2º deste artigo, o agente será submetido a exame 
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade 
de polícia judiciária entender conveniente, e em se-
guida liberado.

§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público 
poderá propor a aplicação imediata de pena prevista 
no art. 28 desta lei) a ser esoecificada na proposta.

Art. 48. Tratando-se de condutas tipificadas nos 
arts. 32, caput e § 1º, e 33 a 36 desta lei, o juiz, sem-
pre que as circunstâncias o recomendem, empregará 
os instrumentos protetivos de colaboradores e teste-
munhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999.

Seção I 
Da Investigação

Art. 49. Ocorrendo prisão em flagrante, a autori-
dade de polícia judiciária fará, imediatamente, comuni-
cação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto 
lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério 
Público, em 24 (vinte e quatro) horas.
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§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em 
flagrante e estabelecimento da materialidade do deli-
to, é suficiente o laudo de constatação da natureza e 
quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na 
falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se 
refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de par-
ticipar da elaboração do laudo definitivo.

Art. 50. O inquérito policial será concluído no 
prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, 
e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo unico. Os prazos a que se refere este 
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis-
tério Público, mediante pedido justificado da autoridade 
de policia judiciária.

Art. 51. Findos os prazos a que se refere o art. 50 
desta lei, a autoridade de policia judiciária, remetendo 
os autos do inquérito ao juízo:

I – relatará sumariamente as circunstâncias do 
fato, justificando as razões que a levaram àclassifi-
cação do delito, indicando a quantidade e natureza 
da substância ou do produto apreendido, o local e as 
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, 
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação 
e os antecedentes do agente; ou

II – requererá sua devolução para a realização 
de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á 
sem prejuízo de diligências complementares:

I – necessárias ou úteis à plena elucidação do 
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo 
competente até 3 (três) dias antes da audiência de 
instrução e julgamento;

II – necessárias ou úteis à indicação dos bens, 
direitos e valores de que seja titular o agente, ou que 
figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser en-
caminhado ao juízo competente até 3 (três) dias antes 
da audiência de instrução e julgamento.

Art. 52. Em qualquer fase da persecução criminal 
relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, 
além dos previstos em lei, mediante autorização judi-
cial e ouvido o Ministério Público, os seguintes proce-
dimentos investigatórios:

I – a infiltração por agentes de polícia, em tarefas 
de investigação, constituída pelos órgãos especializa-
dos pehinentes;

II – a não-atuação policial sobre os portadores 
de drogas, seus precursores químicos ou outros pro-
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem 

no território brasileiro, com a finalidade de identificar e 
responsabilizar maior número de integrantes de ope-
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste 
artigo, a autorização será concenida desde que sejam 
conhecidos o itinerário provável e a identificação dos 
agentes do delito ou de colaboradores.

Seção II 
Da Instrução Criminal

Art. 53. Recebidos em juízo os autos do inqué-
rito policial, de Comissão Parlamentar de lnquéritco 
ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério 
Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma 
das seguintes providências:

I – requerer o arquivamento;
II – requisitar as diligências que entender ne-

cessárias;
III – oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) tes-

temunhas e requerer as demais provas que entender 
pertinentes,

Art. 54. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a 
notificação do acusado para oferecer defesa prévia, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preli-
minar e exceções, o acusado poderá argüir prelimi-
nares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 
testemunhas;

§ 2º As exceções serão processadas em apar-
tado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no pra-
zo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de 
nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 
(cinco) dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no pra-
zo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresen-
tação do preso, realização de diligências, exames e 
perícias.

Art. 55. Recebida a denúncia, o juiz designará 
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, 
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação 
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do Ministério Público do assistente, se for o caso, e 
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como 
infração de ética de acordo com termos do caput e 
§ 1º, e 33 a 36 desta Lei, o juiz, ao receber, atender 
pedido do Ministério Público sobre afastamento cau-
telar do denunciado de suas atividades, se o assim o 
entender, comunicando o órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput deste 
artigo será realizada dentro dos 30 (trinta) dias se-
guintes ao recebimento da denúncia, salvo se de-
terminada a realização de avaliação para atestar 
dependência de drogas, quando se realizará em 90 
(noventa) dias.

Art. 56. Na audiência de instrução e julgamento, 
após o interrogatório do acusado e a inquirição das 
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, 
ao representante do Ministério Público e ao defensor 
do acusado, para sustentação oral, peio prazo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 
(dez), a critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, 
o juiz indagará das partes se restou algum fato para 
ser esclarecido, formulando as perguntas correspon-
dentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 57. Encerrados os debates, proferirá o juiz 
sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, orde-
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havi-
do controvérsia, no curso do processo, sobre a natu-
reza ou quantidade da substância ou do produto, ou 
sobre a regularidade do respectivo laudo, determinará 
que se proceda na forma do art. 31, § 1º, desta Lei, 
preservando-se, para eventual contraprova, a fração 
que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em 
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público, quando 
a quantidade ou valor da substância ou do produto o 
indicar, precedendo a medida a elaboração e juntada 
aos autos do laudo toxicológico.

Art. 58. Nos crimes previstos nos arts. 32, caput 
e § 1º, e 33 a 36 desta Lei, o réu não poderá apelar 
sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de 
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença 
condenatória.

CAPÍTULO IV 
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação  

de Bens do Acusado

Art. 59. O juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério 
Público, havendo indícios suficientes, poderá decre-
tar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apre-
ensão e outras medidas assecuratórias relacionadas 
aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes 
em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que 
constituam proveito auferido com sua prática, pro-
cedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal.

§ 1º Decretadas quaisquer das medidas previstas 
neste artigo, o juiz determinará ao acusado que, no 
prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a juízo 
documentos acerca da origem lícita do produto, bem 
ou valor objeto da apreensão.

§ 2º Provada a origem lícita do produto, bem ou 
valor, o juiz decidirá pela sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe-
cido sem o comparecimento pessoal do acusado, po-
dendo o juiz determinar a prática de atos necessários 
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, 
direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido 
o Ministério Público, quando a sua execução imediata 
possa comprometer as investigações.

Art. 60. Não havendo prejuízo para a produção 
da prova dos fatos e comprovado o interessa público 
ou social, ressalvado o disposto no art. 61 desta Lei, 
mediante autorização do juízo competente, ouvido o 
Ministério Público e cientificada a SENAD, os bens 
apreendidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou 
pelas entidades que atuam na prevenção do uso in-
devido, na atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas e na repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusi-
vamente no interesse dessas atividades.

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre 
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará 
à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de 
registro e controle a expedição de certificado provisório 
de registro e licenciamento, em favor da instituição à 
qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do paga-
mento de multas, encargos e tributos anteriores, até 
o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu 
perdimento em favor da União.
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SUGESTÕES À EMENDA SUBSTITUTIVA 
PROJETO DA LEI DE TÓXICOS

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,
Em relação à Emenda Substitutiva ao Projeto de 

Lei nº 7.134 de 2002 (CD), tomo a liberdade de efetivar 
as considerações que seguem, não sem antes ponde-
rar que a questão relacionada ao usuário de drogas, a 
meu sentir, não é um problema de Direito Penal, mas 
sim de Saúde Pública. A exemplo da situação pro-
posta por este Conselho, no sentido de que a Medida 
de Segurança deva ser matéria, afeta ao Juízo Cível, 
transplanto o mesmo raciocínio para o usuário’ – vide, 
em nota de fim anexo a proposta referida – Quanto ao 
tema efetivo as seguintes colocações:

1. Concernente às disposições contidas no art. 
27, cujo teor se encontra adiante, pondero que a ex-
pressão substituídas a qualquer tempo deverá ser me-
lhor explicitada, pois, a meu ver, dá margem a eventual 
substituição por pena privativa de liberdade. Tal aspecto, 
exatamente, o Projeto visa estabelecer, ou seja, a não 
privação da liberdade do usuário. Assim, penso que a 
expressão deverá ser complementada com o seguinte 
teor: substituídas a qualquer tempo, excluídas as pe-
nas privativas de liberdade.

Quando assim não seja, com a devida vênia, não 
vejo razão para que o dispositivo permaneça, mesmo 
porque é inerente à execução penal, à alteração quanto 
a forma de  cumprimento das penas restritivas de di-
reitos, em cujo rol se inserem as previstas no art. 28. A  
respeito, vide artigo 148 da Lei de execução Penal

2. A possibilidade contida no § 2º do art. 28, de 
que o agente possa ser encaminhado para tratamen-
to, penso que somente poderá se efetivar, em sede de 
transação penal com a aquiescência do mesmo visto 
ser inerente à natureza do Instituto a concordância 
do autor do fato. Em  não se observando tal aspecto, 
o Instituto da Transação Penal estará perdendo uma 
de suas características. Óbvio que, em se tratando de 
sentença, observado o procedimento próprio da Lei nº  
9.099/95, a situação poderá ser objeto de expressa 
determinação. Propõe-se, destarte, ao referido dispo-
sitivo um § conforme redação que segue:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi-
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes-
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:

I – .. ......................................... ..............
.................... ..........................................
§ 2º O juiz poderá, na homologação da 

transação penal a que se refere a Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 

os Juizados Especiais Criminais, ou na sen-
tença, encaminhar o agente para tratamento, 
com base em avaliação que ateste a necessi-
dade, em função de risco à integridade física 
e emocional da própria pessoa, de sua família 
ou da comunidade, realizada por profissional 
de saúde com competência específica na for-
ma da lei.

§ A disposição contida no § anterior, de-
penderá, em se tratando de transação penal, 
da expressa concordância do autor do fato.

3. No que que se refere as demais disposições 
atendo-me à previsão dos crimes e respectivas san-
ções, tenho a ponderar que o sistema de pena de multa 
inova e surpreende pelo aspecto de que não se atém 
a qualquer técnica, sendo de evidente desproporcio-
nalidade, confundindo, quando o ideal seria adotar-se, 
tão só, o sistema previsto no Código Penal com efeito, 
Veja-se o apenamento proposto:

Art. 32. ........ ............................ ..............
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) 

anos e pagamento 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.

§ 2º ......... .................................... ..........
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 

anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) 
dias-multa.

Art. 33. ........ .............................. ............
Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) 

anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) 
a 2.000 (dois mil) dias-multa.

Art. 34.  .............................. ....................
Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) 

anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 
(mil e duzentos) dias-multa.

Art. 35. .................... ..............................
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) 

anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) 
a 4.000 (quatro mil) dias-multa.

Art. 36. ............ ................................ ......
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 

anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 
(setecentos) dias-multa.

Art. 37. Prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-
lo em doses excessivas ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 
200 (duzentos) dias-multa.

Art. 38. ....................... ...........................
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Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 
3 (três) anos, além da apreensão do veículo, 
cassação da habilitação respectiva ou proibição 
de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privati-
va de liberdade aplicada, e pagamento de 200 
(duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e 
multa, aplicadas cumulativamente com as de-
mais, serão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 
400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias-mul-
ta, se o veículo referido no caput deste artigo 
for de transporte coletivo de passageiros.

Assim, de forma mais simplista, e acor-
de com o sistema previsto no Código Penal a 
sugestão é a de adotar-se o sistema ali pre-
conizado.

Quanto a outros dispositivos permite-se 
assinalar:

Art. 41. O juiz, na fixação das penas, considera-
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 
Código Penal, a natureza e a quantidade da substân-
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social 
do agente.

Disposição supérflua, pois as circuns-
tâncias judiciais previstas no artigo 59 do Có-
digo Penal são suficientes a uma perfeita in-
dividualização da pena. Veja-se o equívoco, 
na medida em que personalidade e conduta 
social são circunstâncias já previstos no arti-
go referenciado.

Sugestão: supressão do artigo 41

Art. 42. Na fixação da multa a que se referem 
os arts. 32 a 38 desta lei, o juiz, atendendo ao que 
dispõe o art. 41 desta lei, determinará o número de 
dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condi-
ções econômicas dos acusados, valor não inferior a 
1/30 (um trinta avos) nem superior a 5 (cinco) vezes o 
maior salário-mínimo.

Disposição supérflua, sugerindo-se ado-
ção pura e simples do contido no Código Pe-
nal.

Parágrafo único. As multas, que em caso 
de concurso de crimes serão impostas sempre 
cumulativamente, podem ser aumentadas até 
o décuplo se, em virtude da situação econômi-
ca do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, 
ainda que aplicadas no máximo.

Disposição em parte colidente com o 
contido no artigo 72 do Código Penal. Quanto 
ao décuplo previsto, a disposição pode figurar, 
com a seguinte redação:

Parágrafo único. As multas podem ser 
aumentadas até o décuplo se, em virtude da 
situaçÃo econômica do acusado, considerá-
las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no 
máximo..

Art. 43. Os crimes previstos nos arts. 32, caput 
e § 1º, e 33 a 36 desta lei são inafiançáveis e insus-
cetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade 
provisória, vedada a conversão de suas penas em 
restritivas de direitos.

Embora em sintonia com a Lei dos Crimes 
Hediondos, (com a qual não se concorda) a 
vedação, contudo, à liberdade provisória vêm 
na contramão do entendimento preponderante 
na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Parágrafo único. Nos crimes previstos 
no caput deste artigo, dar-se-á o livramento 
condicional após o cumprimento de 2/3 (dois 
terços) da pena, vedada sua concessão ao 
reincidente específico.

Dispositivo supérfluo. Matéria prevista na 
Lei nº 8.072/90.

Eram as observações que entendi oportuno sa-
lientar, subsidiando os estudos que estão sendo pro-
cedidos.

Brasília,  de maio de 2004 – Maurício Kuehne, 
Conselheiro.

ANEXO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 

E PENITENCIÁRIA 
COMISSÃO ESPECIAL DE REFORMA  

DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

OF. Nº 1/97

Brasília, 31 de julho de 1997

Excelentíssimo Senhor
Senador Iris Riezende 
DD. Ministro de Justiça
Nesta

Senhor Ministro,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame, pro-

posta de anteprojeto de lei, aprovada por esta Comissão 
na reunião realizada em 30 de julho de 1997.

Após amplos estudos, incluindo-se visitas a hos-
pitais psiquiátricos e a oitiva de profissionais da saúde 
em diversas capitais, a Comissão chegou à conclusão 
que o disciplinamento legal da medida de segurança 
necessita de ser urgentemente reformulada.
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Idealizada como meio de tratamento para a cura 
de doente mental que praticou conduta definida como 
crime, vem ela sendo empregada como autêntica rea-
ção penal, privilegiando-se a custódia em detrimento 
do processo terapêutico. Assumiu, assim, a medida de 
segurança caráter de verdadeira pena, agravada pelo 
fato de que sua duração, ao contrário das sanções 
convencionais, é ilimitada.

O curioso é que a lei (arts. 26, caput, e 96 do 
Código Penal) determina que se o agente for julgado 
inimputável em razão de doença mental é isento de 
pena, eqüivalendo tal isenção a verdadeira absolvição 
da acusação criminal. No entanto, deve ser internado 
compulsoriamente, mantendo-se o individuo custodia-
do enquanto recebe tratamento, sob supervisão penal, 
que somente terá fim quando for decretada a cessa-
ção da periculosidade do agente. E tal dificilmente 
se dá porquanto jamais lhe é dispensado tratamento 
adequado.

Tratamento adequado, na visão da moderna psi-
quiatria, não significa, apenas e necessariamente, cus-
tódia e terapia, sob o domínio de psiquiatras. O con-
ceito de periculosidade é muito vago para determinar 
se uma pessoa deve ser internada para tratamento, 
só porque é doente mental e cometeu um fato defi-
nido como crime. Em muitos casos, é bem mais fácil 
promover a cura do individuo, mantendo-o no convívio 
social e, especialmente da família, evitando-se, tanto 
quanto possível, seu isolamento, segundo indicações 
mais atualizadas de tratamento psiquiátrico. Para con-
seguir resultados positivos, faz-se mister, no entanto, 
que uma equipe multidisciplinar de saúde mental, e 
não mais apenas o médico, possa examinar e acom-
panhar cada caso.

Junte-se a essa revolução cientifica a constatação 
da realidade nacional. Pouquíssimos estados dispõem 
de hospitais de custódia e tratamento, nos moldes tra-
dicionais de estabelecimento penal. Dessa forna, os 
doentes mentais declarados inimputáveis são jogados 
no sistema penitenciário comum, com todas as suas 
mazelas, agravadas pela inexistência de qualquer pro-
cesso terapêutico adequado e, na maioria dos casos, 
sem qualquer medicação.

Em plena Capital Federal, cerca de quarenta do-
entes mentais estão locados dentro de uma penitenci-
ária, desprovidos de medicamentos.

Em face dessa constatação, é preciso mudar. O 
doente mental só deve ser problema penal até o mo-
mento em que o juiz criminal o declara inimputável. A 
partir dai passa a ser um problema de saúde pública, 
a ser tratado de acordo com a avaliação de equipe 
multidisciplinar que alcance o todo do doente, e não 
mais – e apenas – por avaliação psiquiátrica em tor-

no do vago diagnóstico (na realidade prognóstico) de 
periculosidade.

Assim, no caso de inimputáveis, propõe a Co-
missão que o doente mental só deve ser submetido 
a tratamento obrigatório quando o juiz do cível consi-
derar que, se ficar solto, possa comprometer a ordem 
pública ou a segurança das pessoas. Neste caso, seu 
acompanhamento se fará não mais pelo sistema penal, 
mas pela área judiciária cível, mediante provocação e 
acompanhamento do Ministério Público, nos mesmos 
moldes que deve ser tratado o doente mental consi-
derado incapaz.

Quanto ao semi-imputável, os estudos levados 
a efeito pela Comissão, após ouvir especialistas, não 
indica a possibilidade de mudar substancialmente o 
quadro atual, a ponto de possibilitar ao juiz – o que 
seria desejável -também declará-lo inimputável em ca-
sos extremos. Isto porque não encontramos no cam-
po médico substitutivo adequado para a custódia dos 
psicopatas criminosos.

A única modificação viável no momento é a de 
continuar a tratar o semi-imputável com responsabilida-
de diminuída. Retira-se do juiz sentenciador, no entanto, 
a faculdade de decretar medida de segurança em lugar 
da pena. Se no inicio ou no curso da execução, o juiz 
competente entender que o tratamento é necessário, 
deverá proceder da mesma forma que a prevista para 
o inimputável: passará o problema à área de saúde, 
sob a supervisão de juiz cível. O mesmo deve-se dar no 
caso de superveniência de doença mental. A diferença 
é que, nestes casos, após o término do tratamento obri-
gatório, o juiz da execução penal deverá decidir sobre 
o destino da pena remanescente, se houver.

Cordiais Saudações, Paulo R. Tonet Camargo 
– Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DE REFORMA  
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

ANTEPROJETO DE LEI 
 SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA

Art. 1º Os arts. 26, 41 e 98 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 26. E inimputável o agente que, por 
doença mental ou desenvolvimento mental in-
completo ou retardado, era, ao tempo da ação 
ou da omissão, inteiramente incapaz de enten-
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.

§ 1º A pena pode ser reduzida de um a 
dois terços se o agente, em virtude de pertur-
bação de saúde mental ou por desenvolvimento 
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mental incompleto ou retardado, não era, ao 
tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse enten-
dimento.

§ 2º Decretada a inimputabilidade com 
fundamento no caput deste artigo, o juiz absol-
verá o agente. Se entender, no entanto, que o 
agente, se ficar solto, poderá comprometer a 
ordem pública ou a segurança das pessoas, 
determinará a remessa dos autos ao juiz cível, 
com jurisdição sobre a situação de incapazes 
para as providências cabíveis.

 ..............................................................
“Art. 41. O condenado a quem sobre-

vém doença mental terá a execução da pena 
suspensa, procedendo-se na forma do § 2º, 
segunda parte, do art. 26.

§ 1º O tempo de tratamento será compu-
tado como de efetivo cumprimento da pena.

§ 2º Encerrado o tratamento, os autos, 
com informações sobre o estado de saúde 
do condenado, serão remetidos ao juiz da 
execução penal, que, na hipótese de pena 
remanescente, poderá, atendendo o que for 
socialmente mais recomendável, dispensar 
seu cumprimento, estabelecer regime mais 
brando ou convertê-la em pena restritiva de 
direitos.”

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

Art. 98. Na hipótese do § 1º do art. 26 deste có-
digo, entendendo o juiz da execução penal que o con-
denado necessita de tratamento, procederá na forma 
do art. 41.”

Art. 2º Na hipótese prevista no § 2º, segunda par-
te, do art. 26, e no art. 41 do Decreto-lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, o juiz cível, em vinte e quatro 
horas, a partir do recebimento dos autos, abrirá vista 
ao Ministério Público que, no prazo de cinco dias, re-
quererá o que for de direito.

§ 1º Caso o Ministério Público requeira a interna-
ção do agente para tratamento, o juiz requisitará seu 
exame por equipe multidisciplinar de saúde.

§ 2º Convencendo-se da necessidade do trata-
mento sob custódia, o juiz determinará o internamento 
do agente em estabelecimento adequado, integrante 
do sistema único de saúde.

§ 3º o internamento será estabelecido por prazo 
nunca superior a um ano, renovável por igual prazo 
até o maximo de duas vezes, desde que permaneçam 
as razões da custódia terapêutica, verificada em cada 
renovação pelo exame referido no § 1º deste artigo.

§ 4º Se entender desnecessária a custódia, de-
terminará a submissão do agente a tratamento am-
bulatorial em estabelecimento integrante do sistema 
único de saúde.

§ 5º O tratamento a que se refere este artigo 
poderá ser realizado fora do sistema único de saúde, 
desde que, a critério do juiz, o estabelecimento ofere-
ça condições adequadas.

Art. 3º Decretado o internamento sob custódia e 
estando solto o internando, expedir-se-á o competente 
mandado, que será cumprido por oficial de justiça ou 
por quem o juiz designar para tal fim, sempre acom-
panhado por profissionais da saúde pública.

Art. 4º O estabelecimento de saúde que inter-
nar o doente ou prestar-lhe tratamento ambulatorial 
remeterá ao juiz relatório mensal, assinado por pro-
fissionais responsáveis pelo tratamento, onde indicará 
a necessidade, ou não, da manutenção do processo 
terapêutico.

Art. 5º Poderá o juiz, ouvido o Ministério Público, 
substituir o tratamento ambulatorial por tratamento do-
miciliar, hipótese em que designará pessoa da famí-
lia do agente para prestar contas, mensalmente, das 
medidas terapêuticas cumpridas.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, ob-
servar-se-á o prazo estabelecido no § 3º do art. 20 
desta lei.

Art. 6º Ocorrendo a superveniência de risco para 
a ordem pública ou para a segurança das pessoas, 
o juiz poderá, a requerimento de interessado ou do 
Ministério Público, decretar o internamento sob cus-
tódia do agente submetido a tratamento ambulatorial 
ou domiciliar.

Art. 7º O juiz, a requerimento de interessado ou 
do Ministério Público, poderá determinar, a qualquer 
tempo, a realização de exame do agente por equipe 
multidisciplinar de saúde para o fim de avaliar a possi-
bilidade da cessação de tratamento obrigatório.

Parágrafo único. Convencendo-se o juiz de que 
o tratamento obrigatório é dispensável, decretará sua 
cessação, após ouvir o Ministério Público quando este 
não for o requerente, e determinará o arquivamento 
dos autos.

Art. 8º Os hospitais de custódia e tratamento psi-
quiátricos ou estabelecimentos assemelhados, existen-
tes à data da publicação desta lei passarão a integrar, 
no prazo de um ano, o sistema único de saúde.

Art. 9º Dentro de, no máximo, dois anos, a contar 
da publicação desta Lei, todos os internos, atualmente 
em cumprimento de medida de segurança, deverão ser 
examinados na forma e para os fins previstos no art. 2º 
desta Lei, vedada sua permanência, após esse prazo, 
em qualquer tipo de estabelecimento penal.
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Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente os arts. 96, 97 e 99 do Decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 66, inciso 
V, letras d, c e e, 68, inciso II, letras c, e e f. 99, 100, 
101, 171, 173, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 da 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e o art. 13 do 
Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.

SUGESTÕES À EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL 
AO PL Nº 7.134/2002 

(Lei de Tóxicos)

Senhores Conselheiros:
A criminalização do tráfico de entorpecentes bem 

como do seu consumo é matéria bastante polêmica, 
não se chegando a um consenso quanto ao fato da 
criminalização ou descriminalização e, na hipótese 
de criminalização, qual o bem jurídico que se visa a 
proteger.

Partindo da premissa que o Estado brasileiro 
posiciona-se pela criminalização do tráfico e consu-
mo de substâncias entorpecentes e, de acordo com 
a legislação pátria, a partir do Código Penal de 1940, 
tem-se entendido este fato da realidade como um 
problema de saúde pública, resta-nos posicionarmos 
a respeito da redação do Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei nº 7.134/2002, do Sena-
do Federal (PLS Nº 115/02 na Casa de origem), que 
dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas; sobre a 
prevenção, a repressão e o tratamento; define crimes, 
regula o procedimento nos crimes que define e dá ou-
tras providências.

De início, ressalte-se que concordamos com os 
princípios gerais do projeto – a criminalização do con-
sumo, a não aplicação de pena privativa ou restritiva 
de liberdade ao usuário e o tratamento do dependen-
te químico. No entanto, discordamos do procedimen-
to escolhido no projeto, conforme fundamentaremos 
a seguir.

1) A primeira discussão é relativa ao problema do 
consumo: descriminalizar ou manter a criminalização? 
Pode-se reduzir a uma única classificação usuário e 
dependente?

O projeto opta por considerar o consumo crime, 
tanto que o Título III, Capítulo III, destinado a disciplinar 
a questão, tem por título Dos Crimes e das Penas.

Nos vários dispositivos, o projeto menciona sem-
pre usuário e dependente de drogas, apenas no art. 
21 fala em usuário ou devendente.

Sob o ponto de vista médico, o usuário será sem-
pre um dependente, a ponto de precisar ser submetido 
à medida educativa ou tratamento? Consultando os 
Conselheiros Edison José Biondi e Cássio Castellarin, 
médicos e integrantes deste Conselho, a resposta é 

negativa. USUÁRIO e Dependente são situações dife-
renciadas. Nem sempre o usuário necessita de trata-
mento, no entanto a sua punição tem por fundamento 
o fato de colaborar na difusão do consumo.

A solução dada ao problema pelo Capítulo traz 
inúmeros problemas, sucintamente expostos:

a) Entendendo o consumo como crime, 
uma vez que o Capítulo tem por título “Dos 
Crimes e das Penas”, como sanção prevê “ad-
vertência sobre os efeitos das drogas”, pres-
tação de serviços à comunidade” e “medida 
educativa de comparecimento a programa ou 
curso educativo”, a primeira e a terceira san-
ção não são previstas no art. 5º inciso XLVI da 
Constituição da República como pena, não se 
enquadrando nas hipóteses genéricas previs-
tas constitucionalmente: privação ou restrição 
da liberdade; perda de bens; multa; prestação 
social alternativa; suspensão ou interdição de 
direitos. Não disciplina o tratamento, prevendo-
o apenas como proposta de transação.

b) O usuário não precisa ser tratado, 
mas precisa ser apenado, embora não deva 
cumprir pena privativa ou restritiva de liberda-
de, mas pena alternativa à pena privativa de 
liberdade. O dependente químico é doente, a 
vontade encontra-se dominada pelo vício, pre-
cisando de tratamento. É imputável, no entanto, 
considerando-se a dependência química um 
problema de saúde, não há sentido aplicar-
lhe as penas previstas no art. 28 do projeto 
que, se descumpridas, são substituídas por 
penas restritivas de direitos, descritas no art. 
43 do Código Penal vigente, e, se novamente 
descumpridas, sanção penal pelo crime de 
desobediência, de acordo com o art. 330 do 
Código Penal, cujas sanções, por conta da 
quantidade da pena prevista em abstrato, são 
as mesmas penas restritivas de direitos do art. 
43 do Código Penal.

Conclui-se que o Capítulo III é totalmente inco-
erente, parecendo que o legislador ainda não se po-
sicionou firmemente vela descriminalização ou crirni-
nalização do consumo, buscando uma alternativa que 
na sua aplicação revelar-se-á totalmente inoperante, 
não atendendo aos reclamos sociais para solução 
do problema. Ou criminaliza o consumo claramente, 
prevendo mínimo e máximo de duração da sanção, e 
aplica ao usuário penas alternativas à privativa de li-
berdade, se condenado, e ao dependente, absolvição 
com imposição de medida de segurança, com prazo 
máximo determinado em lei (e não com duração a de-
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pender de critério médico para fundamentar decisão 
do juízo), nas modalidades tratamento ambulatorial ou 
internação, específicos para dependentes químicos, ou 
enfrenta-se o problema e descriminaliza o consumo, 
ficando o dependente sob a responsabilidade do Mi-
nistério da Saúde e o usuário não sofrendo qualquer 
repressão criminal, no máximo punição administrativa, 
como multa por exemplo.

Se o consumidor, além de dependente químico, 
for podador de doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado ou ainda, podador 
de perturbação da saúde mental, sendo considerado 
inimputável ou semi-imputável, conforme as hipóteses 
legais, e tiver infringido apenas o art. 28 do projeto, 
que lhe seja também aplicado o tratamento específico 
para a dependência química e o tratamento psiquiá-
trico cabível.

2) A segunda discussão centra-se na tipificação 
das condutas referentes ao tráfico.

a) A pena mínima prevista para o tráfi-
co, nas hipóteses do art. 32 e do parágrafo 
primeiro, foi elevada de 3 (três) para 5 (cinco) 
anos, levando-se em consideração a legisla-
ção vigente (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Por 
outro lado, no parágrafo terceiro, há previsão 
para o caput e parágrafo primeiro de causa 
de diminuição de pena de l/6 (um sexto) a 2/3 
(dois terços), vedada a conversão em pena 
restritiva de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se de-
dique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa.

Ora, aplicando a causa de diminuição de 
pena em 2/3 sobre 5 (cinco) anos, teremos uma 
pena mínima a ser executada de 1 (um) ano e 
8 (oito) meses. Por que então a manutenção 
no cárcere, uma vez que não pode ser substi-
tuída por pena restritiva de direitos e continua 
a ser considerado como crime hediondo? Pela 
supressão do parágrafo.

b) O artigo 34 continua a manter a asso-
ciação para o tráfico com o mínimo de duas 
pessoas, o que sempre dificultou, na prática, a 
distinção do concurso eventual de agentes no 
nome do tipo de associação para o tráfico.

c) O artigo 35 prevê, como autônomo, 
o financiar ou custear a prática dos crimes 
previstos nos artigos 32, caput, e § 1º e 33 
do projeto. Ao mesmo tempo, prevê no artigo 
39, inciso VII, o agente financiar ou custear a 
prática do crime como causa de aumento de 
pena. O agente que financia e custeia os cri-
mes previstos nos artigos 32, caput, § lº e 33 

concorre no crime de tráfico. O poder econômi-
co merece uma reprimenda mais severa, mas 
esse deve servir de fundamento para causa de 
aumento de pena e não tipo autônomo, escla-
recendo-se que o aumento de pena seria para 
as hipóteses previstas apenas nos artigos 32, 
caput, e § 10 e 33.

d) O artigo 37 reproduz de forma incom-
pleta o atual artigo 15 de Lei nº 6.368/76, que 
trata do tipo de prescrever ou ministrar, culpo-
samente, o médico, dentista, farmacêutico ou 
profissional de enfermagem substância entor-
pecente ou que determine dependência física 
ou psíquica. No projeto, inexplicavelmente, não 
se mencionou os profissionais que têm com-
petência para prescrever ou ministrar essas 
substâncias. Quanto ao vigente artigo 15 da 
Lei nº 6.368/76, a crítica lançada é a de que o 
veterinário tem competência para prescrever 
medicamentos e não é alcançado pela reda-
ção do artigo 15 da Lei nº 6.368/76. Quanto 
à redação do projeto, é imperfeita. O que são 
drogas? Por que não se referir a substâncias 
ou produtos que causem dependência física 
ou psíquica? O espírito do artigo deve ser 
mantido, mas com melhor redação.

e) A redação do parágrafo único do artigo 
44 do projeto é incoerente. A absolvição em 
razão da dependência é que justifica o trata-
mento médico adequado e não o ato praticado 
decorrente de caso fortuito ou força maior.

3) Quanto ao procedimento para o tráfico:
O procedimento para o tráfico tem prazos exces-

sivamente elevados, principalmente tratando-se de 
processos em que há prisão provisória.

O artigo 50 prevê que o Inquérito Policial deverá 
ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indi-
ciado estiver preso, podendo ser duplicado. Recebidos 
em juízo os autos, o Ministério Público tem o prazo de 
10 (dez) dias para requerer as providências previstas 
no artigo 53. Notificação do acusado para oferecer 
defesa em 10 (dez) dias. Se não for apresentada a 
defesa, o juiz nomeará defensor para que o faça em 
10 (dez) dias. O juiz terá 5 (cinco) dias para decidir, 
após a apresentação da defesa, podendo no prazo 
máximo de 10 (dez) dias realizar diligências. Recebi-
da a denúncia, deverá designar audiência de instru-
ção e julgamento no prazo de 30 (trinta) dias, salvo 
se determinar a realização de avaliação para atestar 
dependência de drogas, quando se realizará em 90 
(noventa) dias. Poderá proferir sentença quando da 
audiência ou no prazo de 10 (dez) dias. Dessa ma-
neira, da prisão provisória até o término da instrução 
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criminal, pode-se atingir 195 (cento e noventa e cinco) 
dias para concluir o processo, sem contar os prazos 
para prática dos atos pela Secretaria do Juízo (artigo 
799 do Código de Processo Penal).

Observa-se que, sendo a Defesa Prévia apresen-
tada antes do recebimento da denúncia, o acusado, 
quando interrogado na audiência de instrução e jul-
gamento, não mais oferecerá defesa. Ora, o vigente 
Código de Processo Penal, quando determina apre-
sentação de Defesa Prévia antes do recebimento da 
Denúncia, prevê que, após o interrogatório, há nova 
oportunidade de apresentação de defesa.

Além do mais, a defesa prévia, antes do recebi-
mento da denúncia, prejudica os acusados que não 
têm condições de constituir advogado particular. Antes 
do recebimento da denúncia, o defensor público não 
tem contato com o preso, sendo o primeiro contato no 
cartório, quando da prática de algum ato processual.

A manutenção do interrogatório na audiência 
de instrução e julgamento e a defesa prévia oferecida 
antes do recebimento da denúncia devem ser repen-
sadas, sendo necessário que se garanta ao acusado, 
que depende da Defensoria Pública, entrevista prévia 
com o seu defensor, sob pena de deficiência ou au-
sência de defesa.

Diante do exposto, concordamos com o espírito 
do projeto, sendo necessária minuciosa revisão quanto 
à redação dos artigos e o procedimento adotado.

Brasília, 4 de maio de 2004. – Eleonora de Sou-
za Luna, Conselheira.

Sugestões de alteração do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei nº 7.134-A, de 
2002, do Senado Federal (PLS nº 115/02 na 
Casa de origem).

1. O artigo 27 salienta que as penas podem ser 
substituídas. Dois aspectos devem ser abordados. O 
primeiro diz respeito a possibilidade de substituição 
por penas privativas de liberdade, o que não condiz 
com o instituto da transação penal, aplicável no artigo 
28. O segundo ponto e que também pode gerar con-
seqüências indesejáveis em face de ser mantida essa 
disposição, seria a substituição das penas privativas 
de liberdade por restritivas de direitos nos crimes pre-
vistos nos artigos 32, caput e § 1º, 33 e 36, em que 
pese a expressa vedação constante dos artigos 32, § 
3º e 43. No mínimo ter-se-á uma contradição na man-
tença desses dois artigos.

Portanto, o mais aconselhável seria a supressão 
da parte do artigo 27 que consta:

“bem como substituídas a qualquer tem-
po.”

2. O critério temporal de 5 meses para aplicação 
da prestação de serviços à comunidade e medida ou 
curso educativo (art. 28, § 4º), não encontra amparo, 
nem tampouco similar no sistema vigente, ao contrário. 
O artigo 46, do Código Penal, salienta que a prestação 
de serviços à comunidade é aplicável às condenações 
superiores a seis meses. Ademais, a experiência prá-
tica como Juiz de Direito junto a Central de Execução 
de Penas Alternativas de Curitiba – PR, por mais de 
cinco anos, mostra que esse prazo exíguo não contri-
buiria para uma perfeita execução dessa modalidade 
de pena.

3. O mesmo raciocínio vale para o art. 28, § 5º, no 
qual também não deve ficar estabelecido prazo máximo 
para a prestação de serviços na reincidência.

4. Outro aspecto que também dificulta a execu-
ção da pena restritiva está disposto no art. 28, § 7º, 
parte final, quando estabelece prazo de 3 meses. Vale 
a mesma idéia dos itens anteriores.

5. A ocorrência da prescrição com conseqüen-
te extinção da punibilidade tratada podem prevalecer 
Quando se reconhece a prescrição sem que tenha ha-
vido o cumprimento integral das condições, por exem-
plo, a prestação de serviços ou a medida educativa), 
contribui-se para a sensação de impunidade que acar-
reta o aumento da criminalidade. Portanto, a melhor 
solução seria a supressão desse artigo. A própria Lei 
nº 9.099/95, quando trata da transação penal não faz 
menção à prescrição. Assim, penso que a prescrição 
deva ser regulada pelo Código Penal.

6. Não há necessidade de constar vedada à con-
versão em penas restritivas de direitos no art. 32, § 3º 
já que consta do art. 43, caput.

7. Desnecessária a existência do artigo 41, face o 
disposto no artigo 59, do Código Penal, que trata com 
muita propriedade a individualização da pena.

8. A adoção de critério novo para aplicação da 
pena de multa (art. 42) confronta o estabelecido pelo 
Código Penal, que se mostra eficaz para tal fim.

9. O disposto pelo artigo 42, parágrafo único é 
colidente com o artigo 72, do Código Penal.

10. O consubstanciado pelo artigo 43, parágrafo 
único já consta da Lei nº 8.072/90.

11. A matéria tratada pelo artigo 44, 45 e 46, já 
consta do Código Penal (arts. 26 e seguintes e 96 e 
seguintes).

12. O artigo 50 trouxe mais um prazo processual 
no tocante a conclusão do inquérito policial, criando 
um cipoal de prazos divergentes nesse aspecto (CP, 
art. 10, art. 29, da Lei nº 10.409/2002). Pelo que deve 
ser uniformizado com o existente.

13. O artigo 53 não faz distinção quanto a prazo 
entre o réu preso o réu solto, o que não se coaduna 
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com o disposto atualmente no artigo 46, do Código 
de Processo Penal ou mesmo do artigo 37, da Lei nº 
10.409/2002. Merece uniformização.

14. No artigo 54, não se justifica a alteração do 
prazo anteriormente estabelecido pelo artigo 38, da 
Lei nº 10.409/2002.

Na esperança de contribuir com a melhor apli-
cação e execução dessa lei, evitando-se nulidades 
futuras, seriam essas as sugestões.

Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente do 
Egrégio Conselho Nacional de Política Criminal e Pe-
nitenciária, Doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira.

Cuida-se de Emenda Substitutiva Global ao Pro-
jeto de Lei nº 7.134/02, que versa sobre o Sistema Na-
cional Antidrogas, prevenção, repressão e tratamento, 
definição de crimes, seu procedimento e outras provi-
dências correlatas.

Vigem atualmente duas leis que tratam do tema 
substância entorpecente: a primeira delas, a Lei nº 
6.368/76, com quase três décadas de vigência, e a 
mais recente – legislação a respeito do assunto, a Lei 
nº 10.409/02.

Essa última, embora tenha sido editada com o 
fim de regular inteiramente a matéria contida na Lei 
nº 6.368/76, acabou recebendo veto presidencial no 
tópico em que dispunha a respeito dos crimes e das 
penas, de maneira que a antiga lei continua em vigên-
cia e é ela a responsável pela definição dos crimes e 
de suas penas.

Paralelamente a isso, trava-se na doutrina e juris-
prudência acesa controvérsia a respeito da aplicação do 
novo procedimento introduzido pela Lei nº 10.409/02, 
existindo corrente que entende pela continuidade de 
adoção do rito processual da antiga lei. O tema, ao 
que tudo indica, parece estar longe de ser superado, 
cuja solução, talvez, possa ser encontrada na apro-
vação da nova lei, que define não apenas os crimes, 
mas também o procedimento criminal destinado a sua 
apuração e julgamento. A experiência colhida a respei-
to do assunto demonstra que seguindo os passos da 
antiga lei a tramitação do processo (não apenas em 
tese) é mais célere, particularmente quando se trata 
de acusado preso.

Entendi pertinente traçar essas considerações 
para que os demais membros desse Egrégio Conse-
lho possam compreender o meu posicionamento a 
respeito da lei projetada.

Quanto ao projeto em si, creio que seu grande 
mérito será colocar fim à disputa hoje travada a res-
peito da aplicação de um ou outro procedimento para 
apuração dos crimes, alem, evidentemente, de se 
exasperarem as penas de alguns delitos.

Ao contrário do que se possa imaginar, a des-
peito de sua relativa vetustez, a Lei nº 6.368/76 não é 
má; muito pelo contrário, vejo-a muito melhor do que 
a atual legislação sobre entorpecentes, em especial 
no tópico em que cuida do procedimento, cujo trâmite, 
volto a insistir, é muito mais moroso.

Voltarei, entretanto, a tratar sobre esse tema no 
momento oportuno.

As mais significantes inovações do projeto come-
çam no Capítulo III, que trata “Dos Crimes e das Penas” 
(artigo 27). Endereço aí a minha primeira crítica, no 
que se refere à disposição adotada, um tanto quanto 
confusa. Ocorre que no citado Capitulo III o legislador 
cuida do crime de porte de substância entorpecente, 
atualmente definido pelo artigo 16 da Lei nº 6.368/76. 
Na seqüência, agora já no Título IV, passa a cuidar da 
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas. Depois disso, no Capitulo II, volta a tratar 
dos crimes, desta feita daqueles mais graves, tais como 
o tráfico, cultivo, fabricação, associação, além de ou-
tros. Sob o ponto de vista sistemático, não me parece 
adequado essa divisão, que pode gerar certa confusão. 
Creio, assim como ocorre com a Lei nº 6.368/76, que 
todos os delitos devam ser tratados num único capítulo. 
Talvez haja um certo receio por parte do legislador em 
incluir o mero porte entre os crimes mais graves, o que 
me parece certa demagogia. O projeto mantém o por-
te de entorpecentes como crime, o que fica evidente 
quando arrolado como tal no Capítulo III, do Título III, 
em seu artigo 28 do texto projetado.

A par disso, as mudanças mais significativas fi-
caram por conta do preceito secundário do artigo 28, 
que baniu de vez a possibilidade de pena privativa de 
liberdade, o que também não me agrada.

Importante destacar que a pena privativa de li-
berdade hoje prevista para o atual artigo 16 da Lei nº 
6.368/76 é de detenção de seis (6) meses a dois (2) 
anos. O crime é afiançável nos termos do artigo 322 
do Código de Processo Penal. Era possível, mesmo 
antes das leis que se seguiram e a respeito das quais 
me reportarei na seqüência, que os condenados por 
esse delito fossem contemplados com penas restriti-
vas de direitos e até com a substituição da pena cor-
poral por apenas multa, na forma do artigo 60, § 2º 
do Código Penal.

A forma tênue (e correta, sob minha ótica) como 
já era tratado no passado o mero usuário de subs-
tância entorpecente viu-se ainda mais mitigada com 
o advento da Lei nº 9.099/95, que permitiu a suspen-
são do processo o chamado “sursis processual” aos 
crimes cuja pena mínima em abstrato não ultrapas-
sasse a um ano de prisão (artigo 89), conforme é o 
caso do atual artigo 16, que tem pena mínima de seis 
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(6) meses de detenção. Assim, o banimento celular, já 
pouco empregado diante das alternativas legais, ficou 
ainda mais distante com  a possibilidade de suspensão 
do processo. Mesmo que descumpridas as condições 
traçadas pelo juiz durante o período de prova e reto-
mada a marcha processual, ao condenado ainda se 
abriam as alternativas anteriores, raros os casos de 
cumprimento da pena em cárcere, reservado apenas 
aos reincidentes.

Com o advento da Lei nº 10.259/01, que trata do 
Juizado Especial Criminal Federal, cujo artigo 2º, pa-
rágrafo único, deu maior amplitude aos denominados 
crimes de pequeno potencial ofensivo antes definidos 
pelo artigo 61 da Lei nº 9.099/95, elevando a pena má-
xima em abstrato de um ano para dois anos, o porte 
de entorpecentes também passou a integrar aquele 
rol, ficando sujeito à transação penal de que cuida o 
artigo 76 da Lei nº 9.099/95, com aplicação de pena 
restritiva de direitos ou apenas de multa, livrando o 
agente da possibilidade, inclusive, de ser processado, 
pois como se sabe a transação penal em questão é 
forma de exclusão do processo.

Com efeito, se o cumprimento da pena encar-
cerado já era remota, com as novas leis virou quase 
exceção.

Outras alternativas também se apresentam ao 
julgador para evitar a prisão daquele que traz a dro-
ga consigo apenas para seu próprio uso. A recente 
alteração promovida nas penas privativas de liberda-
de, através da Lei nº 9.714/98, alargaram ainda mais 
os casos em que a pena corporal pode ser substitu-
ída por penas alternativas, inclusive permitindo essa 
substituição ao reincidente, desde que socialmente 
recomendável.

Tomaram-se escassos, a toda evidência, o cum-
primento de pena de prisão por parte dos meros usu-
ários.

Não estão sujeitos nem mesmo mais à prisão em 
flagrante, uma vez que esse tipo de conduta passou 
a ser tratada como crime de pequeno potencial ofen-
sivo, sujeitando-se ao procedimento previsto pela Lei 
nº 9.099/95, sendo que o artigo 69, parágrafo único, 
dessa lei, livra o agente desse tipo de prisão.

Por tudo isso, não vejo razão para que o texto 
projetado vede de vez a pena de prisão, que deve ser 
mantida, especialmente para os casos de não cum-
primento das medidas (que entendo salutares, é bom 
frisar) arroladas pelos incisos do artigo 28. A prevenção 
e a reprovação são finalidades da pena. Abolindo-se 
a possibilidade de prisão, mesmo que remota, corre-
se o risco de aumento da criminalidade e desprestígio 
do Poder Constituído. Destaque-se, por crer oportuno, 
que outros crimes vem atrelados ao porte de substân-

cia entorpecente, tais como o furto, a receptação e até 
mesmo o tráfico. Não raro são aqueles agentes que se 
lançam na traficância para sustentação do vício. Por 
isso mesmo creio que a questão deva ser examinada 
com todo cuidado, mantendo a prisão do mero usu-
ário, obviamente que depois de esgotada as demais 
alternativas apontadas pelo projeto, todas destinadas 
à recuperação do viciado. Não se pretende colocar em 
dúvida a condição do doente do mero usuário. Todos 
sabem que essa afirmação é verdadeira. Não podemos 
deixar de lado, todavia, que o Executivo investe muito 
pouco, ou quase nada, na área de recuperação e tra-
tamento de drogados. Os locais destinados a cuidar 
de viciados são resultado dos esforços da comunidade 
ou clínicas particulares, as quais não têm acesso os 
menos abastados.

Corre-se o sério risco, se aprovado o projeto na 
forma como está, de um crescimento alarmante nas 
estatísticas dos usuários de drogas. Queiram ou não, 
eficaz ou ineficaz, a possibilidade de prisão ainda tem 
repercussão no meio social e serve, inegavelmente, 
de freio para conter o avanço do cine.

A única sanção prevista pelo projeto para o des-
cumprimento das medidas aplicadas seria o crime de 
desobediência (§ 10) previsto no artigo 330 do Código 
Penal, mas que hoje também é delito de pequeno po-
tencial ofensivo, sujeito à transação penal. Fora isso, 
o agente teria que ser processado e julgado por essa 
infração, o que levaria certo tempo, não havendo res-
posta imediata para o descumprimento das medidas 
aplicadas, gerando evidente desgaste e desprestígio 
dos Poderes, sem falar no abjeto sentimento de impu-
nidade, tão mencionado nos dias que correm, e que, 
sem dúvida algum, fomenta a já tão vertiginosa crimi-
nalidade. Por isso, senhores conselheiros, não vejo com 
bons olhos a atitude do legislador ao pretender abortar 
do preceito secundário do artigo 28 da lei projetada a 
pena privativa de liberdade, que creio deva ser mantida, 
para ser adotada apenas em casos extremos, particu-
larmente quando houver o descumprimento das demais 
sanções e no caso da reincidência específica.

Com relação ao § 11, embora merecedora de 
aplauso a inovação, penso que sua efetiva implan-
tação não é nada promissora. A retrospectiva traz 
essa dolorosa descrença. A própria Lei de Execução 
Penal, com quase duas décadas, ainda não tem sido 
cumprida com fidelidade pelo Poder Executivo, prova 
disso são os presos condenados em definitivo que se 
acotovelam nas Cadeias Públicas, estabelecimentos 
que são, por sua própria definição legal, destinados ao 
abrigo apenas de presos provisórios (artigo 102). Ou-
tros tantos exemplos poderiam ser comidos, mas que 
me abstenho de alinhar para não ocupar o precioso 
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tempo desse Conselho. Decerto que a determinação 
contida nesse parágrafo engrossaria ainda mais essa 
fileira, todavia, por se tratar, como já dito, de providên-
cia inspirada em propósito nobre, acredito que deva 
ser mantida, apesar desse reparo feito.

Quanto aos crimes definidos pelos artigos 32 
“usque” 38, a maior modificação fica por conta do 
aumento das penas, especialmente no que tange ao 
tráfico, importação, exportação, semeação, cultivo e 
outros, arrolados pelos incisos I, II e III do artigo 32, § 
1º, os quais tiveram suas penas exasperadas de três 
(03) para cinco (05) anos de reclusão, mantendo-se 
a pena máxima nos mesmos quinze anos. Não vejo 
razão, no entanto, para que essa mesma majoração 
das penas não tenha sido estendida aos crimes de 
fabricação e associação para o tráfico (artigos 33 e 
34), tão graves e nefastos quanto ao comércio clan-
destino da droga.

Não faço coro, muito pelo contrário, oponho-me 
com toda a veemência, com a inclusão do § 3º do ar-
tigo 32, que determinou a redução das penas de 1/6 
a 2/3, caso o agente seja primário e tenha bons an-
tecedentes. Vai na contramão das aspirações popula-
res e até mesmo do aumento determinado no caput 
e parágrafos. Desse modo, se aplicada a pretendida 
redução, a pena inicialmente arbitrada em 05 anos 
seria reduzida para 04 anos e 02 meses (redução de 
1/6) e 01 ano e 08 meses (redução de 2/3). Ora, sen-
do primário o agente, obviamente que a redução será 
fixada no máximo permitido, isto é, 2/3, desse modo, 
uma pena inicialmente imposta em 05 anos seria re-
duzida a 01 ano e 08 meses, incompatível com a gravi-
dade e conseqüências do crime de tráfico, equiparado 
aos chamados hediondos pela Lei nº 8.072/90. Com 
essa causa especial de diminuição de pena a nova lei 
será, em muito, mais benigna que a atual, o que não 
se compadece, nem de longe, com as aspirações dos 
populares. Desse modo, um traficante, assim reconhe-
cido pelo Poder Judiciário, se primário, teria pena fixa-
da inferior ao crime de furto qualificado (artigo 155, § 
4º, do Código Penal), que estipula pena mínima de 02 
anos, mesmo em se tratando de agente primário.

Há que se considerar, ainda, que o Supremo 
Tribunal Federal trava discussão a respeito da cons-
titucionalidade da Lei nº 8.072/90, no ponto em que 
veda o sistema progressivo de cumprimento de pena, 
havendo nítida tendência daquela Corte em declarar 
esse dispositivo como contrário ao texto da Lei Maior. 
O efeito imediato seria adoção da progressão para os 
crimes de tráfico, devendo o condenado cumprir 1/6 
da pena para passar de um regime ao outro. Aplicada 
a pena com a redução proposta, ou seja, em 01 ano e 
08 meses, desde que fixado o regime inicial fechado, 

para passar deste ao aberto o agente ficaria encar-
cerado durante cerca de alguns meses, o que seria 
verdadeiro absurdo, paradoxal em relação à gravidade 
destas infrações e até da sua equiparação à condição 
de crime hediondo.

Fora isso, não são poucos os que equiparam a 
primariedade ao não reincidente, sendo considerado 
reincidente aquele que comete novo crime, somente 
depois de transitar em julgado a sentença que o tenha 
condenado por crime anterior (artigo 63 do Código Pe-
nal). Adotada essa premissa, chegaríamos a ponto de 
um agente já ter sido condenado várias outras vezes, 
até mesmo por tráfico, e ainda assim poder vir a ser 
contemplado com as reduções projetadas.

Por último, ainda dentro do tema proposto, deve-
mos levar em conta que a lei penal benigna é retroa-
tiva, conforme mandamento constitucional constante 
do artigo 5º, inciso XL, e artigo 2º, parágrafo único, do 
próprio Código Penal. Aprovada essa alteração com 
a incidência dessa causa especial de diminuição de 
pena, outros tantos agentes, condenados ou não, se-
riam beneficiados, causando evidente estado de estu-
por por parte dos cidadãos, libertando-se uma legião 
de condenados por esse gravíssimo delito.

 Todos nós sabemos e concordamos que estabe-
lecer penas mais graves não inibe a criminalidade. Se 
isso fosse verdadeiro, nos Países que adotam a pena 
capital haveria um abrandamento dos delitos, o que 
não reflete a realidade. Também é fato que a prisão 
não resolve e não ressocializa o condenado. Isso to-
dos estamos fartos de saber. Mas também não existe 
outra solução melhor e que atenda as aspirações da 
coletividade. A própria sociedade também não desco-
nhece essas asserções em relação à prisão, mas a ela 
apraz como um todo saber que criminosos perigosos 
e irrecuperáveis serão retirados das ruas por longo 
período, evitando novos crimes e até que seus entes 
queridos sejam vítimas desses delitos. A lei deve ser 
reflexo da vontade popular. É por isso que a Câmara 
dos Deputados representa o povo. Esse Conselho não 
pode ficar à margem dessas pretensões, sob pena de 
sermos meramente teóricos ou românticos do sistema 
criminal brasileiro. Devemos ser o espelho imediato 
das aspirações de nosso povo, mesmo porque para 
cá viemos pinçados de nossa sociedade.

 Por isso mesmo Senhor Presidente e demais 
membros deste Conselho, creio que o parecer deva 
ser para a supressão desse parágrafo, que não pode 
passar por nós despercebido, sob pena até de pro-
duzir comoção social, tão grandes que serão os seus 
reflexos.

Outro destaque que me parece ser importante é 
a ausência da expressão “ou não” do parágrafo único, 
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do artigo 34 do projeto. Observe-se que a cabeça do 
artigo contém o emprego da expressão “reiteradamente 
ou não”, que não se sabe por qual razão foi subtraída 
de seu parágrafo único, o que poderá gerar controvér-
sias. Lembre-se aqui que a prova quanto à reiteração 
é por demais custosa, enfraquecendo o pretendido 
rigor da nova lei.

Merece censura, ao meu ver, o parágrafo único do 
artigo 38, que determina aumento de pena exagerado 
para a condução de embarcação ou aeronave após 
o consumo de drogas, quando se tratar de transpor-
te coletivo de passageiros. A pena passa de seis (6) 
meses a três (3) anos, para quatro (4) anos a seis (6) 
anos, ferindo o critério da proporcionalidade. Acres-
cente-se que essa pena, se mantida a redação do tão 
acremente criticado § 3º, do artigo 32, seria em muito 
superior àquela prevista ao tráfico, móvel de todos os 
demais crimes que se seguem. Desse modo, sugiro 
que a pena mínima seja reduzida para dois (2) anos, 
mantida a pena máxima em seis (6).

 Importante foi a introdução da chamada delação 
premiada contida no artigo 41 do projeto, que já compu-
nha o artigo 8º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90.

Tópico de substancial importância e que ser-
virá para apagar a chama da controvérsia relativa à 
aplicação do rito processual estabelecido pela Lei nº 
6.368/76 ou pela Lei nº 10.409/02, está contido no CA-
PÍTULO III, que se inicia com o artigo 47 e seguintes 
da lei projetada.

 Tenho comigo, apesar disso, a convicção de 
que essa modificação não traz qualquer tipo de be-
nefício, nem à celeridade da justiça, muito menos ao 
processado.

Com o escopo de prova meus argumentos, tra-
cei um paralelo entre o rito das Leis nºs 6.368/76, 
10.409/02, e o projeto em tramitação.

 Segundo a Lei nº 6.368/76, tudo levando em conta 
os réus presos, os prazos1 ficam assim estabelecidos: 
para conclusão das investigações, 5 dias; para ofereci-
mento da denúncia, 3 dias; para realização do interro-
gatório, 5 dias; para apresentação de defesa prévia, 3 
dias; 48 horas para o despacho saneador; realização 
de audiência de instrução, debates e julgamento nos 
8 dias seguintes; mais 5 dias para que o juiz prolate 
sua sentença. Assim, ao todo, seriam 38 dias para a 
conclusão do processo pelo rito da velha lei.

 Mesmo com a determinação contida no artigo 10 
da Lei nº 8.072/90, que acresceu o parágrafo único ao 
artigo 35 da Lei de Tóxicos, na qual fixou contagem de 
prazo em dobro para alguns crimes, o tempo máximo 
previsto seria de 76 dias.

 Segundo a Lei nº 10.409/02, os prazos assim 
estão dispostos: 15 dias para conclusão do Inquérito 

Policial; 10 dias para oferecimento da denúncia; 10 
dias para apresentação da defesa preliminar; mais 10 
dias para o caso do réu não ter defensor constituído; 
5 dias para designar interrogatório; 5 dias para mani-
festação do Ministério Público após a defesa; 5 dias 
para o juiz decidir; 10 dias para realização de diligên-
cias ordenadas pelo juiz; a lei silencia a respeito de 
prazo para agendar audiência; 10 dias para sentença. 
Tudo isso somam 89 dias, isso sem contar no prazo 
para agendar audiência de instrução.

 Pelo projeto em curso, os prazos ficam assim pre-
vistos: 30 dias para término do Inquérito Policial; 10 dias 
para denúncia; 10 dias para defesa preliminar; outros 
10 dias para nomeação de defensor, caso o réu não 
tenha constituído; 5 dias para o juiz decidir a respeito 
do recebimento da acusação; 30 dias para audiência; 
10 dias para sentença, num cômputo total de 112 dias. 
Sem se falar em uma agravante, pois como a denúncia 
somente seria recebida após a apresentação de defesa 
preliminar, o acusado ficaria preso, sem recebimento 
da peça acusatória pelo magistrado, cerca de 65 dias, 
período em que o processo, pela lei anterior (Lei nº 
6.368/76), já estaria próximo de ser ultimado.

Para piorar, ressalto que tanto o artigo 29, pa-
rágrafo único, da Lei nº 10.409/02, como o artigo 50, 
parágrafo único, do projeto, permitem a duplicação dos 
prazos para cumprimento das investigações pelo juiz, 
prolongando a já modorrenta marcha do processo.

Desse modo, não conta com minha simpatia a 
adoção desse novo procedimento, que tanto sob o 
enfoque teórico como prático mostra-se prejudicial 
ao acusado, que tem o tempo de sua prisão ampliado 
sem decisão de 1º grau. Mais que isso, como já con-
signado, permanece um bom tempo privado de sua 
liberdade sem que o juiz tenha sequer se pronunciado 
a respeito do recebimento da denúncia. Sou, portanto, 
favorável à manutenção do rito procedimental previsto 
na Lei nº 6.368/76.

Estas são, Senhores membros do Conselho, 
algumas das considerações que julguei pertinentes 
fazer a respeito da legislação projetada, OPINANDO 
no sentido de que o projeto seja aprovado, com as 
seguintes restrições:

 1) Reorganização do Capítulo III (“Dos 
Crimes e das Penas” artigo 27 e seguintes), 
com sua inclusão no Título IV, Capítulo II;

 2) Manutenção da pena privativa de li-
berdade para o crime definido no artigo 27 do 
projeto, nos mesmos moldes previstos para 
o atual artigo 16 Lei nº 6.368/76, reservada 
apenas aos reincidentes específicos, uma vez 
que será de pouca aplicação em decorrência 
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da incidência da Lei nº 9.099/95 e das demais 
penas alternativas propostas;

 3) Aumento da pena mínima para os 
crimes de fabricação e associação para o trá-
fico (artigos 33 e 34), passando para cinco (5) 
anos de reclusão.

 4) O VETO em relação ao § 3º do artigo 
32 da lei projetada, que me parece o ponto 
mais importante de todo o parecer;

 5) A inclusão da expressão “reiterada-
mente ou não” no parágrafo único do artigo 
34;

 6) A redução da pena máxima em abs-
trato prevista para o artigo 38, parágrafo único, 
passando para dois (2) anos;

 7) A modificação da instrução criminal, 
reeditando-se, na íntegra, o texto constante do 
artigo 20 e seguintes da Lei nº 6.368/76, por ser 
muito mais célere que a atual Lei nº 10.409/02, 
assim como a legislação projetada.

Cruzeiro, 28 de abril de 2004. – Carlos Martins 
Antico, Conselheiro

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– O Ofício nº 51, de 2004, vai à publicação e o Ofício 
nº 1.518, de 2004, vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler. 

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.103, DE 2004

Requer Voto de Aplauso à cientista 
brasileira Drª Lúcia Braga, da Rede Sarah, 
pelo êxito da apresentação, na Austrália, de 
sua tese sobre o cérebro humano.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso, à cientista brasi-
leira, da Rede Sarah, Drª Lúcia Braga, pelo êxito da 
apresentação, na Austrália, de sua pesquisa sobre o 
funcionamento do cérebro, em diferentes situações do 
comportamento humano.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da homenageada e à direção 
da Rede Sarah de Hospitais.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se pelo 
significado, para a Medicina mundial, do trabalho ex-
posto com êxito, na Austrália, pela Drª Lúcia Braga, ver-
sando sobre o funcionamento do cérebro humano.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.104/2004

Requer Voto de Aplauso ao povo chile-
no, na pessoa do Presidente da República 
do Chile, pelo transcurso, em 12 de julho 
de 2004, do centenário de nascimento do 
poeta Pablo Neruda.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo chileno, re-
presentado pelo Presidente da República do Chile, pelo 
transcurso, em 12 de julho de 2004, do nascimento do 
poeta Pablo Neruda.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Embaixador da República 
do Chile, em Brasília.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se pela 
extraordinária obra poética deixada por Pablo Neruda, 
um chileno reverenciado pelo mundo inteiro. Neruda, 
inclusive, gostava do Brasil e chegou a visitar Brasí-
lia, dizendo tratar-se de cidade sem portas, porque é 
espaço claro, extensão mental, claridade construída, 
cuja catedral é uma rosa férrea que abre, nas grandes 
alturas, pétalas até o infinito.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.105/2004

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
em Manaus, do historiador Mário Ypiranga 
Monteiro.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pelo faleci-
mento, ocorrido no dia 9 de julho de 2004, em Manaus, 
do escritor amazonense Mário Ipiranga Monteiro, laure-
ado historiador do Amazonas e membro da Academia 
Amazonense de Letras. Autor de mais de 200 obras, 
Mário Ypiranga era detentor de imensa bagagem sobre 
a história e o folclore da Amazônia.

Requeiro, também, que o voto de pesar do Sena-
do seja comunicado à viúva, Senhora Ana dos Anjos 
Monteiro e, por seu intermédio, aos demais familiares 
do ilustre escritor, e ao Presidente da Academia Ama-
zonense de Letras.

Justificação
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O ilustre escritor e historiador Mário Ypiranga foi 
uma figura de grande destaque no Amazonas, pela 
sua grande obra sobre o Estado e seu folclore. Ele é 
merecedor dessa homenagem póstuma do Senado 
da República.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.106, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicitamos a realização 

de uma Sessão Especial do Senado Federal, destina-
da a reverenciar a memória do ex-Senador e ex-Go-
vernador José Cortez Pereira de Araújo, do Estado 
do Rio Grande do Norte, falecido em 24 de fevereiro 
de 2004.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2004. – José 
Agripino – Heráclito Fortes – José Jorge – Renan 
Calheiros – Antonio Carlos Magalhães – Tasso Je-
reissati – Romeu Tuma – José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados e, 
com referência ao Requerimento nº 1.106, de 2004, 
comunica que o mesmo será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– O Sr. Senador Arthur Virgílio enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Re-
gimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Governo atual está construindo, 
sim, sobre avanços de governos anteriores. Esse é o 
tema do artigo do ex-Ministro Pedro Malan, publicado 
na edição de ontem de O Estado de S. Paulo. Para 
que o historiador do futuro disponha de elementos de 
aferição do Governo Lula, estou juntando o artigo re-
ferido a este pronunciamento, para que, assim, passe 
a constar dos Anais do Senado da República.

O texto é o seguinte:
Os ciclos do Millôr e o infindável diálogo 
Pedro S. Malan 
A cada quinze/vinte anos o Brasil esquece o que 

aconteceu nos últimos quinze/vinte anos.” A frase, se 
não me falha a memória (afinal, já se passaram mais 
de 20 anos), é do genial Millôr Fernandes, a quem ja-
mais escapariam algumas datas-chave, consideradas 
rupturas com o passado, como, por exemplo, 1930, 
quando o Brasil tentou esquecer a República Velha. 
Ou 1945, quando o País tentou esquecer os 15 anos 
de varguismo e iniciar um experimento democrático 
– que acabou durando menos de 20 anos. O regime 

militar instaurado em 1964 e que pretendeu esquecer 
o período democrático anterior durou também cerca 
de 20 anos. O ciclo pós-regime militar iniciou-se em 
1985 e, como já se passaram quase 20 anos, há quem 
entre nós considere que um novo ciclo de mudanças 
históricas, políticas, sociais e administrativas teria co-
meçado a partir de 2003, após um período de quase 
20 anos de “transição pós-regime militar”. Para estes, 
mudanças antes historicamente impensáveis estariam 
redesenhando novas geometrias externas e internas, 
esquecendo os últimos 15/20 anos. 

Se os ciclos do Millôr existissem, o País estaria 
agora escrevendo a crônica de uma nova ruptura, pre-
anunciada para algum momento entre 2018 e 2023, 
quando o Brasil esqueceria o que aconteceu a partir 
de 2003. Acho que nem o extraordinário humor de 
Millôr chegaria a tanto. Afinal, é de outro gênio do hu-
mor brasileiro, Luis Fernando Veríssimo, a pertinente 
observação: “Se o século 20 nos ensinou algo, foi a 
acrescentar a expressão salvo erro a qualquer projeção, 
e a expressão salvo novas evidências em contrário a 
qualquer conclusão.” 

A brincadeira de Millôr, como tudo o que nos vem 
de seu livre-pensar, expressa também algo instigante, 
isto é, a importância de que um país esteja sempre (ou 
a intervalos mais ou menos regulares) a mirar esperan-
çosamente à frente, e não ficar olhando pelo retrovisor 
a estrada já trilhada – os “últimos 15/20anos”. 

Mas, para aqueles que consideram a História, 
ou o fugidio momento presente, como um infindável 
diálogo entre passado e futuro, a idéia de negar o pas-
sado, ou dar-lhe um rótulo ou adjetivo fácil (o que é 
uma forma pseudo-sofisticada de esquecimento) não 
é muito promissora. 

Na verdade, a cada momento, e não apenas a 
cada geração, um país está revisitando, reinterpretando 
e repensando seu passado à luz de duas coisas: 

a) os problemas mais angustiantes e 
prioritários do presente e; 

b) esperanças, expectativas, desejos e 
sonhos em relação a seus possíveis futuros. 

Quanto mais rico, informado e profundo este di-
álogo, melhor uma sociedade conhece a si mesma e, 
portanto, mais capaz é de extrair do conhecimento do 
passado (seu próprio e do mundo mais amplo do qual 
é parte) as lições – erros e acertos – que lhe podem 
dar o mínimo de autocrítica, auto-estima e confiança 
para vislumbrar e tentar construir seu futuro. Sem as 
ilusões das grandes rupturas, das reinvenções da roda 
e de tentativas de estabelecer um marco zero a partir 
do qual se começariam a fazer coisas que nunca ja-
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mais ninguém teria tido a idéia de fazer nos 500 anos 
de História deste país. 

Não quero, de forma alguma, sugerir que não 
haja casos de rupturas relevantes com o passado. Tam-
pouco que algumas destas possam, sob certas condi-
ções, ir criando condições para significativos avanços 
de uma sociedade. Por vezes, em períodos de tempo 
relativamente curtos do ponto de vista da História de 
um país. Portugal e Espanha são dois exemplos co-
nhecidos de extraordinário progresso – econômico, 
social, político e institucional – no curto espaço de 
uma geração, após quase simultâneas rupturas com 
longos passados autoritários. 

Contudo, feita a transição para a democracia e 
consolidada esta, em ambos os países há pouco mais 
de 20 anos, nenhum deles tentou nenhuma outra gran-
de ruptura ou pretendeu reinventar a roda. Integraram-
se às economias européia e mundial, com benefícios 
palpáveis para as respectivas populações, que hoje 
trocam de governo, como sói acontecer em democra-
cias, mas não querem saber de aventuras populistas 
nem de experimentos econômicos que possam pôr em 
risco ganhos já alcançados. 

No Brasil, a nossa ruptura com o período do re-
gime militar ocorreu em 1984-1985 e a nossa demo-
cracia se consolidou nos anos 90. Não há mais gran-
des rupturas à vista, tanto no plano político como no 
econômico. Há, sim, um enorme trabalho pela frente 
e que muito continuará a exigir da sociedade e, prin-
cipalmente, de um governo que gerou exacerbadas 
expectativas. Que não serão atendidas por meio de 
críticas fáceis ao passado, baseadas nas certezas da 
visão retrospectiva, que, como sabemos, acha que 
sabe quase tudo – sobre o que já ocorreu.

É interessante notar que muitas das manifesta-
ções sobre o recém-completado décimo aniversário 
do Real foram, se as li corretamente, variantes da 
seguinte estrutura: o Real controlou a inflação (temos 
dificuldade de chamar um processo hiperinflacionário 
pelo nome), mas não “resolveu” todos os principais 
problemas do País (como se, ingenuamente, a isso se 
tivesse proposto no curto prazo) e, segundo alguns, te-
ria gerado problemas adicionais (ou antes encobertos 
pela anestesia inflacionária, ou derivados da tentativa 
de preservar a inflação sob controle). 

Algum dia, interpretações menos simplórias e 
menos politicamente motivadas emergirão, com um 
senso de perspectiva que cubra mais de um dos ciclos 
do Millôr, que não devem ser esquecidos. Afinal, o Bra-
sil e seu governo têm obrigação de olhar adiante. Na 
minha opinião, é impossível fazê-lo de forma adequada 
sem um mínimo de compreensão das condições es-
pecíficas em que se desenvolveram os processos que 

nos trouxeram à situação atual. Quando este diálogo 
tem uma certa qualidade, um país consegue evitar a 
perda de sua memória histórica e, talvez, relegar ape-
nas às emoções dos discursos de palanque a noção 
de que todos os esforços anteriores não foram mais 
que sucessões de erros a serem corrigidos. 

Discursos puramente retóricos à parte, o fato é 
que, na prática, o governo atual está, como qualquer 
governo em qualquer parte do mundo democrático, 
construindo, sim, sobre alguns avanços alcançados 
por governos anteriores. 

Cresce entre nós a percepção de que todo e 
qualquer governo, sem exceção, tem seus acertos e 
seus erros. E de que em governos ninguém estabele-
ce reputação com base naquilo que diz esperar poder 
fazer um dia, no futuro. 

Como já escrevi neste espaço, falar e escrever é 
fácil. O difícil é fazer. E só não erra quem não decide, 
tenta, faz e refaz. Este governo não é e não será exce-
ção. E tampouco se protegerá de riscos e incertezas 
culpando um passado sem o qual não poderia estar 
fazendo o que faz. 

Complexo é o país. Difícil é o governo. Dura é a 
vida. Felizmente, há sempre o humor do Millôr e das 
extraordinárias gerações que se lhe seguiram.

Pedro S. Malan, economista, foi ministro da Fa-
zenda no governo FHC.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 

– Lembro que amanhã, às 14 horas, será reaberta a 
sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à 
votação da LDO e de outras matérias orçamentárias.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 
minutos.)

PARECER Nº 34, DE 2004-CN

Da Comissão Mista de Planos Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, sobre o 
aviso nº 92, de 2003-CN (nº 2.401/2003, na 
origem) que “Encaminha ao Congresso Na-
cional, cópia do Acórdão nº 1371, de 2003 
– (Plenário), bem como dos respectivos Re-
latório e Voto que o fundamentam referen-
te ao Levantamento de Auditoria em obra 
de ampliação dos molhes do porto de Rio 
Grande e dragagem de aprofundamento do 
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canal de acesso, no Estado do Rio Grande 
do Sul – (TC nº 011.252/2003-0).

I – Relatório

Trata o presente parecer do Aviso nº 092, de 
2003-CN (nº 2.401/2003, na origem), que “Encaminha 
ao Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 1371, de 
2003 – (Plenário), bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que o fundamentam referente ao Levantamen-
to de Auditoria em obra de ampliação dos molhes ao 
porto de Rio Grande e dragagem de aprofundamento 
do canal de acesso, no Estado do Rio Grande do Sul 
– (TC nº 011.252/2003-0).

As obras objeto do presente Aviso tiveram indí-
cios de irregularidades graves apontados em auditoria 
realizada pela Secretaria de Controle Externo no Es-
tado do Rio Grande do Sul – Secex/RS, do Tribunal de 
Contas da União, que motivou a inclusão da obra no 
Anexo VIII da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 
(LOA/2004), nos termos do art. 93, caput, da Lei nº 
10.707, de 30 de julho de 2003 (LDO/2004), que assim 
mencionou: “O projeto de lei orçamentária anual e a 
respectiva lei poderão contemplar subtítulos relativos a 
obras e serviços com indícios de irregularidades graves 
informados pelo Tribunal de Contas da União, permane-
cendo a execução orçamentária, física e financeira dos 
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que 
foram identificados os indícios, condicionada à adoção 
de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade res-
ponsável, sujeitas à prévia deliberação da Comissão 
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, nos 
termos do § 6º deste artigo”.

I – Voto do relator

Trata-se de obra de ampliação em 400m no molhe 
leste e 900m no molhe oeste, para viabilizar o futuro 
aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Rio 
Grande, no Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo 
do empreendimento é permitir a operação de navios de 
maior porte com a conseqüente redução do custo de 
transporte de mercadorias, inclusive para exportação 
e importação, e a decorrente ampliação de volume de 
movimentação de cargas, possibilitando aumento anual 
de arrecadações em taxas portuárias, acréscimos de 
receitas para trabalhadores, operadores portuários, 
serviços de praticagem, etc. Foi executado 28% das 
obras, sendo estimado que RS242.390.012,60 seriam 
necessários para a sua conclusão, Na LOA/2004 há 
uma dotação total de R$20.000.000,00 nos subtítulos 
26.784.0233.10CJ.0002 – Construção e Ampliação 
dos Molhes do Porto de Rio Grande no Estado do 
Rio Grande do Sul e 26.784.0233.5019.0043 – Am-
pliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento 

do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande No Es-
tado do Rio Grande do Sul. Há restos a pagar inscri-
tos no subtítulo 26.784.0233.5019.0043, no valor de 
R$11.189.170,01.

O TCU identificou as seguintes irregularidades: 
superfaturamento nos tens de extração e transporte de 
pedras; exigência que os licitantes cotassem os preços 
de extração e transporte de pedras em unidades de 
volume (m3) em vez de unidades de peso (toneladas); 
equipe de fiscalização insuficiente, composta por so-
mente um engenheiro e um técnico; não-execução de 
furos de sondagem; ausência de EIA-Rima; omissão 
quanto á data-base do contrato; contratada inabilitada 
a fornecer para a Administração Pública Federal; pa-
gamento antecipado por despesas que devem ocorrer 
somente na fase de desmobilização; e o total das me-
dições em 2002 (R$32.699.950,04) supera o crédito 
disponível e o valor empenhado para todo o exercício 
(R$30.000.000,00). No tocante ás medidas tomadas 
pelo TCU tendo em vistas estas irregularidades, O Mi-
nistro Relator, Augusto Sherman Cavalcanti, afirmou 
no seu voto referente ao Acórdão 1.371/2003:

“3. Tendo em vista que a obra objeto 
deste processo encontra-se paralisada, sem 
trazer fatos novos a serem analisados, cabe 
apenas promover, nestes autos, as determi-
nações de caráter corretivo e informativo pro-
postas pela Secex/RS referentes ás demais 
irregularidades.”

Posteriormente, o TCU por meio do Acórdão nº 
1.696/2003, decidiu:

“9.2 – comunicar á Presidência e á Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização do Congresso Nacional que a 
primeira etapa da obra tratada no presente 
processo, correspondente ao prolongamento 
dos molhes do Porto de Rio Grande, poderá 
ter prosseguimento somente se ficar compro-
vado, mediante parecer a ser elaborado pelo 
Ibama, que não há risco de que a dragagem 
de aprofundamento do canal do Porto do Rio 
Grande se mostre ambientalmente inviável, e 
que essa etapa do empreendimento possui 
viabilidade econômica. segundo estudo a ser 
elaborado pelo DNIT:

9.3 – determinar ao DNIT que:
9.3.1 – obtenha, junto ao Ibama, parecer 

conclusivo quanto aos riscos de que a execu-
ção da obra de dragagem de aprofundamento 
do canal do Porto de Rio Grande se mostre 
ambientalmente inviável contendo, inclusive 
a indicação das medidas de controle neces-

    399ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23416 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004

sárias para mitigar os danos ambientais as-
sociados à obra;

9.3.2 – caso o parecer do Ibama não 
conclua pela inviabilidade ambiental da dra-
gagem de aprofundamento do canal realize 
um estudo de viabilidade econômica do em-
preendimento, contemplando inclusive o custo 
das medidas de controle de dano ambiental 
eventualmente sugeridas pelo Ibama no pa-
recer mencionado;

9.3.3 – encaminhe ao Tribunal, tão logo 
estejam concluídos, cópia dos documentos 
mencionados nos itens 9.3.1 e 9.3.2;

9.3.4 – dê continuidade à obra de prolon-
gamento dos molhes do Porto de Rio Grande 
apenas se o estudo mencionado no item 9.3.2 
concluir pela viabilidade econômica da draga-
gem de aprofundamento do canal;

9.3.5 – dê início à obra de dragagem 
de aprofundamento do canal do Porto de Rio 
Grande apenas após a obtenção do licencia-
mento ambiental correspondente;”

O DNIT encaminhou a esta Comissão Mista cópia 
de estudo de viabilidade econômica e ofício do Ibama 
acompanhado de parecer técnico do Laboratório de 
Oceanografia Geológica da Fundação Universidade Fe-
deral do Rio Grande. Quanto ao relatório de viabilidade 
econômica não há dúvidas que atende plenamente ao 
determinado pelo TCU. No tocante à viabilidade am-
biental do empreendimento o Ibama informa:

“2. Vale informar que este Instituto analisou o pro-
jeto dos Molhes do Rio Grande e considerou-o viável 
de acordo com os estudos ambientais e dos pareceres 
elaborados por técnicos da FURG e INPH. Contudo, 
para a avaliação da dragagem de aprofundamento do 
canal de acesso ao Porto, considerado por este Ibama 
como uma segunda etapa no contexto deste processo, 
esse departamento deverá encaminhar o EIA/RIMA 
específico para a atividade de dragagem.

3. Cabe esclarecer ainda, que atividades de draga-
gens podem ser consideradas viáveis ambientalmente, 
desde que, seja atendida a legislação pertinente, bem 
como, a mitigação de impactos, não ocorrendo com-
prometimento ambiental da água, da biota aquática e 
seja dada melhor disposição/utilização do material a 
ser dragado, considerando a possível ocorrência de 
contaminação e áreas sensíveis para as comunida-
des aquáticas.”

Portanto, de acordo com o Ibama, a primeira 
parte do empreendimento (a ampliação dos molhes) é 
viável ambientalmente. Já a segunda parte (dragagem 
de aprofundamento do canal), o Ibama informa que há 
plena possibilidade de ser viável, desde que o DNIT 

tome os devidos cuidados na sua execução. Contudo, 
apenas após a apresentação do EIA/RIMA pelo DNIT, 
o Ibama poderá autorizar a execução das obras, desde 
que o mesmo cumpra todas as exigências elencadas. 
De acordo com o laudo técnico da FURG, pode-se 
prever que não haverá dificuldades para aprovação do 
EIA/RIMA. Todavia, conforme o Acórdão nº 26/2002 do 
TCU-Plenário, uma obra não pode ser licitada sem a 
licença ambiental prévia, que apenas será concedida 
após a aprovação do EIA/RIMA, o que foi ratificado no 
item 9.3.5. do acórdão em análise.

Em face do exposto, entendo que não há óbices 
à continuidade da primeira parte do empreendimento, 
mas a segunda parte só deve ser iniciada após a ob-
tenção da licença prévia. Portanto, não há reparos a 
serem feitos no Anexo VIII da LOA/2004, mas como o 
Quadro VII anexo à L0A/2003 vedava a execução de 
todo o empreendimento, faz-se necessário liberar os 
restos a pagar de exercícios anteriores.

Nesse sentido, voto pela liberação dos restos a 
pagar inscritos, na forma do projeto de decreto legis-
lativo em anexo.

Sala da Comissão, janeiro de 2004. – Deputado 
Márcio Reinaldo Moreira, Relator.

Anexos:

• Ofício nº 307/2003/DAQ/DNIT de 18-12-2003;
• Memorando nº 327/DPP/DENIT/GMA, de 18-12-
2003;
• Nota Técnica nº 040/CGMA/DPP, de 18-12-2003.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Autoriza a execução de recursos ins-
critos em restos a pagar referentes às obras 
de construção e ampliação dos molhes 
do Porto de Rio Grande, no Estado do Rio 
Grande do Sul, da Unidade Orçamentária 
39252 – Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a libe-

rar recursos inscritos em restos a pagar no subtítulo 
26.784.0233.5019.0043 – Ampliação dos Molhes e 
Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso 
no Porto do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do 
Sul, da Unidade Orçamentária 39252 – Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o 
acompanhamento físico-financeiro da execução das 
obras mencionadas no artigo anterior, encaminhando 
relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 
1º, da Constituição Federal.
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Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão,   de janeiro de 2004. – Depu-
tado Márcio Reinaldo Moreira, Relator.

Ofício nº S-001/2004-CMO (CIRCULAR)

Brasília, 23 de janeiro de 2004

Senhor Parlamentar,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o 

Relatório apresentado pelo Deputado Márcio Reinaldo 
Moreira ao Aviso nº 92/2003-CN, que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 1.371, de 
2003 – (Plenário), bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que o fundamentam referente ao Levantamen-
to de Auditoria em obra de ampliação dos molhes do 

porto de Rio Grande e dragagem de aprofundamento 
do canal de acesso, no Estado do Rio Grande do Sul 
– (TC nº 011.252/2003-0)” o qual concluiu por um Pro-
jeto de Decreto Legislativo – PDL.

Comunico, ainda, que de acordo com o estabeleci-
do no art. 35, inciso VII, letra c da Resolução nº 1/2001-
CN, combinado com a proposta do Deputado Ricardo 
Barros, aprovada na 12ª Reunião Ordinária, realizada 
em 5-6-2002, o prazo para apresentação de emendas 
ao Relatório e ao Projeto de Decreto Legislativo será 
nos dias 26 e 27-1-2004 – 2 (dois) dias úteis.

Informo, outrossim, que o formulário para apresen-
tação de emendas ao Relatório e ao PDL encontra-se 
acessível na página da Comissão na Internet.

Atenciosamente, – Myrna Lopes Pereira, Se-
cretária de Comissão.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2, DE 2004

Autoriza a execução de recursos ins-
critos em restos a pagar referentes às obras 
de construção e ampliação dos molhes 
do Porto de Rio Grande, no Estado do Rio 
Grande do Sul, da Unidade Orçamentária 
39252 – Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a libe-

rar recursos inscritos em restos a pagar no subtítulo 
26.784.0233.5019.0043 – Ampliação dos Molhes e 
Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso 
no Porto do Rio Grande No Estado do Rio Grande do 
Sul, da Unidade Orçamentária 39252 – Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o 
acompanhamento físico-financeiro da execução das 
obras mencionadas no artigo anterior, encaminhando 
relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 
1º, da Constituição Federal.

Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Depu-
tado Paulo Bernardo, Presidente – Deputado Márcio 
Reinaldo Moreira, Relator.

PARECER Nº 35, DE 2004

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, sobre o 
Aviso nº 2/2004 (Aviso nº 349, de 18 de fe-
vereiro de 2004, na origem), que trata do 
Relatório das Atividades do Tribunal de 
Contas da União referentes ao 4º trimes-
tre de 2003.

Relator: Senador João Ribeiro

1. Relatório

1.1. Histórico

O Tribunal de Contas da União (TCU) remeteu 
ao Congresso Nacional, em 18 de fevereiro de 2004, o 
Relatório de Atividades concernente ao 4º trimestre de 
2003, em cumprimento ao art. 71, § 4º, da Constituição 
Federal, de 5 de outubro de 1988 – CF/1988 (Aviso nº 
349/2003-CN: Aviso nº 2, de 18-2-04. na origem).

Em 1º de abril de 2004, conforme o Oficio nº P-
028/2004-CMO houve a designação deste Relator pelo 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO).

1.2. Análise

A CF/1988, art. 71, § 4º, efetivamente determina 
que o TCU encaminhe ao Congresso Nacional, trimes-
tral e anualmente, relatório de suas atividades. Mas a 
Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União – LOTCU), regulamenta 
a disposição constitucional da seguinte maneira:

Art. 90. A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional, e patrimonial do Tribunal de Con-
tas da União será exercida pelo congresso Nacional, 
na forma definida no seu regimento comum

§ 1º O tribunal encaminhará ao Congres-
so Nacional, trimestral e anualmente, relatório 
de suas atividades.

§ 2º No relatório anual , o tribunal 
apresentará análise de evolução dos cus-
tos de controle e de sua eficiência eficácia e 
economicidade.”(sem negrito no original)

Com efeito, a Resolução nº 1, de 2001-CN, in-
tegra o regimento comum e dispõe sobre a comissão 
mista permanente a que se refere o § lº do art. 166 da 
Constituição. Assim, compete à CMO, entre outros as-
suntos, examinar e emitir parecer sobre os documentos 
pertinentes ao acompanhamento e à fiscalização da 
execução orçamentária e financeira e da gestão fiscal, 
nos termos dos arts. 70 a 72 da Lei Maior.

Evidencia-se, portanto, a competência desta co-
missão para pronunciar-se acerca do relatório de ati-
vidades. Ademais, configura-se a preclusão do exame 
dos relatórios pertinentes aos trimestres relativos ao 
primeiro, segundo e terceiro trimestre, em face da exis-
tência do relatório anual, a ser apreciado e relatado 
noutra oportunidade.

Na falta de disposições emanadas do Congresso 
Nacional, acerca da forma e do conteúdo desses re-
latórios, o Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução nº 155, de 4 de dezembro de 2002, vem 
disciplinando a matéria:

Art. 293. O Tribunal de Contas da União 
encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral 
e anualmente, relatório de suas atividades.

§ 1º Os relatórios trimestrais e anuais se-
rão encaminhados pelo Tribunal ao Congresso 
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Nacional nos prazos de até sessenta dias e 
de até noventa dias, respectivamente após o 
vencimento dos períodos correspondentes.

§ 2º Os relatórios conterão, além de ou-
tros elementos, a resenha das atividades es-
pecíficas no tocante ao julgamento de contas 
e à apreciação de processos de fiscalização 
a cargo do tribunal.

Tais disposições repetem aquelas contidas no 
Regimento Interno anterior, aprovado pela Resolução 
Administrativa TCU nº 15, de 1993.

Ressalta-se que os limites temporais para enca-
minhamento do relatório foram observados.

No plano material, os seguintes pontos sinteti-
zam os principais resultados obtidos pelo TCU no 4º 
trimestre de 2003, sem prejuízo de outras atividades 
desenvolvidas pelo tribunal:

a) autuação de 3.355 processos relativos 
ao controle externo;

b) apreciação ou julgamento de 3.919 
processos da mesma natureza;

c) julgamento de 1.413 processos de 
contas, dos quais 198 (14%) foram julgados 
irregulares;

d) condenação de 387 responsáveis ao 
recolhimento do montante de mais de R$75 
milhões;

e) remessa da cópia de 150 processos 
ao Ministério Público da União, para fins de 
ajuizamento das ações civis e penais cabí-
veis, em razão de dano ao erário, desfalque 
ou desvio de recursos;

f) início de 143 fiscalizações, sendo 20 
delas originárias de solicitações do Congres-
so Nacional;

g) apreciação de 37 processos de inte-
resse do Congresso Nacional, sendo que fo-
ram encaminhadas 23 solicitações oriundas do 
Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, 
no 4º trimestre;

h) foram finalizadas seis grandes audito-
rias de natureza operacionais em programas 
de governo, dentre elas destacamos os Pro-
gramas Novo Mundo Rural, Atenção à Pessoa 
Portadora de Deficiências, Amazônia Solidária 
e Morar Melhor e monitoramento de 14 outros 
programas de governo;

i) foram apreciados 18.393 atos relativos 

a admissões, aposentadorias e pensões para 

efeito de registro;

j) foram respondidas 5 consultas com 

caráter normativo e constitui prejulgamento 

de tese;

k) foram editadas 4 decisões-normativas 

e 3 resoluções que regulam matérias relativas 

ao controle externo;

l) foram editadas 3 resoluções sobre o 

quadro de pessoal do TCU, dentre elas a que 

regula os processos seletivos daquele órgão.

Cabe destacar, no 4º trimestre de 2003 foram 

sustados 12 atos e contratos e suspendidos 10 proce-

dimentos licitatórios como medidas cautelares.

Dentre as decisões emblemáticas, desse período, 

destacamos o Acórdão nº 1.921/03-Plenário, onde o 

relatório de auditoria constatou várias inconsistências 

nos sistemas responsáveis pela manutenção e conces-

são de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade 

Social, o que pode facilitar fraudes contra o Sistema 

Previdenciário Brasileiro, foi determinado a Dataprev 

que proceda a correção das irregularidades e ao INSS 

que regularize os cadastros existentes.

O relatório ressente-se da ausência de qualquer 

menção ao andamento dos processos de execução dos 

acórdãos do TCU, a par da carência de informes acerca 

das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público 

junto ao tribunal. Cabe mencionar que tais informações 

devem constar do relatório anua], em harmonia com o 

art. 62 do Regimento Interno do Tribunal.

II – Voto

Isso posto, votamos pelo conhecimento dos re-

latórios de atividades do Tribunal de Contas da União, 

relativos aos quatro trimestres de 2003, e pela remessa 

da matéria ao arquivo.

Sala da Comissão, 2004. – Senador Gilberto 

Mestrinho, Presidente –Senador João Ribeiro, Re-

lator.
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PARECER Nº 36, DE 2004 – CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização – CMO, 
sobre o Aviso nº 5/2004, que “Encaminha 
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão 
nº 136/2004-TCU, (Plenário), bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o funda-
mentam, referente ao processo de fiscali-
zação nas obras de Revitalização da Infra-
Estrutura de Centros Urbanos de Médio e 
Grande Porte-Revitalização da Infra-Estru-
tura em Áreas Urbanas da Capital-Natal/RN 
(TC nº 7.25312003-1)”.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Por meio do Ofício nº P-03512004-CMO, de 6 
de abril de 2004, o ilustre Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
(CMO), Senador Gilberto Mestrinho, dá-nos ciência de 
nossa designação para relatar o Aviso nº 5/2004, que 
encaminha o Acórdão nº 136/2004, com o respectivo 
relatório e voto que o fundamentam referente ao pro-
cesso de fiscalização nas obras de Revitalização da 
Infra-Estrutura de Centros Urbanos de Médio e Gran-
de Porte-Revitalização da Infra-Estrutura em Áreas 
Urbanas da Capital-Natal/RN (TC nº 7.253/2003-1). 
Os recursos alocados para essa obra constam no PT 
nº 15.451.0805.3148.0002.

Na Sessão Plenária do Tribunal de Contas da 
União (TCU) de 23-7-2003 foi prolatado o Acórdão nº 
945/2003 – Plenário – TCU, por meio do qual foi feita 
determinação à Secretaria de Controle Externo do TCU 
no Estado do Rio Grande do Norte no sentido de reali-
zar audiência com o(s) responsável(eis) pela obra em 
tela, junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação do 
Município de Natal – RN, a fim de apresentar razões 
de justificativas acerca dos seguintes fatos:

a) sub-rogação de parte do Contra-
to nº 11/90 à empresa Cristal – Construção, 
Engenharia e Comércio Ltda., em infringência 
ao art. 78 da Lei nº 8.666/93;

b) cobrança de taxa de administração 
por parte do Município de Natal e cláusula 
estipulando a obrigatoriedade de cessão de 
veículos pela construtora àquele município, 
para fins de fiscalização nos Contratos nos 
11/90 e 12/90.

O Excelentíssimo Senhor Ministro Adylson Motta, 
relator do feito, faz pronunciamento no sentido de que 
sejam rejeitadas as razões de justificativas apresenta-

das pelos responsáveis em razão da sub-rogação dos 
contratos, destacando ainda:

“No que concerne ao excessivo prazo de dura-
ção das obras objeto dos contratos ora discutidos, vale 
destacar que os serviços contratados pela Prefeitura 
Municipal de Natal encontram-se com 6,7% de reali-
zação para o Contrato nº 11/90 e 6,3% de realização 
para o Contrato nº 12/90. Convenhamos que se trata 
de um ritmo de execucão incompatível para obras que 
se arrastam, pasmem, há 13 anos.

Não existem argumentos plausíveis nos autos 
que justifiquem a manutencão dos presentes contra-
tos, vez que existe flagrante ilegalidade na interpreta-
ção da legislação aplicável ao tema. Vale lembrar que 
o art. 47 do Decreto-Lei nº 2.300/86, vigente à época 
da celebração dos contratos, vedava durações con-
tratuais acima de cinco anos. A Lei nº 8.666/93 veda 
a indeterminação de prazos em seu art. 57, a fim de 
preservar os princípios fundamentais ínsitos no Es-
tatuto das Licitações, a saber isonomia, legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
visando à seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração”.

Isto posto, o TCU na decisão em comento rejeita 
as alegações de defesa dos responsáveis, aplica mul-
ta e determina, com fulcro no art. 71 da Constituição 
Federal, prazo para que a Prefeitura de Natal rescinda 
os Contratos nº 12/90 e 11/90 e a supressão de co-
brança de taxas de fiscalização da obra pela prefeitura 
e cessão de veículos pelas empreiteiras.

É o Relatório.

II – Voto

Diante de todo o exposto, considerando que:

a) a obra em tela não consta do anexo 
VIII da Lei Orçamentária Anual de 2004 (Lei 
nº 10.837/04) e o posicionamento do TCU é 
no sentido de que a obra não deva ser para-
lisada;

b) o § 6º do art. 93 da Lei nº 10.707/2003 
(LDO/2004) prevê que a Comissão Mista de 
Orçamentos Fiscalização e Controle do Con-
gresso Nacional deve usar de parecer conclu-
sivo do TCU para incluir ou excluir subtítulos 
ou contratos no Anexo de Obras com Indícios 
de Irregularidades Graves, expedindo decre-
tos-legislativos;

c) o TCU no item 9.3 da decisão em aná-
lise fixa prazos para que sejam implementadas 
medidas saneadoras e promover a rescisão 
dos contratos nº 11 e 12/90; e
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d) o descumprimento das determinações 
daquele Tribunal podem ensejar medidas a se-
rem tomadas pelo Congresso Nacional.

Propomos que esta Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização:

a) tome conhecimento do assunto aqui 
relatado;

b) solicite ao TCU que mantenha o acom-
panhamento da obra e mantenha informada 
esta Comissão sobre o assunto; e

c) encaminhe o feito para o arquivo.

Sala da Comissão, de de 2004. – Senador Efraim 
Morais, Relator – Senador Gilberto Mestrinho, Pre-
sidente.
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PARECER Nº 37, DE 2004–CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização – CMO, so-
bre o Aviso nº 7, de 2004–CN, que “Encami-
nha ao Congresso Nacional cópia do Acór-
dão nº 270, de 2004–TCU (Plenário), bem 
como dos respectivos relatório e voto que 
o fundamentam, referente a irregularidades 
na execução das obras de construção de 
ligação viária integrante do Anel Rodoviário 
de Fortaleza, constituída por uma ponte so-
bre o Rio Cocó e a via urbana, interligando 
os bairros Praia do Futuro e Praia Sabia-
guaba. (TC nº 018.723/2002–0).”

Relatora: Senadora Lúcia Vânia

I – Relatório

1.1 Base legal
O § 6º do art. 8º, combinado ao artigo 93, am-

bos da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias aplicável ao exercício de 
2004 – LDO 2004), lança as bases do tratamento 
reservado às obras com indícios de irregularidades, 
estabelecendo:

Art.8º .....................................................  
§ 6º Observado o disposto no art. 93 

desta lei o projeto de lei orçamentária e a res-
pectiva lei conterão anexo específico, com a 
relação dos subtítulos relativos a obras e ser-
viços com indícios de irregularidades graves, 
com base nas informações encaminhadas pelo 
Tribunal de Contas da União.

 ..............................................................
Art. 93. O projeto de lei orçamentária 

anual e a respectiva lei poderão contemplar 
subtítulos relativos a obras e serviços com indí-
cios de irregularidades graves informados pelo 
Tribunal de Contas da União, permanecendo a 
execução orçamentária, física e financeira dos 
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos 
em que foram identificados os indícios, con-
dicionada à adoção de medidas saneadoras 
pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas 
à prévia deliberação da Comissão Mista de 
que trata o art. 166, 1º, da Constituição, nos 
termos do § 6º deste artigo.

 ..............................................................
§ 2º Os indícios de irregularidades gra-

ves, para os fins deste artigo, são aqueles que 
tornem recomendável à Comissão, de que tra-
ta o caput a paralisação cautelar da obra ou 
serviço, que, sendo materialmente relevantes, 

enquadrem-se em alguma das seguintes situ-
ações, entre outras:

I – tenham potencialidade de ocasionar 
prejuízos significativos ao erário ou a tercei-
ros;

II – possam ensejar nulidade do proce-
dimento licitatório ou de contrato; e

III – contratos ou convênios que não aten-
dam o disposto no art. 18 desta lei.

 ..............................................................
§ 5º As exclusões ou inclusões dos sub-

títulos, contratos, convênios, parcelas ou sub-
trechos no rol em anexo à lei orçamentária 
observarão decreto legislativo, elaborado com 
base nas informações prestadas pelo Tribunal 
de Contas da União, que nelas emitirá parecer 
conclusivo a respeito do saneamento dos indí-
cios de irregularidades graves apontados, de 
forma a subsidiar a decisão da Comissão de 
que trata o caput e do Congresso Nacional.

§ 6º A decisão da Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, com base 
em pronunciamento conclusivo do Tribunal de 
Contas da União, que reconheça o saneamento 
dos indícios de irregularidades apontados, terá 
caráter terminativo, nos termos do Regimento 
Comum do Congresso Nacional.

Sendo, portando, graves os indícios de irregulari-
dades apurados, o § 2º supracitado art. 93 recomenda 
a paralisação cautelar da obra ou do serviço. Assim 
se faz, como reza o dispositivo, no intuito de preser-
var o erário ou terceiros de prejuízos significativos ou 
de permitir que as irregularidades detectadas sejam 
sanadas, restaurando-se a correção e a legalidade da 
ação pública impugnada.

1.2 Situação em exame
O programa de trabalho de que trata o Aviso nº 7, 

de 2004 – CN, “Construção de Trechos Rodoviários na 
BR-116 no Estado do Ceará – Construção de Ponte o 
Rio Cocó/Acesso de Ligação à CE – 040 (Fortaleza)”, 
de funcional-programática 26.782.0235.10DK.2002, 
acha-se incluído entre as obras relacionadas no anexo 
de que trata o § 6º, do art. 8º da LDO 2004, isto é, no 
Anexo VIII da Lei Orçamentária Anual para o Exercício 
de 2004 (LOA 2004). Tal inclusão deveu-se a indícios 
de irregularidades graves apontadas por auditoria do 
Tribunal de Contas da União (TCU).

A obra objeto da programação em exame está in-
serida no Contrato nº 01/00, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza e a empresa Via Engenharia 
S/A, sub-rogado à Empresa Industrial Técnica – EIT. 
A concorrência que deu origem a esse contrato (Con-
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corrência nº 5/99)abarcava vários serviços, não sendo 
específica para a mencionada obra. Os recursos finan-
ceiros, de acordo com a cláusula quarta do referido 
contrato, deveriam correr à conta de dotações consig-
nadas no orçamento da Prefeitura de Fortaleza.

Todavia, a obra está sendo executada com re-
cursos federais, uma vez que foi firmado, em 31 de 
dezembro de 2001, o Convênio nº PG-209/2001-00 
(numeração, na origem, do Convênio nº 472.515), 
entre o extinto Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem (DNER) e a referida prefeitura, no valor 
de R$4.000.000,00. com  contrapartida da prefeitura 
de R$210.526,31.

1.3 Execução orçamentária, física e financeira
A programação em comento apresenta, na LOA 

2004, uma dotação inicial de R$5.187.500. Não houve 
execução orçamentária até 8 de abril de 2004 (data de 
atualização dos dados pesquisados junto ao SIAFI). 
Em outros anos, tal execução pode ser resumida na 
transferência, em 2003, ao Município de Fortaleza, de 
R$3.691.625, como Restos a pagar de 2002.

A execução física, até o momento da auditoria re-
alizada pelo TCU em 2003, era de 6% do total da obra. 
Nessa ocasião, ainda restavam na conta específica do 
convênio R$3.346.087,48. Levando-se em conta que 
os rendimentos financeiros dos recursos transferidos 
foram de R$109.714,91, conclui-se que a execução fi-
nanceira, no valor de R$454.892,42, representa cerca 
de 12% do total disponibilizado pelo convênio (trans-
ferência mais rendimentos), Dessa forma, observa-se 
que não há incompatibilidade entre a execução física 
e a movimentação financeira da obra.

1.4 Irregularidades identificadas
A equipe da Secretaria de Controle Externo do 

Ceará (Secex/CE), em auditoria realizada na obra de 
construção da ponte sobre o Rio Cocó e do acesso de 
ligação á rodovia CE-040, objeto do Convênio nº PG-
209/2001-00, apontou as seguintes irregularidades, 
qualificadas como graves:

– ausência de licitação específica para execução 
da obra, em desconformidade com a cláusula segunda 
do Convênio nº PG-209/2001 -00;

– descumprimento do item 8.2.2 da Decisão nº 
1.090/2000 – Plenário – TCU, em que foi determinado 
à Prefeitura de Fortaleza que se abstivesse de incluir a 
execução de obras realizadas com recursos federais em 
contratos com objetos distintos já em andamento;

– ausência de acompanhamento e fiscalização 
da obra pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes (DNIT), em descumprimento à cláusula 
terceira do convênio nº PG-209/2001-00.

Foram identificadas pela Secex/CE, ainda, as 
seguintes falhas:

– não-cumprimento, pelo DNIT, do disposto no art. 
18 da Lei nº 10.524/2002 (LDO 2003), relativamente à 
ausência de registro do Convênio nº PG-209/2001-00, 
no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais (SIASG);

– execução da obra em terreno de marinha, sem 
a devida formalização do processo de cessão ao DNIT, 
fato que está sendo tratado em procedimento admi-
nistrativo em tramitação no Ministério Público Federal, 
instaurado a partir de documentação encaminhada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN).

1.5 Acórdão do TCU
O acórdão encaminhado no Aviso nº 7, de 2004-

CN, (Acórdão nº 270/2004 – TCU – Plenário) acolhe 
praticamente todas as recomendações expressas no 
relatório elaborado pela Secex/CE, no parecer do Mi-
nistério Público junto ao TCU e no voto do Ministro-
Relator da matéria. Os Ministros do TCU, em suma, 
acordam em:

– em relação à obra de construção da ponte so-
bre o Rio Cocó/acesso de ligação à CE040, aprovar 
a continuidade, com a cobertura do Convênio nº PG-
209/2001-00, dos serviços já iniciados na execução 
do Contrato nº 01/00;

– determinar ao DNIT que realize levantamento 
com o objetivo de verificar se os preços constantes do 
orçamento da obra estão compatíveis com os praticados 
no mercado, procedendo, se for o caso, nas próximas 
faturas de serviços executados, à devida compensação 
financeira dos valores pagos ou cotados a maior, e que 
forneça à Secex/CE detalhadas informações sobre o 
referido levantamento;

– determinar à 3ª Unidade de Infra-Estrutura Ter-
restre (3ª UNIT) que:

– adote, junto ao IPHAN e à Secretaria 
do Patrimônio da União/CE, as providências 
necessárias à conclusão do processo de ces-
são da área das obras do Convênio nº PG-
209/2001-00 ao DNIT, informando à Secex/CE, 
a cada 60 dias, o seu andamento;

– efetue o devido acompanhamento da 
execução de convênios celebrados com a Pre-
feitura de Fortaleza, a fim de detectar possível 
ocorrência de aproveitamento de contratos 
preexistentes para dar cobertura à execução 
de obras contempladas em convênios, ado-
tando, tempestivamente, as medidas cabíveis 
com o objetivo de rejeitar tal prática, ofertando 
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à Secex/CE, regularmente, informações sobre 
o dito acompanhamento;

– determinar à Prefeitura de Fortaleza que se 
abstenha de firmar convênios para a utilização de 
recursos públicos federais em objetos já licitados ou 
contratados, sob pena de aplicação da multa e de ou-
tras sanções administrativas;

– aplicar multa ao responsável José Wanks Mei-
reles Sales, Coordenador da 3º UNIT, no valor de 
R$5.000, em virtude da ausência de acompanhamento 
e fiscalização tempestivos das obras do Convênio nº 
PG-209/2001-00.

1.6. Análise da matéria

A questão mais crítica relativamente à obra em 
comento diz respeito à aprovação ou não de sua con-
tinuidade. Nesse ponto, importante é mencionar que, 
segundo o Aviso nº 7, de 2004-CN, o acórdão dos Mi-
nistros do TCU, o voto do Ministro-Relator e o parecer 
do Ministério Público junto à Corte de Contas acompa-
nham o relatório de auditoria elaborado pela Secex/CE, 
o qual recomenda a continuidade das obras.

A equipe da Secex/CE, levando em conta que 
já foram iniciados os serviços de terraplanagem e de 
infra-estrutura da ponte sobre o rio Cocó, faz algumas 
considerações. Primeiro, menciona que “a realização 
de nova licitação e nova contratação envolve comple-
xas questões relacionadas à responsabilidade técnica 
sobre a obra, vez que seria difícil atribuí-la a uma nova 
empresa, com os serviços já em andamento”. Depois 
que, “por situar-se em zona litorânea, a paralisação da 
obra é potencialmente geradora de danos ao Erário em 
função da deterioração dos serviços já executados”. 
Por último, que “a Prefeitura de Fortaleza apresentou 
novos orçamentos elaborados com os preços básicos 
atualmente adotados pela Prefeitura, e com os atual-
mente praticados pela empresa executora (...), os quais 
demonstram que nova contratação da obra sofreria 
acréscimo em torno de R$484 mil, em relação ao valor 
orçado constante do Plano de Trabalho do convênio, 
com data-base em fevereiro/2000”.

As irregularidades e falhas identificadas na execu-
ção dos trabalhos da ligação viária pretendida podem 
ser sanadas por meio das medidas determinadas pelo 
acórdão do TCU. Dada a especificidade da situação 
em análise, demonstrada no parágrafo anterior, e con-
siderando que, segundo o tem 13 do voto do Ministro 
Relator, não há indícios de sobrepreço ou superfatu-
ramento, não pode ser outro o entendimento senão o 
de permitir o andamento das obras.

2.  Voto

Diante do exposto, votamos pela exclusão da ve-
dação da execução orçamentária e financeira, referen-
te ao Programa de Trabalho 26.7820235.10DK.0002, 
“Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no 

Estado do Ceará – Construção de Ponte sobre o Rio 
Cocó/Acesso de Ligação à CE-040 (Fortaleza)”, cons-
tante do Anexo VIII da Lei nº 10.837/2004 (LOA 2004), 
nos termos do projeto de Decreto Legislativo anexo.

Sala da Comissão, de de 2004. – Senadora Lú-
cia Vânia, Relatora –Senador Gilberto Mestrinho, 
Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Exclui do Anexo VIII da Lei nº 10.837, 
de 16 de janeiro de 2004, o Programa de 
Trabalho 26.7820235.10DK0002 – Constru-
ção de Trechos Rodoviários na BR-116 no 
Estado do Ceará – Construção de Ponte 
sobre o Rio Cocó/Acesso de Ligação à CE-
040 (Fortaleza).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VIII da Lei Or-

çamentária para 2004 (Lei nº 10.837, de 16 de ja-
neiro de 2004 – LOA 2004), o Programa de Trabalho 
26.7820235.10DK.0002 – Construção de Trechos Ro-
doviários na BR-116 no Estado do Ceará – Constru-
ção de Ponte sobre o Rio Cocó/Acesso de Ligação à 
CE-040 (Fortaleza).

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2004. – Senadora Lú-
cia Vânia, Relatora.

Oficio nº S-006/2004 – CMO (Circular)

Brasília, 3 de maio de 2004

Senhor Parlamentar,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o 

Relatório apresentado pela Senadora Lúcia Vânia ao 
Aviso nº 007/2004-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 270, de 2004-TCU (Ple-
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente a irregularidades na execução 
das obras de construção de ligação viária integrante 
do Anel Rodoviário de Fortaleza, constituída por uma 
ponte sobre o rio Cocó e a via urbana, interligando os 
bairros de Praia do Futuro e Praia Sabiaguaba (TC nº 
018.723/2002-0)” o qual concluiu por um Projeto de 
Decreto Legislativo – PDL.

Comunico, ainda, que, de acordo com o estabe-
lecido no art. 35, inciso VlI, c da Resolução nº 1/2001-
CN, combinado com a proposta do Deputado Ricardo 
Barros, aprovada na 12ª Reunião Ordinária, realizada 
em 5-6-02, o prazo para apresentação de emendas ao 
Relatório e ao Projeto de Decreto Legislativo será nos 
dias 4 e 5-5-04 – 2 (dois) dias úteis.

Informo, outrossim, que o formulário para apresen-
tação de emendas ao Relatório e ao PDL encontra-se 
acessível na página da Comissão na lnternet.

Atenciosamente, – Myrna Lopes Pereira, Se-
cretária de Comissão.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 3, DE 2004

Exclui do Anexo VIII da Lei nº 10.837, 
de 16 de janeiro de 2004, o Programa de 
Trabalho 26.782.0235.10DK.0002 – Cons-
trução de Trechos Rodoviários na BR-116 
no Estado do Ceará – Construção de Ponte 
sobre o Rio Cocó/Acesso de Ligação à CE-
040 (Fortaleza).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VIII da Lei Or-

çamentária para 2004 (Lei nº 10.837, de 16 de ja-
neiro de 2004 – LOA 2004), o Programa de Trabalho 
26.782.0235.10DK.0002 – Construção de Trechos 
Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará – Cons-
trução de Ponte sobre o Rio Cocó/Acesso de Ligação 
à CE-040 (Fortaleza).

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Depu-
tado Paulo Bernardo, Presidente – Senadora Lúcia 
Vânia, Relatora.

PARECER Nº 38, DE 2004-CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, sobre o 
Aviso nº 8, de 2004-CN (nº 516/2004, na 
origem), que “Encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 343, de 2004-
TCU (Plenário), bem como do Acórdão nº 
1.844/2003-TCU (Plenário), dos respectivos 
Relatório e Voto que os fundamentam, refe-
rente ao levantamento de auditoria realiza-
do nas obras de restauração da BR-259/ES, 
subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, seg-
mento quilômetro 59,0–quilômetro 108,6, 
a cargo do Consórcio Contek – Apia (TC 
nº 012.016/2003-8)”.

 I – Relatório

Trata o presente parecer do Aviso nº 8, de 2004-
CN (nº 516/2004, na origem), que “Encaminha ao Con-
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 343, de 2004-TCU 
(Plenário), bem como do Acórdão nº 1844/2003-TCU 
(Plenário), dos respectivos Relatório e Voto que os 
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria 
realizado nas obras de restauração da BR-259/ES, sub-
trecho Colatina – Divisa ES/MG, segmento quilômetro 
59,0–quilômetro 108,6, a cargo do Consórcio Contek 
– Apia (TC nº 012.016/2003-8).

As obras objeto do presente Aviso tiveram indí-
cios de irregularidades graves apontados em audito-

ria realizada pela Secretaria de Controle Externo no 
Estado do Espírito Santo – SECEX/ES, do Tribunal de 
Contas da União, que motivou a inclusão da obra no 
Anexo VIII da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 
(LOA/2004), nos termos do art. 93, caput, da Lei nº 
10.707, de 30 de julho de 2003 (LDO/2004), que assim 
mencionou: “O projeto de lei orçamentária anual e a 
respectiva lei poderão contemplar subtítulos relativos a 
obras e serviços com indícios de irregularidades graves 
informados pelo Tribunal de Contas da União, permane-
cendo a execução orçamentária, física e financeira dos 
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que 
foram identificados os indícios, condicionada à adoção 
de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade res-
ponsável, sujeitas à prévia deliberação da Comissão 
Mista de que trata o art. 166, § 1º da Constituição, nos 
termos do § 6º deste artigo”.

II – Voto do Relator

Trata-se de obras que visam: restauração da BR-
101, subtrecho Divisa BA/ES – Linhares, segmento 
km0,0 – km149,0, a cargo da empresa Tratenge Ltda., 
(Contrato PG-019/00-00); restauração da BR-259/ES, 
subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, segmento km59,0 
– km108,6, a cargo do Consórcio Contek – Ápia (Con-
trato 17002/2001-00); e restauração da BR-259/ES, 
subtrecho João Neiva – Colatina, segmento km0,0 
– km51,2, a cargo do Consórcio Araribóia – R. Mon-
teiro (Contrato PG179/1998-00). Quanto à importância 
socioeconômica da obra, a rodovia é uma importante 
alternativa de tráfego para o norte do País, liga o Es-
pírito Santo à região norte de Minas Gerais, permite o 
transporte da produção agrícola, pecuária, da indús-
tria de confecções e da atividade extrativa de minerais 
da região e facilita o turismo no litoral do Estado. Na 
LOA/2004 há uma dotação total de R$12.565.544,00 no 
subtítulo 26.782.0220.2834.0032 – Restauração de Ro-
dovias Federais do Estado do Espírito Santo. Há restos 
a pagar inscritos no subtítulo 26.782.0220.2834.0032, 
no valor de R$2.941.210,00.

O TCU identificou as seguintes irregularidades: 
(i) realização de licitação da obra com projeto básico 
apresentando ausência de documentação que fun-
damentasse e/ou validasse o volume do serviço de 
“contenção de erosão em taludes (dique de bambu)”, 
constante do item Reabilitação Ambiental; erros sig-
nificativos, do comprimento e da altura, indicada do 
serviço de “contenção de erosão em taludes (diques 
de bambu)”, constante do item Reabilitação Ambien-
tal; e estabelecimento de LDI (ou BDI) em 35,80%, 
enquanto o Sicro trabalha com 32,55%; (ii) sobrepre-
ço caracterizado pela contratação de preços unitários 
dos serviços imprimação, pintura de ligação e CBUQ 

    411ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23428 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004

faixas “B” e “C” acima dos preços do projeto básico, 
sem justificativa capaz de validar o preço ou compo-
sição de custos do licitante; e pagamento de LDI (ou 
BDI) de 35,80%, superior ao fixado no Sicro (32,55%); 
e (iii) ausência de análise da exeqüibilidade do preço 
cotado para o serviço “contenção de erosão (dique 
de bambu)”, do item Reabilitação Ambiental, tendo 
em vista que o Consórcio Contek-Ápia cotou o preço 
daquele serviço cerca de 62% menor que o previsto 
no projeto básico.

No tocante às medidas tomadas pelo TCU ten-
do em vistas estas irregularidades, o Acórdão nº 
1.844/2003 deliberou em:

“9.1. determinar ao Departamento Nacio-
nal de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 
que:

9.1.1. condicione junto ao Consórcio 
Contek-Ápia a continuidade do Contrato PG-
17002/2001-00 à formalização de termo aditivo, 
a ser encaminhado a este Tribunal por cópia 
no prazo de 15 (quinze) dias, estabelecendo 
a previsão de que acréscimos ou supressões, 
na eventualidade de ocorrerem, por necessi-
dade devidamente justificada, sejam pagos 
com base no sistema Sicro;

9.1.2 caso não aceita a repactuação de-
finida no subitem anterior, adote as providên-
cias com vistas à anulação do Contrato PG-
17002/2001-00, informando este Tribunal a 
respeito do assunto no mesmo prazo, com base 
no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal 
c/c o art. 45 da Lei nº 8.443/92;”

Posteriormente, tendo em vista o cumprimen-
to pelo DNIT do item supra citado do Acórdão nº 
1.844/2003 – Plenário, o TCU, por meio do Acórdão 
nº 343/2004, decidiu:

“9.1. comunicar à Presidência e à Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional e ao Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT que, em face do 
cumprimento do determinado no item 9.1.1 do Acórdão 
nº 1.844/2003 – Plenário, a obra de restauração da BR-
259/ES, subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, segmento 
km59,0 – km108,6, a cargo do Consórcio Contek– Ápia, 
Contrato PD-17002/2001, encontra-se regularizada 
perante esta Corte de Contas, estando apta a ser re-
tirada do Quadro VII da Lei nº 10.640/2003;”

Convém destacar que o presente Acórdão não 
trata dos contratos PG-179/1998-00 e PG-019/00-00, 
que se referem ao mesmo programa de trabalho e es-
tão no Anexo VIII da LOA/2004 – Relação de Obras 
com Indícios de Irregularidades Graves.

Em face do exposto, voto pela exclusão do Anexo 
VIII da LOA/2004 do Contrato PD-17002/2001, referente 
às obras de restauração da BR-259/ES, subtrecho Co-
latina – Divisa ES/MG, segmento km 59,0 – km108,6, a 
cargo do Consórcio Contek-Ápia, na forma do projeto 
de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, maio de 2004. – Deputado 
Mauro Lopes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Exclui o Contrato PD-17002/2001 refe-
rente às obras de restauração da BR-259/ES, 
subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, segmen-
to km 59,0 – km 108,6, do Anexo VIII à Lei 
nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica excluído do Anexo VIII à Lei nº 

10.837, de 16 de janeiro de 2004, o Contrato PD-
17002/2001, da Unidade Orçamentária 39252 – De-
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Transpor-
tes – DNIT, referente às obras de restauração da BR-
259/ES, subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, seg-
mento km59,0 – km108,6, no âmbito do subtítulo 
26.782.0220.2834.0032 –  Restauração de Rodovias 
Federais do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a li-
berar recursos inscritos em restos a pagar no subtítulo 
26.782.0220.2834.0032 –  Restauração de Rodovias 
Federais do Estado do Espírito Santo, da Unidade 
Orçamentária 39252 – Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, referente ao 
Contrato PD–17002/2001, mantendo-se a vedação à 
execução orçamentária, física e financeira dos contra-
tos PG–179/1998-00 e PG–019/00-00.

Art. 3º O Tribunal de Contas da União fará o 
acompanhamento físico-financeiro da execução das 
obras mencionadas no artigo anterior, encaminhando 
relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 
1º, da Constituição Federal.

Art. 4º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de maio de 2004. – Deputado 
Mauro Lopes, Relator.

Ofício nº S-007/2004-CMO (CIRCULAR)

Brasília, 11 de maio de 2004

Senhor Parlamentar,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o 

Relatório apresentado pelo Deputado Mauro Lopes ao 
Aviso nº 008/2004-CN, que “Encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 343, de 2004 – TCU 
(Plenário), bem como do Acórdão nº 1844/2003 – TCU 
– Plenário, dos respectivos Relatório e Voto que os 
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fundamentam, referente ao levantamento de auditoria 
realizado nas obras de restauração da BR-259/ES, 
subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, segmento km59,0 
– km108,6, a cargo do Consórcio Contek – Ápia (TC 
nº 012.016/2003-8)”, o qual concluiu por um Projeto 
de Decreto Legislativo – PDL.

Comunico, ainda, que de acordo com o estabeleci-
do no art.35, inciso VII, letra c da Resolução nº O1/2001-
CN, combinado com a proposta do Deputado Ricardo 

Barros, aprovada na 12ª Reunião Ordinária, realizada 
em 5-6-2002, o prazo para apresentação de emendas 
ao Relatório e ao Projeto de Decreto Legislativo será 
nos dias 11 e 12-5-2004 – 2 (dois) dias úteis.

Informo, outrossim, que o formulário para apresen-
tação de emendas ao Relatório e ao PDL encontra-se 
acessível na página da Comissão na Internet.

Atenciosamente, – Myrna Lopes Pereira, Se-
cretária de Comissão.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 4, DE 2004

Exclui o Contrato PD-17002/2001, refe-
rente às obras de restauração da BR–259/
ES, subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, seg-
mento km59,0 – km108,6, do Anexo VIII à Lei 
nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VIII à Lei nº 10.837, 

de 16 de janeiro de 2004, o Contrato PD-17002/2001, da 
Unidade Orçamentária 39252 – Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, referente às 
obras de restauração da BR-259/ES, subtrecho Colatina 
– Divisa ES/MG, segmento km59,0 – km108,6, no âm-
bito do subtítulo 26.782.0220.2834.0032 – Restauração 
de Rodovias Federais do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a libe-
rar recursos inscritos em restos a pagar no subtítulo 
26.782.0220.2834.0032 – Restauração de Rodovias 
Federais do Estado do Espírito Santo, da Unidade Or-
çamentária 39252 – Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT, referente ao Contrato 
PD-17002/2001, mantendo-se a vedação à execução 
orçamentária, física e financeira dos contratos PG-
179/1998-00 e PG-019/00-00.

Art. 3º O Tribunal de Contas da União fará o 
acompanhamento físico-financeiro da execução das 
obras mencionadas no artigo anterior, encaminhando 
relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 
1º, da Constituição Federal.

Art. 4º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2004. – Depu-
tado Paulo Bernardo, Presidente –  Deputado Mauro 
Lopes, Relator.

PARECER Nº 39, DE 2004-CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, sobre o 
AVN nº 10, de 2004 (Aviso nº 1.192-GP/TCU, 
de 19 de maio de 2004, na origem), que trata 
do Relatório das Atividades do Tribunal de 
Contas da União referente ao 1º trimestre 
de 2004.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

1. Relatório

1.1. Histórico

O Tribunal de Contas da União (TCU) remeteu 
ao Congresso Nacional, em 19 de maio de 2004, o 
Relatório de Atividades concernente ao 1º trimestre 

de 2004, em cumprimento ao disposto no art. 71, § 
4º, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 
– CF/1988, conforme Aviso nº 10, de 2004-CN (Aviso 
nº 1.192-GP/TCU, de 19-5-2004, na origem).

Em 9 de junho de 2004, mediante o Ofício nº P-
129/2004-CMO, fomos designados, pelo Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização (CMO), para relatar a matéria.

1.2. Análise

A CF/1988, art. 71, § 4º, determina que o TCU 
encaminhe ao Congresso Nacional, trimestral e anu-
almente, relatório de suas atividades. A Lei nº 8.443, 
de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União – LOTCU), regulamenta essa dispo-
sição constitucional da seguinte maneira:

“Art. 90 A fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Tribunal de Contas da União será exercida 
pelo Congresso Nacional, na forma definida 
no seu regimento comum”.

“§ 1º O Tribunal encaminhará ao Congres-
so Nacional, trimestral e anualmente, relatório 
de suas atividades”.

No âmbito do Congresso Nacional, a Resolução 
nº 1, de 2001-CN, que integra o Regimento Comum e 
dispõe sobre a comissão mista permanente a que se 
refere o § 1º do art. 166 da Constituição, estabelece 
que compete à CMO, entre outros assuntos, examinar 
e emitir parecer sobre os documentos pertinentes ao 
acompanhamento e à fiscalização da execução orça-
mentária e financeira e da gestão fiscal, nos termos 
dos arts. 70 a 72 da Lei Maior. Evidencia-se, portanto, a 
competência da Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização – CMO para pronunciar-se 
acerca do Relatório de Atividades em comento.

Na ausência de diretrizes emanadas do Congres-
so Nacional, acerca da forma e do conteúdo desses 
relatórios, o Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução nº 155, de 4 de dezembro de 2002, vem 
disciplinando a matéria nos seguintes termos:

“Art. 293. O Tribunal de Contas da União 
encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral 
e anualmente, relatório de suas atividades”.

“§ 1º Os relatórios trimestrais e anuais 
serão encaminhados pelo Tribunal ao Congres-
so Nacional nos prazos de até sessenta dias e 
de até noventa dias, respectivamente, após o 
vencimento dos períodos correspondentes”.

“§ 2º Os relatórios conterão, além de ou-
tros elementos, a resenha das atividades es-
pecíficas no tocante ao julgamento de contas 
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e à apreciação de processos de fiscalização 
a cargo do Tribunal”.

Ressalta-se que os limites temporais para enca-
minhamento do relatório foram observados.

No plano material, os seguintes pontos sinteti-
zam os principais resultados obtidos pelo TCU no 1º 
trimestre de 2004, sem prejuízo de outras atividades 
desenvolvidas pelo Tribunal:

a) julgamento de 4.594 atos referentes a admis-
sões de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões, 
dos quais 578 tiveram registro negado;

b) autuação de 1.604 processos referentes a ma-
térias de controle externo, com a seguinte distribuição 
por classe de assuntos:

c) apreciação conclusiva de 1.827 processos de 
controle externo, conforme as classes de assuntos 
constantes do quadro a seguir:

d) julgamento de 551 processos de contas, dos 
quais 155 (28%) foram julgados irregulares;

e) condenação de 237 responsáveis ao recolhi-
mento do montante de mais de RS 45 milhões;

f) remessa de cópias de 99 processos ao Minis-
tério Público da União, para fins de ajuizamento das 
ações civis e penais cabíveis, em razão de dano ao 
erário, desfalque ou desvio de recursos;

g) início de 217 fiscalizações, sendo 46 delas ori-
ginadas por solicitações do Congresso Nacional;

h) apreciação de 19 processos de interesse do 
Congresso Nacional;

i) declaração de inidoneidade de 6 empresas 
para participarem de licitações, no âmbito da Admi-
nistração Pública Federal, por prazo variando de um 
a cinco anos;

j) avaliação de dois programas do Governo Fe-
deral: Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência 
em Situação de Pobreza e Prevenção de Incêndios 
Florestais em Unidades de Conservação Prevfogo;

Dentre os principais resultados alcançados com 
as fiscalizações realizadas no período, o relatório des-
taca:

Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007

55% dos programas apresentam falhas na ela-
boração de seus indicadores e alguns dos programas 
considerados prioritários, sequer constam no orça-
mento de 2004. 

Anulação e Sustação de Atos e Contratos 
Economia potencial de R$ 145 milhões para o 

erário, em decorrência de fixação de prazo para anu-
lação e sustação de atos e contratos da administra-
ção pública.

Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de 
Deficiência em Situação de Pobreza

Apenas 2% dos deficientes que poderiam ser 
beneficiados são atendidos pelo programa; a Região 
Sul tem cerca de 54% dos municípios atendidos; as 
regiões Norte e Nordeste possuem quase 50% da po-
pulação-alvo e recebem menos de 19% dos recursos, 
enquanto os estados do Rio Grande do Sul, Paraná. 
Rio de Janeiro e São Paulo recebem 52%.

Representação da GTECH do Brasil Ltda.
A representação, que solicitava a suspensão de 

dois pregões promovidos pela Caixa Econômica Fe-
deral – CEF. foi considerada improcedente. O Tribunal 
determinou à CEF que supere, na esfera judicial, os 
óbices que impedem a realização das licitações rela-
tivas à loteria on-line, evitando, assim, ter que efetuar 
contratação sem licitação.

Gastos do Tribunal – Situação em 31-3-2004
O Relatório informa que os gastos realizados pelo 

Tribunal, no 1º trimestre de 2004. alcançaram o mon-
tante de R$130.942.902,25. o que representa 20,7% 
do total da dotação orçamentária da Instituição para 
o corrente exercício (R$632.870.250,00).

1.3. Conclusões

Considerando a ausência de quaisquer normati-
vos emanados do Congresso Nacional sobre o conte-
údo e a forma do Relatório de Atividades que o Tribu-
nal de Contas da União deve apresentar, trimestral e 
anualmente, há que se concluir que o relatório apre-
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sentado atende às determinações constitucionais e 
legais vigentes.

Não obstante, para que o Congresso Nacional 
tenha condições de proceder a uma melhor avaliação 
das ações daquela Corte de Contas. sugere-se que 
os futuros relatórios:

1º) façam menção ao andamento dos processos 
de execução dos acórdãos do TCU, especialmente 
no que se refere à recuperação dos débitos e multas 
aplicadas;

2º) inclua informe acerca das atividades desen-
volvidas pelo Ministério Público junto ao Tribunal.

2. Voto

Diante do exposto. votamos:
1º) pelo envio de ofício ao Tribunal de Contas da 

União com as sugestões contidas no item 1.3. deste 
Parecer;

2º) pelo conhecimento do Relatório de Ativida-
des do Tribunal de Contas da União, relativo ao pri-
meiro trimestre de 2004, e remessa do processado 
ao arquivo.

Sala da Comissão, – Presidente Senador Jonas 
Pinheiro, Relator.
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ATA DA 59ª SESSÃO DELIBERATIVA  
EXTRAORDINÁRIA, EM 19 DE MAIO DE 2004 
(Publicada no Diário do Senado Federal nº 80,  

de 20 de maio de 2004)

RETIFICAÇÕES

1) Na abertura da Ata da 59ª Sessão Deliberativa 
Extraordinária, à página nº 15.055,

Onde se lê:
“Ata da 59ª Sessão Deliberativa Ordinária”

Leia-se:
“Ata da 59ª Sessão Deliberativa Extraordinária”
2) À página nº 15.071, 1ª coluna, referente ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 573, de 2004,

Onde se lê:

“PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 573, DE 2004

Aprova o ato que Comunitária de Ana-
nás a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ananás, Estado do 
Tocantins.”

Leia-se:

“PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 573, DE 2004 

(Nº 3.196/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Ananás a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ananás, Estado do Tocantins.”

3) À página nº 15.090, 1ª coluna, referente ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de 2004,

Onde se lê:

“PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 578, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Arte, Cultura e Informa-
ção São Pedro (ACARCISP) a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Pedro, Estado de São Paulo.”

Leia-se:

“PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 578, DE 2004 

(Nº 3.226/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-

ção Comunitária de Arte, Cultura e Informa-

ção São Pedro (ACARCISP) a executar ser-

viço de radiodifusão comunitária na cidade 

de São Pedro, Estado de São Paulo.”

4) À página 15.204, 1ª coluna, referente a Medida 

Provisória nº 172, 2004,

Onde se lê:

“MEDIDA PROVISÓRIA Nº 172, DE 2004 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição)

Discussão, em turno único, da Medi-

da Provisória nº 172, de 2004, que dá nova 

redação ao caput do art. 7º da Lei nº 9.264, 

de 7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre 

o desmembramento e a reorganização da 

Carreira Policial Civil do Distrito Federal, 

fixa remuneração de seus cargos e institui, 

para os militares do Distrito Federal – Polí-

cia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a 

Gratificação de Condição Especial de Fun-

ção Militar – GCEF.

Relator revisor: Senador Paulo Octávio”

Leia-se:

“MEDIDA PROVISÓRIA Nº 172, DE 2004 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição)

Discussão, em turno único, da Medi-

da Provisória nº 172, de 2004, que dá nova 

redação ao caput do art. 7º da Lei nº 9.246, 

de 7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre 

o desmembramento e a reorganização da 

Carreira Policial Civil do Distrito Federal, 

fixa remuneração de seus cargos e institui, 

para os militares do Distrito Federal – Polí-

cia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a 

Gratificação de Condição Especial de Fun-

ção Militar – GCEF.

Relator revisor: Senador Paulo Octávio”.

    419ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23436 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004JULHO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL420     



Julho de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 23437     421ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2004 



23438 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2004JULHO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



Julho de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 23439 

ATA DA 90ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,  
EM 25 DE JUNHO DE 2004 

(Publicada no Diário do Senado Federal nº 106,  
de 26 de junho de 2004)

RETIFICAÇÕES

1) A página nº 19.496, 1ª coluna, referente a Le-
gislação Citada ao Parecer nº 566, de 2004,

Onde se lê:

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Art. 62. Compete ao Poder Concedente 
outorgar à entidade interessada autorização 
para exploração do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, observados os procedi-
mentos estabelecidos nesta lei e normas 
reguladoras das condições de exploração 
de serviço.

Leia-se:

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Art. 6º Compete ao Poder Concedente 
outorgar à entidade interessada autorização 
para exploração do Serviço de Radiodifu-
são comunitária, observados os procedi-
mentos estabelecidos nesta lei e normas 
reguladoras das condições de exploração 
de serviço.

2) À página nº 19.499, 1ª coluna, referente a Le-
gislação Citada ao Parecer nº 567, de 2004,

Onde se lê:

LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Leia-se:

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

ATA DA 92ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
EM 29 DE JUNHO DE 2004 

(Publicada no Diário do Senado Federal nº 108,  
de 30 de junho de 2004)

RETIFICAÇÃO

1) À página nº 19.872, 1ª coluna, referente ao 
Parecer nº 660, de 2004, da Comissão Diretora,

2) Onde se lê:

ANEXO AO PARECER Nº 660, DE 2004

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de hrinquedotecas nas unida-
des de saúde que ofrrereçam atendimento 
pediátrico em regime de internação.

Leia-se:

ANEXO AO PARECER Nº 660, DE 2004

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de brinquedotecas nas unida-
des de saúde que ofereçam atendimento 
pediátrico em regime de internação.

ATA DA 6ª SESSÃO CONJUNTA,  
EM 20 DE MAIO DE 2004 

(Publicada no Diário do Congresso Nacional nº 8,  
de 21 de maio de 2004)

RETIFICAÇÕES

1) À página nº 670, no Sumário da Ata, referente 
ao item 1.2.5 – Leitura de Pareceres,

Onde se lê:

Nº 9, de 2004-CN, da Comissão Mista de 
Pianos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, so-
bre o Aviso nº 100, de 2003-CN (nº 3.026/2003, 
na origem), o Ofício nº 23/2003-CN, Ofícios nºs 
1 a 3, de 2004-CN, que encaminham ao Con-
gresso Nacional Relatórios de Gestão Fiscal dos 
Poderes e Órgãos, em cumprimento ao art. 101, 
da Lei nº 10.524, de 2002 (LDO 2003).

Leia-se:

Nº 9, de 2004-CN, da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, so-
bre o Aviso nº 100, de 2003-CN (nº 3.024/2003, 
na origem), o Ofício nº 23/2003-CN, Ofícios nºs 
1 a 3, de 2004-CN., que encaminham ao Con-
gresso Nacional Relatórios de Gestão Fiscal dos 
Poderes e Órgãos, em cumprimento ao art. 101, 
da Lei nº 10.524, de 2002 (LDO 2003).

2) À página nº 726, referente ao Parecer nº 9, 
de 2004-CN,

Onde se lê:

PARECER Nº 9, DE 2004-CN

Aviso Nº 100, DE 2003-CN (nº 3.024-
SGS-origem), Ofício nº 23/2003-CN, Ofício nº 
1/2004-CN, 2/2004-CN e Ofício nº 3/2004-CN, 
que encaminha ao Congresso Nacional Rela-
tórios de Gestão Fiscal dos Poderes e Órgãos, 
em cumprimento ao art. 101, da Lei nº 10.524, 
de 2002 (LDO 2003).

Leia-se:
PARECER Nº 9, DE 2004-CN

Aviso Nº 100, DE 2003-CN (nº 3.024-
SGS-TCU/2003, na origem), Ofício nº 23/2003-
CN, Ofício nº 1/2004-CN, 2/2004-CN e Ofício 
nº 3/2004-CN, que encaminham ao Congresso 
Nacional Relatórios de Gestão Fiscal dos Po-
deres e Órgãos, em cumprimento ao art. 101, 
da Lei nº 10.524, de 2002 (LDO 2003).
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52ª LEGISLATURA) 

 
 

BAHIA PFL  Heráclito Fortes 
PFL Rodolpho Tourinho PMDB  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães RIO GRANDE DO NORTE 
PFL César Borges PTB  Fernando Bezerra 

RIO DE JANEIRO PMDB  Garibaldi Alves Filho 
PT Roberto Saturnino PFL  José Agripino 
PL Marcelo Crivella SANTA CATARINA 
PMDB Sérgio Cabral PFL  Jorge Bornhausen 

MARANHÃO PT  Ideli Salvatti 
PMDB  João Alberto Souza PSDB  Leonel Pavan 
PFL  Edison Lobão ALAGOAS 
PFL  Roseana Sarney    Heloísa Helena  

PARÁ PMDB   Renan Calheiros 
PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotônio Vilela Filho 
PT  Ana Júlia Carepa SERGIPE 
PTB  Duciomar Costa PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PDT  Almeida Lima 
PFL  José Jorge PSB  Antonio Carlos Valadares 
PFL  Marco Maciel AMAZONAS 
PSDB  Sérgio Guerra PMDB  Gilberto Mestrinho 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Peres 
PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB  Hélio Costa PT  Tião Viana  

GOIÁS PSB  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PDT  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO PT  Delcídio Amaral 
PSDB  Antero Paes de Barros PMDB  Ramez Tebet 
PFL  Jonas Pinheiro DISTRITO FEDERAL 
PT  Serys Slhessarenko PMDB  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL PT  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
PT  Paulo Paim TOCANTINS 
PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PFL  João Ribeiro 
PSDB  Reginaldo Duarte  PFL  Leomar Quintanilha 
PPS  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB - Paulo Elifas 

ESPÍRITO SANTO PT - Fátima Cleide 
PPS  João Batista Motta  PMDB - Valdir Raupp 
PSDB  Marcos Guerra RORAIMA 
PL  Magno Malta PPS - Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT - Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB - Romero Jucá 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes)  

 
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)  

Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata* 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Maguito Vilela 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Álvaro Dias 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 30.10.2003 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 
 
 
 
 



 
 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA  
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)  

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1.  
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida ao PPS.  
Atualizada em 30.10.2003 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata** 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.08.2003. 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A  ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO  
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS  TEMPORÁRIA  

(09 titulares e 09 suplentes) 
 

Presidente: Senador César Borges (PFL - BA) 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN) 

Relator: Senador Ney Suassuna 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Eduardo Suplicy. 
Fernando Bezerra 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares  

PMDB 
Ney Suassuna  1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata* 

PFL 
César Borges 1. Jonas Pinheiro 
Paulo Octávio 2. José Jorge 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Lúcia Vânia 

PDT - PPS 
(vago) (vago) 

*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 30.10.2003 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA 
 (07 titulares e 07 suplentes)  

 
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)  

Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)  
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Delcídio Amaral. 
Fernando Bezerra 2. Serys Slhessarenko 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Garibaldi Alves Filho 
Romero Jucá 2. Luiz Otávio 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. Demóstenes Torres 
Rodolpho Tourinho 2. Paulo Octávio 

PSDB 
Lúcia Vânia 1.Leonel Pavan 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Fernando Bezerra 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
 (vago) 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. Serys Slhessarenko 
Geraldo Mesquita Júnior 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Leomar Quintanilha 2. Hélio Costa 
Maguito Vilela 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 7. Gerson Camata** 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Paulo Octávio 4. Efraim Morais 
Maria do Carmo Alves  5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
João Tenório 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Juvêncio da Fonseca 2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 
 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 
 
 



2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO  
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE  

(7 titulares e 7 suplentes)   
 

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)  
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1.(vago) 
Fátima Cleide 2. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. (vago) 
Juvêncio da Fonseca* 2. (vago) 

PFL 
Roseana Sarney 1. (vago) 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. (vago) 

*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
Atualizada em 10.09.2003 

 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 



2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO  
(7 titulares e 7 suplentes)  

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)  

Vice-Presidente: (vago)  
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. (vago) 
Aelton Freitas 2. (vago) 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) 
(vago) 2. (vago) 

PFL 
Leomar Quintanilha* 1. (vago) 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003 
Atualizada em 08.10.2003 

 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS  
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes)  
 

Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)  
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)  

Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 
  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Flávio Arns 1. (vago) 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. (vago) 

 
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 

Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 



2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes)  

 
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)  

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)  
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Serys Slhessarenko 1. (vago) 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. (vago) 
Papaléo Paes* 2. (vago) 

PFL 
Maria do Carmo Alves 1. (vago) 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 17.09.2003 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  
(23 titulares e 23 suplentes)  

  
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)  

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Duciomar Costa 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Fernando Bezerra 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. Aelton Freitas 

PMDB 
Amir Lando 1. Ney Suassuna 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Renan Calheiros 4. João Alberto Souza 
Romero Jucá 5. Maguito Vilela 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Efraim Morais 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 
  

PSDB 
Álvaro Dias 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Eduardo Azeredo 
Arthur Virgílio 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Péres 1. Almeida Lima 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Atualizada em 10.12.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas - Feiras às 10:00 horas. - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br 



3.1) 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  

(7 titulares e 7suplentes) 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999. 
 

 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Leonel Pavan 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 02.09.03 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E - Mail: sscomccj@senado.gov.br 



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO  
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. (vago) 
Duciomar Costa 5. (vago) 
Aelton Freitas 6. (vago) 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
Heloísa Helena 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Papaléo Paes 
Gerson Camata* 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)  

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Efraim Morais 4. Marco Maciel 
Maria do Carmo Alves 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. João Tenório 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 
Almeida Lima 2. Juvêncio da Fonseca 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E - Mail: julioric@senado.gov.br 

 

 

 

 



4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA   
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)   

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)  

Vice-Presidente: (vago) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. (vago) 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata*** 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca** 
(vago) 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.09.2003 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E - Mail: julioric@senado.gov.br 

 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 
9 (nove) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 
PERMANENTE 
7 (sete) titulares 
7 (sete) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 
PERMANENTE 
7 (sete) titulares 
7 (sete) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

 

 



 
 

 
SENADO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC 

 
PRESIDENTE: SENADOR NEY SUASSUNA 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES) 

 
 
 

   
                  TITULARES        SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
IDELI SALVATTI-PT SC-2171/72 1-ANA JÚLIA CAREPA-PT PA-2104/10 
SIBÁ MACHADO AC-2184/88 2–DELCÍDIO AMARAL-PT MS-2451/55 
ANTONIO CARLOS VALADARES-PSB SE-2201/04 3-GERALDO MESQUITA JUNIOR-PSB AC-1078/1278 
AELTON FREITAS-PL MG-4018/4621   
DUCIOMAR COSTA-PTB PA-2342/43   

PMDB 
NEY SUASSUNA PB-4345/46 1-VALMIR AMARAL DF-1961/62 
LUIZ OTAVIO PA-3050/1026 2-ROMERO JUCÁ RR-2112/13 
GERSON CAMATA ES-1403/3256   
JOÃO ALBERTO SOUZA MA-1411/4073   

PFL 
CÉSAR BORGES BA-2212/13 1-JORGE BORNHAUSEN  SC-4206/07 
EFRAIM MORAIS PB-2421/22 2- PAULO OCTAVIO DF-2011/19 
JOAO RIBEIRO TO-2163/64   
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES BA-2191/92   

PSDB 
ARTHUR VIRGILIO AM-1201/1301 1-LEONEL PAVAN SC-4041/4014 
ANTERO PAES DE BARROS MT-1248/1348   

PDT 
OSMAR DIAS PR-2124/5 1-ALMEIDA LIMA SE-1312/1427 

PPS 
MOZARILDO CAVALCANTI RR-1160/1162   

 
 
REUNIÕES: QUARTA-FEIRA, ÀS 11:30 HORAS ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519   Email: jcarvalho@senado.gov.br 
 Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  26-03-04 

 



5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS  
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE  

(05 titulares e 05 suplentes)   
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)  
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1.Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 2.Duciomar Costa 

PMDB 
Valmir Amaral 1. Romero Jucá 

PFL 
Leomar Quintanilha* 1. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Antero Paes de Barros 

* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003 
Atualizada em 08.10.2003 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br 
 

 

 

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE  
(05 titulares e 05 suplentes)   

 
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)  

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Ana Júlia Carepa 
Delcídio Amaral 2.Geraldo Mesquita Júnior 

PMDB 
Gerson Camata* 1. Luiz Otávio 
  PFL 
Efraim Morais 1. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Arthur Virgílio 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.09.2003 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br 
 



6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
(19 titulares e 19 suplentes)   

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)  

Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
(vago) 5. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Renan Calheiros 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 
Efraim Morais 2. Jonas Pinheiro 
Maria do Carmo Alves 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
(vago) 1. Lúcia Vânia 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Péres 1. Almeida Lima 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes  

Atualizada em 05.11.2003 
 

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E - Mail: mariadul@senado.br  



7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  
(19 titulares e 19 suplentes)   

 
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)  

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB) Sibá Machado (por cessão do PMDB) 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. (vago) 
 (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Maria do Carmo Alves 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Juvêncio da Fonseca 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes  

Atualizada em 23.10.03 
 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas 
E - Mail: luciamel@senado.gov.br 

 



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS   
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR  

7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes  
 

Presidente: Senador Marcelo Crivella  
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe  

Relator: Senador Rodolpho Tourinho 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Marcelo Crivella 1. Duciomar Costa 
João Capiberibe 2. Aelton Freitas 

PMDB 
Hélio Costa 1. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 2. Juvêncio da Fonseca* 

PFL 
Marco Maciel 1. Roseana Sarney 
Rodolpho Tourinho 2. Maria do Carmo Alves 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Antero Paes de Barros 

*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
Atualizada em 18.09.2003 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas. 
E - Mail: luciamel@senado.gov.br 

 
 
 

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA  
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes  

 
Presidente: Senador Jefferson Péres  

Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
João Capiberibe 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. (vago) 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Gilberto Mestrinho 

PFL 
Marco Maciel 1. João Ribeiro 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Lúcia Vânia 

PDT 
Jefferson Péres 1. (vago) 

PPS 
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