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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro

de

2002

Ata da 143ª Sessão Não Deliberativa
em 6 de dezembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Edison Lobão e Nabor Júnior

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício Senador Bení cio Sampaio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 1.039, de 2002
(na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor má-los de que me ausentei do País no período de 7 a
11 de dezembro de 2002, em visita de trabalho a
Nova York, para receber o Prêmio Mahbub Ul Haq
2002, por Contribuição Destacada ao Desenvolvi mento Humano, conferido pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUB).
Brasília, 4 de dezembro de 2002. Fernando
Henrique Cardoso.

Nº 263/2002, de 3 do corrente, do Ministro de
Minas e Energia, encaminhamento as informações
em resposta ao Requerimento nº 491, de 2002, do
Senador Valmir Amaral;
Nº 1.138/2002, de 29 de novembro último, do
Ministro da Saúde, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 465, de 2002, do Senador Mauro Miranda; e
Nº 1.463/2002, de 2 do corrente, do Ministro da
Justiça, sugerindo que o pedido de informações constante do Requerimento nº 488, de 2002, do Senador
Bello Parga, seja encaminhado à Procuradoria-Geral
da República.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.

OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nº 332/2002, de 20 de novembro último, em aditamento ao Ofício nº 302/2002, encaminhando informações complementares, em resposta ao Requerimento nº 526, de 2001, da Senadora Heloísa Helena.
As informações se encontram na Secretaria-Geral da Mesa à disposição da Requerente.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclo motor:
I – sem usar capacete de segurança com viseira
ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as
normas e especificações aprovadas pelo Contran;
II – transportando passageiro sem o capacete
de segurança, na forma estabelecida no inciso anteri or, ou fora do assento suplementar colocado atrás do
condutor ou em carro lateral;
III – fazendo malabarismo ou equilibrando-se
apenas em uma roda;
IV – com os faróis apagados;
V – transportando criança menor de sete anos
ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de
cuidar de sua própria segurança:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa – Recolhimento do docu mento de habilitação;
VI – rebocando outro veículo;
VII – sem segurar o guidom com ambas as
mãos, salvo eventualmente para indicação de mano bras;
VIII – transportando carga incompatível com
suas especificações:
Infração – média;
Penalidade – multa.
§ 1º Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos
III, VII e VIII, além de:
a) conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado;
b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovi as, salvo onde houver acostamento ou faixas de rola mento próprias;
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c) transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria se gurança.
§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na
alínea b do parágrafo anterior:
Infração – média;
§ 3º A restrição imposta pelo inciso VI do caput
deste ar tigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados
pelo órgão competente. (Parágrafo incluído Pela Lei
nº 10.517, de 11-7-02.)
Penalidade – multa.

(À Comissão de Constituição justiçae
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 100, DE 2002
(Nº 3.201/2000, na Casa de origem)

Dispõe sobre a publicidade dos pro cessos licitatórios e seu registro e averbação no serviço de registro de títulos e
documentos e determina outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 21 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21. .................................................
§ 1º O aviso publicado conterá as informações essenciais sobre a licitação, a indicação do local onde os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital, e a
identificação do serviço de registro de títulos
e documentos em que o edital encontra-se
registrado, em obediência ao disposto no
art. 40, § 1º, I.
......................................................”(NR)
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Art. 2º O art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, passa a vigorar com a seguinte reda ção:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a XXIV do
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas,
e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior para ratificação, registro em serviço
de registro de títulos e documentos, e publicação na imprensa oficial no prazo de cinco
dias, como condição para eficácia dos atos.
..................................................... “(NR)

Art. 3º O § 1º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação, acrescentados os incisos I e II:
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Art. 4º O parágrafo único do art. 61 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação, acrescentados os incisos I e II:

“Art. 61. .................................................
Parágrafo único. São condições indispensáveis para a eficácia do contrato e de
seus aditamentos:
I – registro do instrumento de contrato
ou de aditamento no serviço de registro de
títulos e documentos detentor de delegação
válida para o Município onde será realizada
a obra, prestado o serviço ou fornecido, alienado ou alugado o bem objeto da licitação,
a expensas do contratado, até cinco dias
úteis após a assinatura;
II – publicação resumida do instrumento de contrato ou de aditamento na Imprensa Oficial, a ser providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de vinte dias daquela data, qualquer que
seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.”(NR)

“Art. 40. .................................................
§ 1º O original do edital deverá ser da tado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se:
I – cópia integral a ser registrada, gra tuitamente, até o primeiro dia da publicação
de que trata o art. 21, em serviço de registro
de títulos e documentos detentor de delegação válida para o Município onde será realizada a obra, prestado o serviço ou fornecido, alienado ou alugado o bem objeto da li citação;
II – cópias integrais ou resumidas, para
sua divulgação e fornecimento aos interessados.
..................................................... “(NR)

Art. 5º O art. 63 da Lei nº 8.666, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e
do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, junto à Administração ou ao serviço de registro de títulos e documentos, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.” (NR)

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Texto atualizado em 20-9-01
Última Lei nº 9.854, de 27-10-99
Art. 8º A execução das obras e dos serviços
deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os pra zos de sua execução.
Parágrafo único. É proibido o retardamento imo tivado da execução de obra ou serviço, ou de suas
parcelas, se existente previsão orçamentária para
sua execução total, salvo insuficiência financeira ou
comprovado motivo de ordem técnica, justificados em
despacho circunstanciado da autoridade a que se re fere o art. 26 desta Lei. (Parágrafo único incluído pela
Lei nº 8.883, de 8-6-94)
Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse públi co devidamente justificado, será precedida de avalia ção e obedecerá às seguintes normas:
I – quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, in clusive as entidades paraestatais, dependerá de ava liação prévia e de licitação na modalidade de concor rência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro
órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo;
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta lei;
d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (Alí nea incluída pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
f) alienação, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis cons truídos e destinados ou efetivamente utilizados no
âmbito de programas habitacionais de interesse soci al, por órgãos ou entidades da administração pública
especificamente criados para esse fim; (Alínea incluí da pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
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II – quando móveis, dependerá de avaliação
prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes
casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e
uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas
em bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública,
sem utilização previsível por quem deles dispõe.
§ 1º Os imóveis doados com base na alínea b do
inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pes soa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.
§ 2º A Administração poderá conceder direito
real de uso de bens imóveis, dispensada licitação,
quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da
Administração Pública.
§ 3º Entende-se por investidura, para os fins
desta lei:
I – a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra
pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e
desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por
cento) do valor constante da alínea a do inciso II do
art. 23 desta lei; (Inciso incluído pela Lei nº 9.648, de
27-5-98)
II – a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis
para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas
unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. (Inciso incluído pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)
§ 4º A doação com encargo será licitada e de
seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de re versão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devida-
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mente justificado; (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 8-6-94)
§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de
financiamento, a cláusula de reversão e demais obri gações serão garantidas por hipoteca em segundo
grau em favor do doador. (Parágrafo incluído pela Lei
nº 8.883, de 8-6-94)
§ 6º Para a venda de bens móveis avaliados,
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao
limite previsto no art. 23, inciso II, alínea b desta lei, a
Administração poderá permitir o leilão. (Parágrafo in cluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição interessada, deverão ser publicados
com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Reda ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
I – no Diário Oficial da União, quando se tratar
de licitação feita por órgão ou entidade da Administra ção Pública Federal e, ainda, quando se tratar de
obras financiadas parcial ou totalmente com recursos
federais ou garantidas por instituições federais; (Re dação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito
Federal quando se tratar, respectivamente, de licita ção feita por órgão ou entidade da Administração Pú blica Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
III – em jornal diário de grande circulação no estado e também, se houver, em jornal de circulação no
município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulga ção para ampliar a área de competição. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto
integral do edital e todas as informações sobre a licita ção.
§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das pro postas ou da realização do evento será:
I – quarenta e cinco dias para: (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
a) concurso;
b) concorrência, quando o contrato a ser cele brado contemplar o regime de empreitada integral ou
quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “téc nica e preço”;
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II – trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)
a) concorrência, nos casos não especificados
na alínea b do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitação for do
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”;
III – quinze dias para a tomada de preços, nos
casos não especificados na alínea b do inciso anterior, ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
IV – cinco dias úteis para convite. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer
mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a,
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)
II – para outros serviços e compras de valor até
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos ca sos previstos nesta lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
III – nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem;
IV – nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
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consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação
dos respectivos contratos;
V – quando não acudirem interessados à licita ção anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabeleci das;
VI – quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o abas tecimento;
VII – quando as propostas apresentadas con signarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis
com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48
desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a
adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor
não superior ao constante do registro de preços, ou
dos serviços;
VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi nistração Pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)
IX – quando houver possibilidade de comprome timento da segurança nacional, nos casos estabeleci dos em decreto do Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional;
X – para a compra ou locação de imóvel destina do ao atendimento das finalidades precípuas da ad ministração, cujas necessidades de instalação e loca lização condicionem a sua escolha, desde que o pre ço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
XI – na contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, em conseqüência de resci são contratual, desde que atendida a ordem de classi ficação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido;
XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios corresponden tes, realizadas diretamente com base no preço do dia;
(Redação dada pela Lei n0 8.883, de 8-6-94)
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XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos
termos de acordo internacional específico aprovado
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XV – para a aquisição ou restauração de obras
de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.
XVI – para a impressão dos diários oficiais, de
formulários padronizados de uso da administração, e
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que in tegrem a Administração Pública, criados para esse
fim específico; (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
XVII – para a aquisição de componentes ou pe ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à
manutenção de equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses
equipamentos, quando tal condição de exclusividade
for indispensável para a vigência da garantia; (Inciso
incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XVIII – nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações,
unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração
em portos, aeroportos ou localidades diferentes de
suas sedes, por motivo de movimentação operacional
ou de adestramento, quando a exigüidade dos prazos
legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23
desta Lei: (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
XIX – para as compras de material de uso pelas
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso
pessoal e administrativo, quando houver necessidade
de manter a padronização requerida pela estrutura de
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres,
mediante parecer de comissão instituída por decreto;
(Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
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XX – na contratação de associação de podado res de deficiência física, sem fins lucrativos e de com provada idoneidade, por órgãos ou entidades da
Administração Pública, para a prestação de serviços
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mer cado. (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XXI – Para a aquisição de bens destinados ex clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com
recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou ou tras instituições de fomento a pesquisa credenciadas
pelo CNPq para esse fim específico. (Inciso incluído
pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
XXII – na contratação de fornecimento ou supri mento de energia elétrica e gás natural com concessi onário, permissionário ou autorizado, segundo as
normas da legislação específica; (Redação dada
Dela Lei nº 10.438, de 26-4-2002)
XXIII – na contratação realizada por empresa
pública ou sociedade de economia mista com suas
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado. (Inciso incluído pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)
XXIV – para a celebração de contratos de pres tação de serviços com as organizações sociais, quali ficadas no âmbito das respectivas esferas de gover no, para atividades contempladas no contrato de ges tão. (Inciso incluído pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento)
para compras, obras e serviços contratados por soci edade de economia mista e empresa pública, bem assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma
da lei, como Agências Executivas. (Redação dada
pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do
art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessaria mente justificadas, e o retardamento previsto no final
do parágrafo único do art. 8º, deverão ser comunica dos dentro de três dias a autoridade superior, para ra tificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:
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I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados.
(Inciso incluído pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número
de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I – objeto da licitação, em descrição sucinta e
clara;
II – prazo e condições para assinatura do con trato ou retirada dos instrumentos, como previsto no
art. 64 desta lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
III – sanções para o caso de inadimplemento;
IV – local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V – se há projeto executivo disponível na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa
ser examinado e adquirido;
VI – condições para participação na licitação,
em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
VII – critério para julgamento, com disposições
claras e parâmetros objetivos;
VIII – locais, horários e códigos de acesso dos
meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos
relativos à licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu
objeto;
IX – condições equivalentes de pagamento en tre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de
preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência, ressalvado o disposto
nos §§ lº e 2º do art. 48; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a
variação efetiva do custo de produção, admitida a
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adoção de índices específicos ou setoriais, desde a
data prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento a que essa proposta se referir, até a data
do adimplemento de cada parcela; (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XII – (VETADO)
XIII – limites para pagamento de instalação e
mobilização para execução de obras ou serviços que
serão obrigatoriamente previstos em separado das
demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV – condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta
dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 8-6-94)
b) cronograma de desembolso máximo por pe ríodo, em conformidade com a disponibilidade de re cursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
d) compensações financeiras e penalizações,
por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais an tecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV – instruções e normas para os recursos pre vistos nesta lei;
XVI – condições de recebimento do objeto da li citação;
XVII – outras indicações específicas ou peculia res da licitação.
§ 1º O original do edital deverá ser datado, rubri cado em todas as folhas e assinado pela autoridade
que o expedir, permanecendo no processo de licita ção, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumi das, para sua divulgação e fornecimento aos interes sados.
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo
parte integrante:
I – o projeto básico e/ou executivo, com todas as
suas partes, desenhos, especificações e outros com plementos;
II – orçamento estimado em planilhas de quanti tativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)
III – a minuta do contrato a ser firmado entre a
Administração e o licitante vencedor;
IV – as especificações complementares e as
normas de execução pertinentes à licitação.
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§ 3º Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a
prestação do serviço, a realização da obra, a entrega
do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.
§ 4º Nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta
dias da data prevista para apresentação da proposta,
poderão ser dispensadas:
(Parágrafo incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
I – o disposto no inciso XI deste ar tigo;
II – a atualização financeira a que se refere a alínea c do inciso XIV deste artigo, correspondente ao
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não
superior a quinze dias.
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes
das partes e os de seus representantes, a finalidade,
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do pro cesso da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade,
a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às
cláusulas contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do ins trumento de contrato ou de seus aditamentos na im prensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 desta lei. (Parágrafo
único incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo pro cesso licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção
de cópia autenticada, mediante o pagamento dos
emolumentos devidos.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2002
(Nº 3.468/00, na Casa de Origem)
Institui o ano de 2002 como “Ano do
Educador” e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o ano de 2002 como “Ano
do Educador”.
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Art. 2º São objetivos da instituição do “Ano do
Educador”:
I – contribuir para o resgate do prestígio social
do professor na sociedade brasileira;
II – promover ações políticas e administrativas de
valorização do professor enquanto trabalhador da edu cação e formador do cidadão, visando a estimular:
a) a realização de cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado
para professores de educação infantil, de ensino fun damental e médio;
b) as viagens de estudo e de intercâmbio cultu ral dentro do País e em outros países, especialmente
do Mercosul;
c) o acesso à produções culturais nacionais e
estrangeiras apresentadas no Brasil;
III – divulgar o pensamento pedagógico e expe riências inovadoras de professores, que venham con tribuindo significativamente para o progresso da edu cação básica e superior, seja em âmbito escolar, mu nicipal, estadual ou nacional.
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Art. 3º Será constituída pelo Congresso Nacional uma comissão encarregada de:
I – promover, no ano de 2002, a análise da situação do magistério no País, indicando propostas para
a solução dos problemas que vierem a ser apontados;
II – articular – se com as Assembléias Legislativas dos Estados e com a Câmara Legislativa do Dis trito Federal e estimular o intercâmbio daquelas
Assembléias com as Câmaras de Vereadores dos Mu nicípios dos respectivos Estados, visando a realização
local da análise de que trata o inciso I deste artigo.
Art. 4º A execução da programação a que se refere esta lei contará com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação do FAT e com recursos
arrecadados na forma do inciso VIII do art. 5º da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 5º As pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem financeiramente para a realização das atividades do “Ano de Educador” farão jus aos benefícios concedidos pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC) e dá outras providências.
Texto Atualizado em 30-3-01
Última Lei nº 9.999, 30-8-00
Última MP nº 2.189-49, de 23-8-01

Art. 5º o FNC é um fundo de natureza contábil,
com prazo indeterminado de duração, que funciona rá sob as formas de apoio a fundo perdido ou de
empréstimos reembolsáveis, conforme estabelecer
o regulamento, e constituído dos seguintes recur sos:
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to reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve o valor real;
X – resultado das aplicações em títulos públicos
federais, obedecida a legislação vigente sobre a ma téria;
XI – conversão da dívida externa com entidades
e órgãos estrangeiros, unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, observadas as normas
e procedimentos do Banco Central do Brasil;
XII – saldos de exercícios anteriores;
XIII – recursos de outras fontes.
(À Comissão de Educação.)

I – recursos do Tesouro Nacional;
II – doações, nos termos da legislação vigente;
III – legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de
qualquer natureza, inclusive de organismos internaci onais;

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 102, DE 2002
(Nº 4.610/2001, na casa de origem)
Dispõe sobre a linguagem inclusiva
na legislação e documentos oficiais.
O Congresso Nacional decreta:

V – saldos não utilizados na execução dos pro jetos a que se referem o Capítulo IV e o presente capítulo desta lei;

Art. 1º As leis e atos normativos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios passarão a usar a linguagem inclusiva na edição de seus
textos.

VI – devolução de recursos de projetos previstos
no Capítulo IV e no presente capítulo desta lei, e não
iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por linguagem inclusiva:

VII – um por cento da arrecadação dos Fundos
de Investimentos Regionais, a que se refere a Lei nº
8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplica ção a respectiva origem geográfica regional;
VIII – Três por cento da arrecadação bruta dos
concursos de prognósticos e loterias federais e simi lares cuja realização estiver sujeita a autorização fe deral, deduzindo-se este valor do montante destina dos aos prêmios; (Redação dada pela Lei nº 9.999, de
30-8-00);
IX – reembolso das operações de empréstimo
realizadas por meio do fundo, a título de financiamen -

I – a utilização de vocábulos que designem o gênero masculino apenas para referir-se ao homem,
sem que seu alcance seja estendido à mulher;
II – nos textos escritos ou falados, toda referência à mulher deverá ser feita expressamente utilizando-se, para tanto, o gênero feminino.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23889

DEZEMBRO 2002
23890 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127
Dezembro

de

2002

128
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23891

DEZEMBRO 2002
23892 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129
Dezembro

de

2002

130
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23893

DEZEMBRO 2002
23894 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131
Dezembro

de

2002

132
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23895

DEZEMBRO 2002
23896 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133
Dezembro

de

2002

134
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23897

DEZEMBRO 2002
23898 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135
Dezembro

de

2002

136
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23899

DEZEMBRO 2002
23900 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137
Dezembro

de

2002

138
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23901

DEZEMBRO 2002
23902 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139
Dezembro

de

2002

140
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23903

DEZEMBRO 2002
23904 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141
Dezembro

de

2002

142
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23905

DEZEMBRO 2002
23906 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143
Dezembro

de

2002

144
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23907

DEZEMBRO 2002
23908 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145
Dezembro

de

2002

146
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23909

DEZEMBRO 2002
23910 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147
Dezembro

de

2002

148
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23911

DEZEMBRO 2002
23912 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149
Dezembro

de

2002

150
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23913

DEZEMBRO 2002
23914 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151
Dezembro

de

2002

152
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23915

DEZEMBRO 2002
23916 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153
Dezembro

de

2002

154
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23917

DEZEMBRO 2002
23918 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155
Dezembro

de

2002

156
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23919

DEZEMBRO 2002
23920 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157
Dezembro

de

2002

158
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23921

DEZEMBRO 2002
23922 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159
Dezembro

de

2002

160
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23923

DEZEMBRO 2002
23924 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161
Dezembro

de

2002

162
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23925

DEZEMBRO 2002
23926 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163
Dezembro

de

2002

164
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23927

DEZEMBRO 2002
23928 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165
Dezembro

de

2002

166
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23929

DEZEMBRO 2002
23930 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167
Dezembro

de

2002

168
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23931

DEZEMBRO 2002
23932 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169
Dezembro

de

2002

170
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23933

DEZEMBRO 2002
23934 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171
Dezembro

de

2002

172
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23935

DEZEMBRO 2002
23936 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173
Dezembro

de

2002

174
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23937

DEZEMBRO 2002
23938 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175
Dezembro

de

2002

176
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23939

DEZEMBRO 2002
23940 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177
Dezembro

de

2002

178
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23941

DEZEMBRO 2002
23942 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179
Dezembro

de

2002

180
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23943

DEZEMBRO 2002
23944 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181
Dezembro

de

2002

182
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23945

DEZEMBRO 2002
23946 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183
Dezembro

de

2002

184
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23947

DEZEMBRO 2002
23948 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185
Dezembro

de

2002

186
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23949

DEZEMBRO 2002
23950 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187
Dezembro

de

2002

188
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23951

DEZEMBRO 2002
23952 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189
Dezembro

de

2002

190
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23953

DEZEMBRO 2002
23954 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191
Dezembro

de

2002

192
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23955

DEZEMBRO 2002
23956 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193
Dezembro

de

2002

194
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23957

DEZEMBRO 2002
23958 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195
Dezembro

de

2002

196
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23959

DEZEMBRO 2002
23960 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197
Dezembro

de

2002

198
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23961

DEZEMBRO 2002
23962 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199
Dezembro

de

2002

200
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23963

DEZEMBRO 2002
23964 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201
Dezembro

de

2002

202
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23965

DEZEMBRO 2002
23966 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203
Dezembro

de

2002

204
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23967

DEZEMBRO 2002
23968 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205
Dezembro

de

2002

206
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23969

DEZEMBRO 2002
23970 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207
Dezembro

de

2002

208
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23971

DEZEMBRO 2002
23972 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209
Dezembro

de

2002

210
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23973

DEZEMBRO 2002
23974 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211
Dezembro

de

2002

212
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23975

DEZEMBRO 2002
23976 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213
Dezembro

de

2002

214
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23977

DEZEMBRO 2002
23978 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215
Dezembro

de

2002

216
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23979

DEZEMBRO 2002
23980 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217
Dezembro

de

2002

218
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23981

DEZEMBRO 2002
23982 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219
Dezembro

de

2002

220
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23983

DEZEMBRO 2002
23984 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221
Dezembro

de

2002

222
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23985

DEZEMBRO 2002
23986 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223
Dezembro

de

2002

224
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23987

DEZEMBRO 2002
23988 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225
Dezembro

de

2002

226
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23989

DEZEMBRO 2002
23990 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227
Dezembro

de

2002

228
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23991

DEZEMBRO 2002
23992 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229
Dezembro

de

2002

230
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23993

DEZEMBRO 2002
23994 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231
Dezembro

de

2002

232
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23995

DEZEMBRO 2002
23996 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233
Dezembro

de

2002

234
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23997

DEZEMBRO 2002
23998 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235
Dezembro

de

2002

236
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 23999

DEZEMBRO 2002
24000 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237
Dezembro

de

2002

238
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24001

DEZEMBRO 2002
24002 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239
Dezembro

de

2002

240
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24003

DEZEMBRO 2002
24004 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241
Dezembro

de

2002

242
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24005

DEZEMBRO 2002
24006 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243
Dezembro

de

2002

244
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24007

DEZEMBRO 2002
24008 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

245
Dezembro

de

2002

246
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24009

DEZEMBRO 2002
24010 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

247
Dezembro

de

2002

248
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24011

DEZEMBRO 2002
24012 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

249
Dezembro

de

2002

250
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24013

DEZEMBRO 2002
24014 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251
Dezembro

de

2002

252
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24015

DEZEMBRO 2002
24016 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253
Dezembro

de

2002

254
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24017

DEZEMBRO 2002
24018 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255
Dezembro

de

2002

256
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24019

DEZEMBRO 2002
24020 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257
Dezembro

de

2002

258
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24021

DEZEMBRO 2002
24022 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259
Dezembro

de

2002

260
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24023

DEZEMBRO 2002
24024 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261
Dezembro

de

2002

262
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24025

DEZEMBRO 2002
24026 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263
Dezembro

de

2002

264
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24027

DEZEMBRO 2002
24028 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265
Dezembro

de

2002

266
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24029

DEZEMBRO 2002
24030 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267
Dezembro

de

2002

268
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24031

DEZEMBRO 2002
24032 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269
Dezembro

de

2002

270
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24033

DEZEMBRO 2002
24034 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271
Dezembro

de

2002

272
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24035

DEZEMBRO 2002
24036 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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273
Dezembro

de

2002

274
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24037

DEZEMBRO 2002
24038 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275
Dezembro

de

2002

276
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24039

DEZEMBRO 2002
24040 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277
Dezembro

de

2002

278
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24041

DEZEMBRO 2002
24042 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279
Dezembro

de

2002

280
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24043

DEZEMBRO 2002
24044 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281
Dezembro

de

2002

282
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24045

DEZEMBRO 2002
24046 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283
Dezembro

de

2002

284
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24047

DEZEMBRO 2002
24048 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

285
Dezembro

de

2002

286
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24049

DEZEMBRO 2002
24050 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

287
Dezembro

de

2002

288
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24051

DEZEMBRO 2002
24052 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

289
Dezembro

de

2002

290
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24053

DEZEMBRO 2002
24054 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

291
Dezembro

de

2002

292
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24055

DEZEMBRO 2002
24056 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

293
Dezembro

de

2002

294
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24057

DEZEMBRO 2002
24058 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

295
Dezembro

de

2002

296
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24059

DEZEMBRO 2002
24060 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

297
Dezembro

de

2002

298
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24061

DEZEMBRO 2002
24062 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

299
Dezembro

de

2002

300
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24063

DEZEMBRO 2002
24064 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

301
Dezembro

de

2002

302
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24065

DEZEMBRO 2002
24066 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

303
Dezembro

de

2002

304
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24067

DEZEMBRO 2002
24068 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

305
Dezembro

de

2002

306
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24069

DEZEMBRO 2002
24070 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

307
Dezembro

de

2002

308
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24071

DEZEMBRO 2002
24072 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309
Dezembro

de

2002

310
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24073

DEZEMBRO 2002
24074 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311
Dezembro

de

2002

312
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24075

DEZEMBRO 2002
24076 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313
Dezembro

de

2002

314
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24077

DEZEMBRO 2002
24078 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

315
Dezembro

de

2002

316
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24079

DEZEMBRO 2002
24080 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

317
Dezembro

de

2002

318
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24081

DEZEMBRO 2002
24082 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

319
Dezembro

de

2002

320
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24083

DEZEMBRO 2002
24084 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

321
Dezembro

de

2002

322
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24085

DEZEMBRO 2002
24086 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

323
Dezembro

de

2002

324
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24087

DEZEMBRO 2002
24088 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

325
Dezembro

de

2002

326
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24089

DEZEMBRO 2002
24090 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

327
Dezembro

de

2002

328
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24091

DEZEMBRO 2002
24092 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

329
Dezembro

de

2002

330
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24093

DEZEMBRO 2002
24094 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

331
Dezembro

de

2002

332
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24095

DEZEMBRO 2002
24096 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

333
Dezembro

de

2002

334
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24097

DEZEMBRO 2002
24098 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

335
Dezembro

de

2002

336
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24099

DEZEMBRO 2002
24100 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

337
Dezembro

de

2002

338
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24101

DEZEMBRO 2002
24102 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

339
Dezembro

de

2002

340
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24103

DEZEMBRO 2002
24104 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

341
Dezembro

de

2002

342
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24105

DEZEMBRO 2002
24106 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

343
Dezembro

de

2002

344
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24107

DEZEMBRO 2002
24108 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345
Dezembro

de

2002

346
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24109

DEZEMBRO 2002
24110 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347
Dezembro

de

2002

348
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24111

DEZEMBRO 2002
24112 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349
Dezembro

de

2002

350
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24113

DEZEMBRO 2002
24114 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351
Dezembro

de

2002

352
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24115

DEZEMBRO 2002
24116 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353
Dezembro

de

2002

354
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24117

DEZEMBRO 2002
24118 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355
Dezembro

de

2002

356
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24119

DEZEMBRO 2002
24120 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357
Dezembro

de

2002

358
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24121

DEZEMBRO 2002
24122 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

359
Dezembro

de

2002

360
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24123

DEZEMBRO 2002
24124 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

361
Dezembro

de

2002

362
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24125

DEZEMBRO 2002
24126 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

363
Dezembro

de

2002

364
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24127

DEZEMBRO 2002
24128 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365
Dezembro

de

2002

366
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24129

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

24130 Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EM Nº 370/MC

367
Dezembro

de

2002

368
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24131

DEZEMBRO 2002
24132 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369
Dezembro

de

2002

370
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24133

DEZEMBRO 2002
24134 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

371
Dezembro

de

2002

372
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24135

DEZEMBRO 2002
24136 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373
Dezembro

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 624, DE 2002
(Nº 1.724/2002, na Câmara dos Deputados)

de

2002

374
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24137

DEZEMBRO 2002
24138 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375
Dezembro

de

2002

376
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24139

DEZEMBRO 2002
24140 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377
Dezembro

de

2002

378
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24141

DEZEMBRO 2002
24142 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379
Dezembro

de

2002

380
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24143

DEZEMBRO 2002
24144 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

381
Dezembro

de

2002

382
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

(À Comissão de Educação.)

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24145

DEZEMBRO 2002
24146 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

383
Dezembro

de

2002

384
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24147

DEZEMBRO 2002
24148 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

385
Dezembro

de

2002

386
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24149

DEZEMBRO 2002
24150 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

387
Dezembro

de

2002

388
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24151

DEZEMBRO 2002
24152 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

389
Dezembro

de

2002

390
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24153

DEZEMBRO 2002
24154 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

391
Dezembro

de

2002

392
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24155

DEZEMBRO 2002
24156 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

393
Dezembro

de

2002

394
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24157

DEZEMBRO 2002
24158 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

395
Dezembro

de

2002

396
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24159

DEZEMBRO 2002
24160 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

397
Dezembro

de

2002

398
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24161

DEZEMBRO 2002
24162 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

399
Dezembro

de

2002

400
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24163

DEZEMBRO 2002
24164 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

401
Dezembro

de

2002

402
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24165

DEZEMBRO 2002
24166 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

403
Dezembro

de

2002

404
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24167

DEZEMBRO 2002
24168 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

405
Dezembro

de

2002

406
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24169

DEZEMBRO 2002
24170 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

407
Dezembro

de

2002

408
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24171

DEZEMBRO 2002
24172 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

409
Dezembro

de

2002

410
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24173

DEZEMBRO 2002
24174 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

411
Dezembro

de

2002

412
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24175

DEZEMBRO 2002
24176 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

413
Dezembro

de

2002

414
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24177

DEZEMBRO 2002
24178 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

415
Dezembro

de

2002

416
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24179

DEZEMBRO 2002
24180 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

417
Dezembro

de

2002

418
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24181

DEZEMBRO 2002
24182 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

419
Dezembro

de

2002

420
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24183

DEZEMBRO 2002
24184 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

421
Dezembro

de

2002

422
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24185

DEZEMBRO 2002
24186 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

423
Dezembro

de

2002

424
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24187

DEZEMBRO 2002
24188 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

425
Dezembro

de

2002

426
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24189

DEZEMBRO 2002
24190 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

427
Dezembro

de

2002

428
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24191

DEZEMBRO 2002
24192 Sábado 7
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PARECERES
PARECER Nº 1.128, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº
549/2002 (nº 1.746/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Ita Ondas S/C Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Hidrolândia, Estado de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
I – Relatório
Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo (PDS) nº 549, de 2002 (nº
1.746, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Ita Ondas S/C
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Hidrolândia,
Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 996, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 425,
de 7 de agosto de 2001, 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 soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 549, de 2002, não evidenci ou violação das formalidades estabelecidas na legis lação vigente, e não havendo reparos quanto aos as -
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pectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga permissão à Ita Ondas S/C Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Hidrolândia, Estado de Goiás, na
forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro, de 2002. –
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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. E da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de ou tor ga ou re novação so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.129, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 564, de
2002 (nº 1749/2002, na Câmara dos Depu tados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de São Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 564, de 2002 (nº 1.749, de
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2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Fortaleza EM Bauru
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade d São Sebastião
do Paraíso, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 996,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria
nº 440, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga permis são para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fede ral.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que in tegra os autos, dá conta de que a presente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda.
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Solange Diniz Santana
18
• Daniel Rufino dos Santos
02
Total de Cotas
20

O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecno lo gia, Comu ni ca ção e
Informática da Câmara dos De putados, que se guiu o parecer favorável de seu re lator, Depu ta do
Luiz Mo reira.
Na Co mis são de Constitu ição e Justi ça e de
Re da ção da quela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, cons ti tu ci o nal e vazado em boa téc ni ca legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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Essa norma interna relaciona uma série de in formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

III – Voto
São Sebastião do Paraíso é um dos mais prós peros municípios do Sul de Minas. Localizado estrate gicamente a 400 quilômetros de Belo Horizonte e a
300 quilômetros de São Paulo, São Sebastião do Pa raíso, outrora rota dos bandeirantes, nos idos de
1820, tem sabido aproveitar-se da proximidade física
e econômica dessas duas grandes metrópoles brasi leiras.
Acompanho, desde longa data, o traba lho e a
dedicação das li deranças e do povo de São Se bas tião do Paraíso, em prol do con tinuo de senvolvi mento econômico, po lítico, soci al e comu ni tá rio do
Município. Co nhe ço de per to seus lí deres e seu
povo, e sei do esfor ço de todo para pro gredir.
São Sebas tião do Paraíso ofe re ce à sua ju ventude amplas opor tunidades de co nhecimento,
inclusive cursos su periores, e ofer ta tam bém am pla de cul tu ra e en tretenimento, através das qua tros emis soras de rádio e dos qua tro jor nais que
circulam na região.
É, portanto, com grande prazer, que dou parecer
favorável à implantação da quinta emissora de rádio
em São Sebastião do Paraíso, na certeza de que ela
contribuirá, e muito, para o progresso cultural do mu nicípio.
Tendo em vista que o exame da docu men ta ção que acompanha o PDS nº 564, de 2002, evi dencia o cumpri men to das forma li da des esta be le cidas na Re solução nº 39, de 1992, do Se nado Fe deral, fi cando carac te ri za do que a enti da de Rá dio
For ta le za FM Ba u ru Ltda.. atendeu a todos os re quisitos técnicos e le gais para ha bi li tar-se à outor ga da per missão, opi namos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de De cre to Le gislativo ori gi ná rio da Câ mara dos De putados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. –
Ricardo santos, Presidente, (ad hoc) Francelino
Pereira, Relator.
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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. E da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.130, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº
573/2002 (nº 1.801/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Universidade do Vale do
Rio dos Sinos _ UNISINOS, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.336,
de 2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal, ato constante do Decreto de 26
de novembro de 2001, que outorga concessão à Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, com fins exclusivamente educativos,
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, 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

Dezembro

de

2002

1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con gresso Nacional, conforme disposto no art. 223 da
Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, o Deputado Walter Pinheiro, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos – UNISINOS (cf. fl. 37):
• Reitor – Aloysio Bohnen
II – Análise
Regulado 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, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece 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 re novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os ca nais de radiodifusão educativa são reservados à ex ploração da União, estados e municípios, universidades e fundações 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 institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 573, de 2002.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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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. E da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o 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 moc4ficado por disposições
posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795 – DE 31
DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julga das em conformidade com os quesitos e critérios es tabelecidos neste artigo.
....................................................................................
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§ 10º. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
....................................................................................
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 Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa
não dependerá da publicação do edital previsto no artigo
34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.131,DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de
2002 (nº 964/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Cultural e Comunitária Rio
Novo a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Paulino Neves,
Estado do Maranhão.
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 353 de 2002 (nº 964, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação Cultural e Comunitária Rio Novo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Paulino Neves, Estado do Maranhão.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.438,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
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gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 409,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, 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 auto dá conta de que a presente solici tação foi instruída de conformidade com a Legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Fundação Cultural e
Comunitária Rio Novo (cf. fl. 22):
• Presidente
– Urbano Costa
• Vice-Presidente – Maria Rodrigues da Silva Penha
• Diretor Administrativo
– Ulysses Penha Costa
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Francistônio Pinto.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 353, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a Fundação Cultural e Comunitária Rio Novo
atendeu os demais requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do projeto de decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002. –
Presidente, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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 permis são 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 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 1.132, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 385, de
2002 (nº 1.324/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Centro Cultural São Judas Tadeu a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro.
Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 385, de 2002 (nº 1.324, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
o Centro Cultural São Judas Tadeu a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 300,
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de 21 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção do Centro Cultural São
Judas Tadeu (cf. fl. 16):
• Presidente – Sebastião Saturnino
• Vice-Presidente – Mário Rubens de Souza
• Secretário – Maria Thereza Peixoto Kopschitz
• Diretor Cultural – Elenita Dias Medeiros
• Diretor de Comunicações – Rita de Cássia Medeiros de Oliveira
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Francistônio Pinto.
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
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, 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 submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 385, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que o Centro Cultural São Judas Tadeu atendeu os
demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.

558
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7 24321

DEZEMBRO 2002
24322 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

559

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 permis são 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 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 da rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER DE Nº 1.133, 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 393, de
2002 (nº 1.449/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cruzeiro da Bahia S.A.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
Relator ad hoc: Senador Antônio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 393, de 2002 (nº 1.449, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cruzeiro da Bahia S.A., para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.107,
de 1994, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 22 de
novembro de 1994, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter mos 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 soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção do empreendimento Rádio
Cruzeiro da Bahia S.A. (cf. fl. 152):
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– André Temporal Motta
– Paulo Schettine Motta

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Átila Lira.
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 (RISF), 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, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proporções.
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 do Congresso Nacional sendo o projeto de decreto legislativo 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, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 393, de 2002, não detectou
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, na forma do projeto de decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da comissão, 3 de dezembro de 2002. –
Waldeck Ornélas – Ricardo Santos – (ad hoc) –
Antonio Carlos Júnior.
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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 ima gens, 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 recebimen to 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 anterio res.
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PARECER Nº 1.134, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de
2002 (nº 1.337/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Solimões Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 396, de 2002 (nº 1.337, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Solimões Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio
de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.142,
de 1996, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
4 de novembro de 1996, que renova a concessão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Co municações ao Presidente da República, do cumento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação apli cável, o que levou ao seu de ferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Solimões Ltda. (cf. fls. 94):
Nome do Sócio Cotista
• Zoelzer Pubel Vidaurre
• Ruyter C. P. Vidaurre
Total de Cotas

Cotas de Participação
5.580
420
6.000

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

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Gilberto Kassab.

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

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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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, radiodi fusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifu são sonora e de sons e imagens, devendo pronunci ar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida de e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos
do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, per missão ou au torização para que se
executem ser viços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, nos termos do ad. 223 da Consti tuição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legisla tivo, pelas formalidades e pe los cri térios estabele cidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Fe deral. Essa norma interna re laciona os elementos
a serem informados pela entidade pretendente e
pelo Ministério das Comunicações que devem ins truir o processo submetido à aná lise da Comissão
de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do
Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Se nado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten de os 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 396, de 2002, não detec tou violação das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitu cionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Pro jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 permis são 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 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 1.135, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 433, de 2002
(nº 1.645/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Universo, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.829, de
2000, o Presidente da República submete ao Congres-
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so Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, ato constante do Decreto de 29 de novembro de 2000, que outorga concessão à Fundação Universo para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, 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, a
outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada sob a forma
de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional,
conforme disposto no art. 223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, o Deputado Pedro Canedo, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte à direção da Fundação Universo
(cf. fl. 143):
• Diretor Presidente – Jefferson Salgado de Oliveira
• Diretor Vice-Presidente – Everton Silveira Machado
• Diretor Administrativo e Financeiro – Wallace Salgado de Oliveira
II – Análise
Regulado 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, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece 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 re novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
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Além disso, devido à sua especificidade, os canais
de radiodifusão 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 nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação per tinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 433, de 2002.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967
Com ple men ta e mo di fi ca a Lei
nº 4.117 (*), de 27 de 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 Telecomunicações.
....................................................................................
§ 1º As universidades e fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no art. 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 (¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão 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.
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§ 2º A não-renovação da concessão ou permis são 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 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 1.136, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 457, de
2002 (nº 1.650/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Educativa Sintonia Cultural, para executar serviço de ra diodifusão de sons e imagens na cidade
de Araxá, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.019,
de 2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal,
ato constante do Decreto de 6 de setembro de 2001,
que outorga concessão à Fundação Educativa Sintonia Cultural para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati vos, na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.
A documentação anexada à Mensagem Presi dencial informa que os órgãos técnicos do Ministério
das Comunicações constataram a correta instrução e
conformidade do processo com a legislação pertinente.
É a seguinte a direção da Fundação Educativa
Sintonia Cultural (cf. fls. 30):
• Diretor Presidente:
Olavo Drummond Filho
• Diretor Vice-Presidente:
Márcia de Almeida Drummond
• Diretor Financeiro: Martha de Almeida Drummond
• Diretor Administrativo: Edson Jerônimo de Oliveira
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposi -
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ções 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, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores.
Os canais de radiodifusão educativa, de acordo
com o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 1967, são re servados à exploração da União, Estados, Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil,
com finalidade educativa. A outorga para a execução
desse serviço prescinde de licitação prévia, conforme
o art. 13, § 1º, do RSR, com redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. Exige, entretanto, com fulcro no § 2º do mesmo artigo, a apresentação, no que couber, dos documentos de habilitação
previstos no art. 15 do mencionado regulamento.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão educativa, vigora o entendimento de
que a RSF nº 39/92 não se aplica aos atos de outorga
desse serviço.
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 RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo 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 objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Localizada na região do Alto Paranaíba, com 80 mil
habitantes, Araxá está incluída no calendário turístico
brasileiro e integra o chamado Circuito das Águas. Encravada na cratera de um vulcão extinto, encanta a todos
que a procuram em busca de suas águas medicinais.
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Tenho longa e frutífera convivência com a cida de e suas lideranças políticas, sociais e empresariais,
e acompanho o esforço de seus líderes em defesa do
progresso do município.
E com grande satisfação, que dou parecer favorável à implantação de uma rádio educativa em Araxá, na
certeza de que ela muito contribuirá para a cultura, a
educação, o. entretenimento e o lazer da população.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 457, de 2002 não evidenci ou 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
Educativa Sintonia Cultural, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de De creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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 sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusâo
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795 – DE 31
DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e jul gadas em conformidade com os quesitos e critérios
estabelecidos neste artigo.
1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pon tos;
b) tempo destinado a serviço noticioso – máxi mo de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, ar tísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados
na própria localidade ou no município à qual perten ce à localidade objeto da outorga máximo de trinta
pontos;
d) prazo para início da execução do serviço
objeto da outorga, em caráter definitivo máximo de
quarenta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros que sitos para fins de exame das propostas, cuja pontua ção não devera ser superior à vinte pontos, situação
em que as pontuações estabelecidas no § 1º serão
proporcionalmente reduzidas de modo que seja
mantido o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação esta belecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pontu ação, vedada a comparação entre propostas.
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.
....................................................................................
4º Somente serão classificadas as propostas
que, além de atenderem ao estabelecido no inciso I
do § 3º, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontua ção:
I – cinqüenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo C;
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5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo e da valoração da proposta de preço pela outorga, de acordo com os pesos preestabelecidos no
edital, observado o que segue:
I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propostas, determinando pontuação máxima de cem pontos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A,
o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no inciso II do § 3º deste artigo preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pelo
preço pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo
B, os pesos relativos à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à
valoração obtida pelo preço pela outorga serão equivalentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo
C, o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela
outorga preponderara sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do
§ 3º deste ar tigo.
6º Será desclassificada a proposta que contiver oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo
fixado em edital.
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual todas as proponentes classificadas
serão convocadas.
8º O valor da outorga de concessão ou permissão para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre outras, à carência, prazos de pagamento, multas e encargos de mora, devendo ser recolhido pela entidade vencedora ao
FISTEL.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado
pela entidade vencedora nos itens de sua proposta,
relativos às alíneas do § 1º deste artigo, bem assim
os preceitos estabelecidos no art. 28.
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi-
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dente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formaliza das por meio de convenio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
11. Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relati vos às alíneas do caput deste artigo, bem assim os
preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. 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 competência deste Regu lamento, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
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,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educa tiva não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica ções.
....................................................................................
PARECER Nº 1.137,DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 490, de
2002 (nº 1.309/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Rádio Comunitária Garopabense FM de
Comunicações a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Garopaba, Estado de Santa Catarina.
Relator: Senador Geraldo Althoff
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 490, de 2002 (nº 1.309, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Rádio Comunitária Garopabense FM de Comunicações a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Garopaba, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 524, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 306,
de 5 de julho de 2000, 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 Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Rádio Comunitária
Garopabense FM de Comunicações (cf fl. 182):
• Presidente: Silvio Lopes da Silva
• Vice-Presidente: Olívio Vicentin Neto
• Secretário: Mário Temes Filho
• Segundo Secretário: Judite Martins
• Tesoureiro: Ademir Rodrigues
• Segundo Tesoureiro: José Ricardo da Silva
• Diretor de Operações: Josef Hoffmann
• Vice-Diretor de Operações: Aurélio Cardoso
• Diretor de Cultura: Luiz Carlos Gonçalves
• Vice-Diretor de Cultura: Joaquim Daniel Marques
• Diretor de Patrimônio: Aldo José Pedro
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Iris Simões.
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 Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Execu tivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do
Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Se nado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten de os 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 Mai or, 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 490, de 2002 não eviden ciou violação da legislação pertinente, e não haven do reparos quanto aos aspectos de constitucionali dade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela Aprovação do ato que autoriza a Rádio Comu nitária Garopabense FM de Comunicações a execu tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Garopaba, Estado de Santa Catarina, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.

569
Dezembro de 2002

570

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XIII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios
estabelecidos neste artigo.
1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pontos;
b) tempo destinado a serviço noticioso máximo
de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, ar tísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados
na própria localidade ou no município à qual pertence à localidade objeto da outorga máximo de trinta
pontos;
d) prazo para início da execução do serviço
objeto da outorga, em caráter definitivo máximo de
quarenta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de exame das propostas, cuja pontuação não devera ser superior à vinte pontos, situação
em que as pontuações estabelecidas no § 1º serão
proporcionalmente reduzidas de modo que seja
mantido o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação estabelecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pon tuação, vedada a comparação entre propostas.
4º Somente serão classificadas as propostas
que, além de atenderem ao estabelecido no inciso I
do § 3º, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
I – cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo C;
5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo e da valoração da proposta de preço pela outorga, de acordo com os pesos preestabelecidos no
edital, observado o que segue:
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I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propos tas, determinando pontuação máxima de cem pon tos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A,
o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no inciso II do § 3º deste artigo preponde rará sobre o peso relativo à valoração obtida pelo
preço pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo E,
os pesos relativos à valoração obtida pela aplicação
do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à valoração obtida pelo preço pela outorga serão equivalentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo
C, o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela
outorga preponderara sobre o peso relativo à valora ção obtida pela aplicação do disposto no inciso II do
§ 3º deste artigo.
6º Será desclassificada a proposta que conti ver oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo
fixado em edital.
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato públi co, para o qual todas as proponentes classificadas
serão convocadas.
8º O valor da outorga de concessão ou permis são para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condi ções mínimas estabelecidas no edital objeto da lici tação, concernentes, entre outras, a carência, pra zos de pagamento, multas e encargos de mora, de vendo ser recolhido pela entidade vencedora ao Fis tel.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado
pela entidade vencedora nos itens de sua proposta,
relativos às alíneas do § 1º deste ar tigo, bem assim
os preceitos estabelecidos no art. 28.
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 convenio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
11. Do contrato de concessão ou da portaria
de permissão constará, como condição obrigatória
na execução do serviço, o cumprimento do indicado
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pela entidade vencedora nos itens de sua proposta,
relativos às alíneas do caput deste artigo, bem assim os preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme competência deste Regulamento, e serão formalizadas por meio de convênio
a ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
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 Telecomunicações.
§ 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 no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
PARECER Nº 1.138, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 491, de
2002 (nº 1.325, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação comunitária Cultural Li macampense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lima
campos, Estado do Maranhão.
Relator: Senador Benício Sampaio
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 491, de 2002 (nº 1.325, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural Limacampense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Lima Campos, Estado do Maranhão.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
392, de 31 de julho de 2000, que autoriza a explora ção 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 le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comuni tária Cultural Limacampense (cf. fls. 110/112):
• Presidente: Erbene de Freitas Cavalcante Lima
• Vice-Presidente: Oséas Franco Lima
• Primeiro Secretário: José Rogério Oliveira Mota
• Segundo Secretário: Lidiane Cristina Souza Arruda
• Primeiro Tesoureiro: Maria de Nazaré Paiva
• Segundo Tesoureiro: Cleide Conceição da Silva
• Diretor de Comunicação: Hebel de Freitas Cavalcante
O referido projeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu relator, o De puta do Francistônio Pinto.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis lativa.
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, radiodi fusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifu são sonora e de sons e imagens, devendo pronunci -
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ar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que ins tituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e
pela legislação superveniente. No âmbito do Poder
Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra disciplina específica na
Lei nº 9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto
nº 2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de
serviços de radiodifusão, realizado pela Comissão
de Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39,
de 1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina
própria da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se
aplica aos atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso 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, 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 pro jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Mai or, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 491, de 2002, não
evidenciou vi olação da le gislação pertinente, e não
havendo reparos quan to aos aspectos de constitu cionalidade, ju ridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela Aprovação do ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural Li macampense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci dade de Lima Campos, Estado do Maranhão, na for ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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 sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste ar tigo.
1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
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a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pontos;
b) tempo destinado a serviço noticioso – máxi mo de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados na
própria localidade ou no município à qual pertence à
localidade objeto da outorga máximo de trinta pontos;
d) prazo para início da execução do serviço ob jeto da outorga, em caráter definitivo máximo de qua renta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesi tos para fins de exame das propostas, cuja pontuação
não devera ser superior a vinte pontos, situação em
que as pontuações estabelecidas no § lº serão pro porcionalmente reduzidas de modo que seja mantido
o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação esta belecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pontu ação, vedada a comparação entre propostas.
4º Somente serão classificadas as propostas que,
além de atenderem ao estabelecido no inciso I do § 3º,
obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
I – cinqüenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo C;
5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo
e da valoração da proposta de preço pela outorga, de
acordo com os pesos preestabelecidos no edital, ob servado o que segue:
I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propos tas, determinando pontuação máxima de cem pontos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A, o
peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo preponderará
sobre o peso relativo à valoração obtida pelo preço
pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo B, os
pesos relativos à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à valoração obtida pelo preço pela outorga serão equivalentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo C,
o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela ou torga preponderará sobre o peso relativo à valoração
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obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º
deste ar tigo.
6º Será desclassificada a proposta que contiver
oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo fixado em edital.
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as proponentes classificadas serão
convocadas.
8º O valor da outorga de concessão ou permissão para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre outras, à carência, prazos
de pagamento, multas e encargos de mora, devendo
ser recolhido pela entidade vencedora ao Fistel.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relativos às alíneas do § 1º deste artigo, bem assim os preceitos estabelecidos no art. 28.
10. As outorgas a Estados e Municípios serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de
convênio a ser firmado no prazo de sessenta dias.
11. Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relativos às alíneas do caput deste artigo, bem assim os
preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme competência deste Regulamento, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1962
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;
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d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Tele comunicações.
§ 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
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica ções.
....................................................................................
PARECER Nº 1.139, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 492, de
2002 (nº 1.351/2001, na Câmara dos Deputados), que aprovou o ato que autoriza
a Associação Comunitária Iapuense de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iapu,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 492, de 2002 (nº 1.351, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Iapuense de Radiodifusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci dade de Iapu, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 624, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 88, de 22 de
fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de canal
4e 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 soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Iapuense
de Radiodifusão (cf. fl. 16):
• Presidente:
Jackson Júlio Furtado Melo
• Vice-Presidente:
Maurício Dias Bonfim
• Secretário:
José Clóvis Gonçalves
• Vice-Secretária:
Iraci Souza Gomes
• Tesoureira:
Adriana Cristina Dias
• Vice-Tesoureiro:
Roberto Martins de Paiva
II – Análise
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que insti-
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tuiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
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, atende os
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 constitucionalidade material.
III – Voto
A agropecuária, a extração vegetal e a pesca
são as principais atividades econômicas da população de Iapu, localizado na região do Rio Doce. O município, com dez mil habitantes, está a 252 quilômetros de Belo Horizonte.
Iapu, que não possui nem rádio e nem jornal,
terá agora, por iniciativa da Associação Comunitária
Iapuense de Radiodifusão, sua rádio comunitária,
que certamente contribuirá, e muito, para o desenvolvimento cultural do município.
Conheço de perto seu povo, suas lideranças e o
esforço que elas desenvolvem em defesa do progresso do município. Por isso, é com enorme satisfação
que dou parecer favorável à instalação da primeira
emissora de rádio em Iapu.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 492, de 2002 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 autoriza a Associação Comunitária Iapuense de Radiodifusão a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Iapu, Estado
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de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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 sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31
DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e jul gadas em conformidade com os quesitos e critérios
estabelecidos neste artigo.
1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pon tos;
b) tempo destinado a serviço noticioso – máxi mo de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, ar tísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados
na própria localidade ou no município à qual perten ce à localidade objeto da outorga máximo de trinta
pontos;
d) prazo para inicio da execução do serviço ob jeto da outorga, em caráter definitivo máximo de
quarenta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros que sitos para fins de exame das propostas, cuja pontua ção não devera ser superior a vinte pontos, situação
em que as pontuações estabelecidas no § 1º serão
proporcionalmente reduzidas de modo que seja
mantido o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação esta belecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pon tuação, vedada a comparação entre propostas.
4º Somente serão classificadas as propostas
que, além de atenderem ao estabelecido no inciso I
do § 3º, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontua ção:
I – cinqüenta pontos para os serviços enqua drados no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enqua drados no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo C;
5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ lº a 4º deste ar tigo e da valoração da proposta de preço pela outor ga, de acordo com os pesos preestabelecidos no
edital, observado o que segue:
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I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propostas, determinando pontuação máxima de cem pontos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A,
o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no inciso II do § 3º deste artigo preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pelo
preço pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo
B, os pesos relativos à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à
valoração obtida pelo preço pela outorga serão equivalentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo
C, o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela
outorga preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do
§ 3º deste ar tigo.
6º Será desclassificada a proposta que contiver oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo
fixado em edital.
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual todas as proponentes classificadas
serão convocadas.
8º O valor da outorga de concessão ou permissão para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre outras, à carência, prazos de pagamento, multas e encargos de mora, devendo ser recolhido pela entidade vencedora ao
FISTEL.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado
pela entidade vencedora nos itens de sua proposta,
relativos às alíneas do § 1º deste artigo, bem assim
os preceitos estabelecidos no art. 28.
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
11. Do contrato de concessão ou da portaria
de permissão constará, como condição obrigatória
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na execução do serviço, o cumprimento do indicado
pela entidade vencedora nos itens de sua proposta,
relativos às alíneas do caput deste artigo, bem as sim os preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. 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 competência deste Regu lamento, e serão formalizadas por meio de convênio
a ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
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 Telecomunicações.
§ 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
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica ções.
....................................................................................
PARECER Nº 1.140, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 501, de
2002 (nº 1.175, 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Rádio e Televisão
Educativa de Uberlândia, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
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I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.359,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato constante do Decreto de 18 de setembro de
2000, que outorga concessão à Fundação Rádio e
Televisão Educativa de Uberlândia para executar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Uber lândia, Estado de Minas Gerais.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que os órgãos técnicos do Ministério
das Comunicações constataram a correta instrução e
conformidade do processo 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, o Deputado Agnaldo Muniz, e aprovação daquele órgão colegiado. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o pro jeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado
em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlándia (cf. fl. 38):
• Presidente: Gladstone Rodrigues da Cunha Filho
• Vice-Presidente: Gilberto Arantes Carrijo
• Diretor-Executivo: Márcio Manzi Alvarenga
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, radiodifusão, 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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que ins tituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e
pela legislação superveniente. No âmbito do Poder
Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo
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Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores.
Os canais de radiodifusão educativa, de acor do com o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 1967,
são reservados à exploração da União, estados, mu nicípios, universidades e fundações constituídas no
Brasil, com finalidade educativa. A outorga para a
execução desse serviço prescinde de licitação pré via, conforme o art. 13, § 1º, do RSR, com a reda ção dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996. Exige, entretanto, com fulcro no § 2º do
mesmo artigo, a apresentação, no que couber, dos
documentos de habilitação previstos no art. 15 do
mencionado regulamento.
No Senado Federal, o exame dos atos de ou torga de concessões, permissões e autorizações de
serviços de radiodifusão, rea lizado pela Comissão
de Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39,
de 1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina
própria da radiodifusão educativa, vigora o entendi mento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legisla tivo 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 os 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 Mai or, 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 501, de 2002, não evi denciou violação da legislação pertinente, e não ha vendo reparos quanto aos aspectos de constitucio nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina mos pela Aprovação do ato que outorga concessão
à Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uber lándia, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legis lativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 permis são 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 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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967.
Complementa e modifica a Lei nº 4.117
de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.141, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 504, de
2002 (nº 1.333/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Difusora Rhema Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Barão de Antonina, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 504, de 2002 (nº 1.333, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Difusora Rhema Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Barão de Antonina,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 749, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 153,
de 27 de março de 2001, 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 Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Difusora Rhema Ltda., (cf. fl. 7):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Alcides Alves dos Santos Rodrigues
3.000
• Izildinha Aparecida Gallo Rodrigues
3.000
• Raimundo Rios de Oliveira
6.000
Total de Cotas
12.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Íris Simões.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposi ções que versem sobre comunicação, imprensa, radi odifusão, televisão, outorga e renovação de conces são, permissão e autorização para serviços de radio difusão sonora e de sons e imagens, devendo pro nunciar-se também sobre a constitucionalidade, juri dicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces são, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orien ta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci ona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Co missão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 504, de 2002 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 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, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 504, de 2002 não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato que outorga per missão à Rádio Difusora Rhema Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Barão de Antonina, Estado de São Pa ulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Rela tor.
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2002 (nº 1.392/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Preve, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma

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

I – Relatório

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Por meio da Mensagem Presidencial nº 744, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do ad. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato constante do Decreto de 5 de julho de 2001,
que outorga concessão à Fundação Preve para exe cutar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

....................................................................................
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 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 1.142, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 507, de

A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que os órgãos técnicos do Ministério
das Comunicações constataram a correta instrução
e conformidade do processo 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, o Deputado Mário Assad Júnior, e
aprovação daquele órgão colegiado. Na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Preve (cf. fl. 9):
• Diretor Presidente: José Eduardo Marques
• Diretor Financeiro: Luiz Antonio Graciano
• Diretor Administrativo: Luis Carlos Padoan
II – Análise
Conforme de termina o Re gimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu ad. 102, IV, cum pre à Comissão de Educação opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e re novação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima gens, devendo pro nunciar-se também sobre a
constitucionalidade, ju ridicidade e técni ca legislati va dessas pro posições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que insti-
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tuiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Execu tivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores.
Os canais de radiodifusão educativa, de acordo
com o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 1967, são re servados à exploração da União, estados, municípios,
universidades e fundações constituídas no Brasil,
com finalidade educativa. A outorga para a execução
desse serviço prescinde de licitação prévia, conforme
o art. 13, § 1º, do RSR, com redação dada pelo Decre to nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. Exige, entre tanto, com fulcro no § 2º do mesmo ar tigo, a apresen tação, no que couber, dos documentos de habilitação
previstos no art. 15 do mencionado regulamento.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão educativa, vigora o entendimento de
que a RSF nº 39/92 não se aplica aos atos de outorga
desse serviço.
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, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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, na da havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitu cionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 507, de 2002 não evidenci ou 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 Funda ção Preve, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 permis são 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 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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.143, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 520, de
2002 (nº 1.460/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Itarantiense
Nova Esperança a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itarantim, Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornelas
Relator ad hoc: Senador Antônio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 520, de 2002 (nº 1.460, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Itarantiense Nova Esperança a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itarantim, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 537, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 203 de 18 de
abril de 2001, 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 Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária Itarantiense Nova Esperança (cf. fl. 226):
• Presidente: Jorge Inácio do Nascimento
• Vice-Presidente: Valmiro Santos Souza
• Secretária: Ivonilde Xavier Dutra
• Tesoureiro: Filomeno Delmiro Gonçalves
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
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da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de sua relatora, a Deputada Ana Corso.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Execu tivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores, o serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
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 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 520, de 2002 não evidenci -
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ou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
Aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária Itarantiense Nova Esperança a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itarantim,
Estado da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Waldeck Ornélas, Relator – Antônio Carlos Junior (ad hoc).
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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.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providencias.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julga das em conformidade com os quesitos e critérios es tabelecidos neste artigo.
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1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pontos;
b) tempo destinado a serviço noticioso – máximo de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados na
própria localidade ou no município à qual pertence a
localidade objeto da outorga máximo de trinta pontos;
d) prazo para início da execução do serviço objeto da outorga, em caráter definitivo máximo de qua renta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de exame das propostas, cuja pontuação
não devera ser superior à vinte pontos, situação em
que as pontuações estabelecidas no § 1º serão pro porcionalmente reduzidas de modo que seja mantido
o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação estabelecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre propostas.
4º Somente serão classificadas as propostas
que, além de atenderem ao estabelecido no inciso I
do § 3º, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
I – cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo C;
5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo
e da valoração da proposta de preço pela outorga, de
acordo com os pesos preestabelecidos no edital, ob servado o que segue:
I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propostas, determinando pontuação máxima de cem pontos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A, o
peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo preponderará
sobre o peso relativo à valoração obtida pelo preço
pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo B, os
pesos relativos à valoração obtida pela aplicação do dis-
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posto no inciso II do § 3º deste artigo e à valoração obtida pelo preço pela outorga serão equivalentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo C,
o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela ou torga preponderará sobre o peso relativo à valoração
obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º
deste ar tigo.
6º Será desclassificada a proposta que contiver
oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo fixa do em edital.
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as proponentes classificadas serão
convocadas.
8º O valor da outorga de concessão ou permis são para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condi ções mínimas estabelecidas no edital objeto da licita ção, concernentes, entre outras, à carência, prazos
de pagamento, multas e encargos de mora, devendo
ser recolhido pela entidade vencedora ao FISTEL.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relati vos às alíneas do § 1º deste ar tigo, bem assim os pre ceitos estabelecidos no art. 28.
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.
11. Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relati vos às alíneas do caput deste artigo, bem assim os
preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. 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 competência deste Regu lamento, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
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;
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b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto no
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
PARECER Nº 1.144, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 521, de
2002 (nº 1.508 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Radiovida de
Botuporã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Botuporã,
Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 521, de 2002 (nº 1.508, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Botuporã, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 740, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 50, de
22 de fevereiro de 2001, 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 Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária Radiovida de Botuporã(cf. fl. 19):
• Presidente: Edilcio Brandão Malheiro
• Vice-Presidente: Maria José Brandão Marques
. Tesoureiro: Juscelino Marques de Souza
• Secretário: Robison Azevedo de Oliveira
. Diretor de Patrimônio: Maria do Livramento Carvalho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
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da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado José Borba.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Execu tivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores, O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612 de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615,
do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
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 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS no 521, de 2002 não evidenci ou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Botuporã, Esta do da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.

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

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios
estabelecidos neste artigo.

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615,
DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências.
....................................................................................

1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pontos;
b) tempo destinado a serviço noticioso – máximo de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, ar tísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados
na própria localidade ou no município à qual pertence à localidade objeto da outorga máximo de trinta
pontos;
d) prazo para início da execução do serviço
objeto da outorga, em caráter definitivo máximo de
quarenta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de exame das propostas, cuja pontuação não devera ser superior a vinte pontos, situação
em que as pontuações estabelecidas no § V serão
proporcionalmente reduzidas de modo que seja
mantido o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação estabelecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre propostas.
4º Somente serão classificadas as propostas
que, além de atenderem ao estabelecido no inciso I
do § 3º, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
I – cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo C;
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5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste ar tigo e da valoração da proposta de preço pela outor ga, de acordo com os pesos preestabelecidos no
edital, observado o que segue:
I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propos tas, determinando pontuação máxima de cem pon tos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A,
o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no inciso II do § 3º deste artigo preponde rará sobre o peso relativo à valoração obtida pelo
preço pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo
B, os pesos relativos à valoração obtida pela aplica ção do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à
valoração obtida pelo preço pela outorga serão equi valentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo
C, o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela
outorga preponderará sobre o peso relativo à valora ção obtida pela aplicação do disposto no inciso II do
§ 3º deste artigo.
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Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
11. Do contrato de concessão ou da portaria
de permissão constará, como condição obrigatória
na execução do serviço, o cumprimento do indicado
pela entidade vencedora nos itens de sua proposta,
relativos às alíneas do caput deste ar tigo, bem as sim os preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme competência deste Regulamento, e serão formalizadas por meio de convênio
a ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
.................. ..................................................................
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:

6º Será desclassificada a proposta que conti ver oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo
fixado em edital.

a) a União;

7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato públi co, para o qual todas as proponentes classificadas
serão convocadas.

c) as Universidades Brasileiras;

8º O valor da outorga de concessão ou permis são para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condi ções mínimas estabelecidas no edital objeto da lici tação, concernentes, entre outras, à carência, pra zos de pagamento, multas e encargos de mora, de vendo ser recolhido pela entidade vencedora ao Fis tel.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relati vos às alíneas do § 1º deste ar tigo, bem assim os pre ceitos estabelecidos no art. 28.
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi dente da República ou pelo Ministro de Estado das
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b) os Estados, Territórios e Municípios;

d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 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 no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
PARECER Nº 1.145, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 522, de
2002 (nº 1.512/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação comunitária Monte Sinai –
ACMS a executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 522, de 2002 (nº 1.512, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária Monte Sinai –
ACMS a executar serviço de radiodifusão comunitá ria na cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 740,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
118, de 6 de março de 2001, que autoriza a explora ção 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 le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comuni tária Monte Sinai – ACMS (cf. fl. 236):
• Presidente: Carlos Alberto Soares
• Vice-Presidente: Cleyves Maia Vieira
• 1ª Secretária: Selma Figueira Pontes
• 2ª Secretária: Erica Ferreira Pinheiro
• 1º Tesoureiro: José Carlos Curty
• 2º Tesoureiro: Washington José Almeida Nassif
• Diretora de Patrimônio: Regina de Fátima Carmo
Cozendey
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator, o Deputado Hermes Parcianello.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de radiodifusão so -
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nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que ins tituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e
pela legislação superveniente. No âmbito do Poder
Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra disciplina específica na
Lei nº 9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto
nº 2.6l5, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de
serviços de radiodifusão, realizado pela Comissão
de Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39,
de 1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina
própria da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se
aplica aos atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do
Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o ins trumento adequado, con forme pre ceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Se nado 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 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 522, de 2002 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 autoriza a Associação Comunitária Monte Sinai – ACMS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaocara, Estado do
Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO III
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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 sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e julga das em conformidade com os quesitos e critérios es tabelecidos neste artigo.
1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pon tos;
b) tempo destinado a serviço noticioso – máxi mo de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, ar tís ticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados na
própria localidade ou no município à qual pertence à
localidade objeto da outorga máximo de trinta pontos;
d) prazo para inicio da execução do serviço ob jeto da outorga, em caráter definitivo máximo de qua renta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesi tos para fins de exame das propostas, cuja pontuação
não devera ser superior a vinte pontos, situação em
que as pontuações estabelecidas no § 1º serão pro porcionalmente reduzidas de modo que seja mantido
o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação esta belecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pontu ação, vedada a comparação entre propostas.
4º Somente serão classificadas as propostas que,
além de atenderem ao estabelecido no inciso I do § 3º,
obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
I – cinqüenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo C;
5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo
e da valoração da proposta de preço pela outorga, de
acordo com os pesos preestabelecidos no edital, ob servado o que segue:
I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propos tas, determinando pontuação máxima de cem pontos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A, o
peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo preponderará
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sobre o peso relativo à valoração obtida pelo preço
pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo B,
os pesos relativos à valoração obtida pela aplicação
do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à valoração obtida pelo preço pela outorga serão equivalentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo C,
o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela outorga preponderará sobre o peso relativo à valoração
obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º
deste ar tigo.
6º Será desclassificada a proposta que contiver
oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo fixado em edital.
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as proponentes classificadas serão
convocadas.
8º O valor da outorga de concessão ou permissão para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre outras, à carência, prazos
de pagamento, multas e encargos de mora, devendo
ser recolhido pela entidade vencedora ao Fistel.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relativos às alíneas do § 1º deste artigo, bem assim os preceitos estabelecidos no art. 28.
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
11. Do contrato de concessão ou da podaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relativos às alíneas do caput deste ar tigo, bem assim os
preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme competência deste Regulamento, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
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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,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educa tiva não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica ções.
....................................................................................
PARECER Nº 1.146, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 524, de
2002 (nº 1.537/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Amparo aos
Artistas de Cajazeira a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
Relator ad hoc: Senador Antônio Carlos Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 524, de 2002 (nº 1.537, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária de Amparo aos
Artistas de Cajazeira a executar serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Salvador. Estado da
Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
683, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a ex ploração de canal de radiodifusão, nos termos do
art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de Cajazeira (cf. fl. 11):
• Presidente – Geraldo Mota da Rocha
• Secretário – José Carlos Pereira Porto
• Tesoureiro – Luiz Carlos de Souza
O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu relator, o De puta do Salvador Zimbaldi.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso 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 Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, 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 submetido à
análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 524, de 2002, não
contraria as formalidades estabelecidas na Resolu ção nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando ca racterizado que a Associação Comunitária de
Amparo aos Artistas de Cajazeira atendeu os de mais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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 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
produzira 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 1.147, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 525, de
2002 (nº 1.6O8/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Flor da Serra do Sul a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Flor da
Serra do Sul, Estado do Paraná.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 525, de 2002 (nº 1.608, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul tural e Artístico de Flor da Serra do Sul a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Flor da
Serra do Sul, Estado do Paraná.
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Por meio da Mensagem Presidencial Nº 970, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 42, de
22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que íntegra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da entidade Associação
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico
de Flor da Serra do Sul (cf. fl. 37):
Presidente – Ermeto Francisco Bertol
Vice-Presidente – Luiz Carlos Guimarães
Secretário Geral – Paulo Roberto Savaris
Tesoureira – Animari P. Guimarães
Diretor Administrativo – André Lurko
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Agnaldo Muniz.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, 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 sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 525, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a entidade Associação Comunitária de Desenvol vimento Cultural e Artístico de Flor da Serra do Sul
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atendeu os demais requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.................. ..................................................................
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 permis são dependera 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 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 1.148, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 529 de
2002 (nº 1.685/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Pe. Lino Beal a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de Paranacity, Estado do Paraná.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 529, de 2002 (nº 1.685, de 2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso ciação Pe. Lino Real a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Paranacity, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 93, de
2002, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 663,
de 14 de novembro de 2001, que autoriza a explora -
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ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da entidade Associação
Pe. Lino Real (cf. fl. 37):
Presidente – José Bortolotte
Vice-Presidente – Angelo Salvadego
1º Tesoureiro – Hélio Ribeiro da Silva
2º Tesoureiro – César Hipólito
1ª Secretária – Odete Lourenço Ribeiro
2º Secretário – Hercílio de Oliveira do Morro
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Dr. Hélio.
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
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, 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 submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 529, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a entidade Associação Pe. Lino Real atendeu os
demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela APROVAÇÃO do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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 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 per missão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal
§ 3º O ato de outor ga ou re novação so mente
pro du zi ra efe itos le gais após de liberação do Con gresso Naci o nal, na forma dos parágrafos an teri ores
§ 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 1.149, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de
2002 (nº 1.457/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Itaipu Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
Relator: Senador Geraldo Althoff
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje to de Decreto Legislativo nº 537, de 2002 (nº 1.457,
de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Itai pu Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade de Foz do
Iguaçu, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 519,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
122, de 14 de março de 2001, que renova a permis são para a exploração de canal de radiodifusão so nora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que integra os au tos, dá conta de que a
pre sen te soli ci ta ção foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu
deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Rádio Itaipu Ltda., (cf. fl. 136):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
. Antônio Savaris
79.200
. Antoninha Savaris Venson
35.200
. Flávio Ghelene Júnior
35.200
. Inaudi Savaris
26.400
Total de Cotas
176.000
O referido projeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu relator, o De puta do Léo Alcântara.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis lativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co missão de Educação opinar acerca de proposi ções que versem sobre comunicação, imprensa,
radiodifusão, televisão, ou torga e re novação de
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concessão, per missão e autorização para serviços
de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também so bre a constitucio nalidade, ju ridicidade e técnica le gislativa des sas
proposições.
O processo de exame e apre ciação dos atos
do Poder Exe cutivo que outorgam ou reno vam
concessão, per missão ou au to ri za ção para que
se execu tem ser vi ços de radi o di fu são sono ra e
de sons e ima gens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, ori enta-se, nes ta Casa do
Legislativo, pe las for malidades e pelos cri térios
es ta be le cidos na Resolução nº 39, de 1992, do
Senado Fede ral. Essa nor ma in terna re la ci o na os
elementos a se rem in formados pela en tida de pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co municações
que devem ins tru ir o processo sub metido à aná li se da Co missão de Educação.
A matéria é de competëncia exclusiva do
Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o ins trumento adequado, con forme pre ceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Se nado Federal.
A pro po si ção oriun da da Câ ma ra, des tina da a aprovar o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for mais
re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às
atri bu i ções do Con gres so Naci o nal, nos ter mos
dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada haven do,
pois, a obje tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 537, de 2002, não detectou 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, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão,
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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 Congresso 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 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 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 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.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.150, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 539 (nº
1.478, de 2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Nova Oliveira EM Stereo S/C Ltda. para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Crucilândia, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo (PDS) nº 539, de 2002 (nº
1.478, de 2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Nova Oliveira
FM Stereo S/C Ltda. para explorar o serviço de radio difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Crucilândia, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 750, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 167,
de 27 de março de 2001, 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 soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do em preendimento Nova Oliveira FM Stereo S/C Ltda.
(cf. fl. 5):
Nome do Sócio Cotista
Paulo Tarso Vitoi Ribeiro
Galeno Vitoi Ribeiro
Total de Cotas

Cotas de Participação
125.000
125.000
250.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Ricardo Izar.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, 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
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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, 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 Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 539, de 2002 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 RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e as 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 constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 539, de 2002 não eviden ciou vi olação das formalidades es tabelecidas na legislação per tinente, e não havendo reparos quan to
aos aspectos de constitucionalidade, ju ridicidade e
de técnica le gislativa, opinamos pela Aprova ção do
ato que outorga permissão à Nova Oliveira FM Ste reo S/C Ltda., para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Cru cilândia, Estado de Mi nas Gerais, na forma do Pro jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 Congresso 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 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 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 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.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.151, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 553, de
2002 (nº 1.921/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Nossa Senhora
Aparecida, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Bom Despacho, Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 173,
de 2002, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal, ato constante da Portaria
no 121, de 31 de janeiro de 2002, que outorga per missão à Fundação Nossa Senhora Aparecida para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex clusividade, com fins exclusivamente educativos,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade de Bom Despacho, Estado de Minas
Gerais.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decre to nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a reda ção dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996, a outorga será concedida mediante autori zação do Senhor Presidente da República e formali zada sob a forma de convênio, após a aprovação do
Congresso Nacional, conforme disposto no art. 223
da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presi dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
É a seguinte a direção da Fundação Nossa
Senhora Aparecida (cf. fl. 40):
• Diretor Presidente
– Maria Luzia Dirino
• Diretor Vice-Presidente
– Guiomar Maria Tiradentes Ribeiro
• Diretor Administrativo e Financeiro
– Maurício Bolina Reis Ribeiro
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2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de
outorga, pelo Poder Executivo, para execução de
serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao
cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões
para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece 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 ca nais de radiodifusão educativa são reservados à ex ploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do De creto nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.
III – Voto
Localizado na região Oeste de Minas, no Alto
São Francisco, a apenas 141 quilômetros de Belo
Horizonte, o município de Bom Despacho, com seus
40 mil habitantes, destaca-se por sua produção
agropecuária e industrial.
Venho acompanhando de perto o desempenho
de suas lideranças políticas, sociais e empresariais,
e o esforço que elas desenvolvem em favor do progresso de Bom Despacho.
A existência de duas emissoras de rádio e
nada menos do que oito jornais, atesta o interesse
dos habitantes de Bom Despacho, sobretudo de sua
juventude, pela educação, a cultura e a informação.
É com grande satisfação que dou parecer favorável à instalação de mais unta emissora de rádio
em Bom Despacho, sobretudo por tratar-se de uma
rádio educativa.

II – Análise

Diante da regularidade dos procedimentos e
do cumprimento da legislação pertinente, opinamos
pela Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do Projeto de Decreto Legislativo nº 553, de
2002.

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002. _
Ricardo Santos, Presidente.
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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 Congresso 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 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 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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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:
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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,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educa tiva não dependera da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica ções.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores
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de 24 de outubro de 2001, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da entidade Associação
de Assistência aos Bairros de Pitangui – ABAP (cf. fls.
226/227):
• Presidente –Antônio Eustáquio Morais Navarro
• Vice-Presidente – Joel de Souza Lopes
• 1º Secretária –Eunice Valadares
• 2º Secretário – José Benedito R. Pereira
• 1º Tesoureiro – Marcílio Valadares
• 2º Tesoureiro – João de Barros Filho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Roberto Balestra.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 554, de
2002 (nº 1974 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova rato que autoriza a
Associação de Assistência aos Bairros
de Pitangui – ABAP a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Pitangui, Estado de Minas Gerais.

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam 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, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, 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 submetido à análise desta Comissão de Educação.

Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 554, de 2002 (nº 1.974, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Assistência aos Bairros de Pitangui
– ABAP a executar serviço de radiodifusão comunitá ria na cidade de Pitangui, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.402,
de 2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 607,

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 554, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a
entidade Associação de Assistência aos Bairros de Pitangui – ABAP atendeu os demais requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.

....................................................................................
PARECER Nº 1.152, DE 2002
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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 sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar dc 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 renovacãc so mente
produzira efeitos le gais após de liberação do Con gresso Nacional, na forma dos paragrafo an terio res.
§ 4º O cancelamento da concessão ou per missão antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5 O prazo de concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.153, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de
2002 (nº 1.398/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Morada dos Rios S/C Ltda,.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de ConchaL Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje to de Decreto Legislativo nº 555, de 2002 (nº 1.398,
de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Morada dos Rios S/C
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Conchal,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 749,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
158 de 27 de março de 2001, que outorga permis são para a exploração de canal de radiodifusão so nora, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Co municações ao Presidente da República, do cu mento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu de ferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Morada dos Rios S/C Ltda. (cf.fls.
192/193):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Selma Aparecida C. de Souza
5.000
• Marcio Amauri Perin
5.000
• A integralizar pelos súcios
200.000
Total de Cotas
210.000
O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecno lo gia, Comu ni ca ção e
Informática da Câmara dos De pu ta dos, que se guiu o pa recer favorável de seu relator, o De puta do Gilmar Ma chado.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis lativa.
II – Análise
Conforme de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Edu cação opi nar acerca de pro posi -
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ções que ver sem so bre co municação, imprensa,
radiodifusão, televisão, ou torga e re novação de
concessão, per missão e au to ri za ção para servi ços de ra diodifusão sono ra e de sons e ima gens,
devendo pro nunciar-se tam bém so bre a constitu cionalidade, ju ri di ci da de e técni ca legis la ti va des sas proposições.
O processo de exame e apre ciação dos atos
do Poder Exe cutivo que outorgam ou reno vam
concessão, per missão ou au to ri za ção para que
se execu tem ser vi ços de radi o di fu são sono ra e
de sons e ima gens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, ori enta-se, nes ta Casa do
Legislativo, pe las for malidades e pelos cri térios
es ta be le cidos na Resolução nº 39, de 1992, do
Senado Fede ral. Essa nor ma in terna re la ci o na os
elementos a se rem in formados pela en tida de pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co municações
que devem ins tru ir o processo sub metido à aná li se da Co missão de Educação.
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, atende os requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e as 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 Mai or, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 555, de 2002, não
detectou violação das formalidades es tabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Sena do Federal,
e não havendo re paros quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e de técnica le gis lativa, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decre to Legislativo originário da Câ mara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 Congresso 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 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 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 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 do quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.154, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 558, de
2002 (nº l.843/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão ao Diário da Manhã Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje to de Decreto Legislativo nº 558, de 2002 (nº 1.843,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão ao Diário da Manhã
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sono ra em onda média na cidade de Florianópolis, Esta do de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 862,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
14 de agosto de 2001, que renova a concessão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, 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 le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do em preendimento Diário da Manhã Ltda. (cf. fl. 86):
Nome do Sócio Cotista
• Nelson Pacheco Sirotski
• Marcelo Sirotski
Total de Cotas

Cotas de Participação
9.762
238
70.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Alex Canziani.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

Dezembro de 2002

II – Análise
Conforme de termina o Re gimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co missão de Educação opi nar acerca de proposi ções que versem sobre comunicação, imprensa,
radiodifusão, televisão, ou torga e re novação de
concessão, per missão e autorização para serviços
de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também so bre a constitucio nalidade, ju ridicidade e técnica le gislativa des sas
proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos
do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, per missão ou au torização para que se
executem ser viços de radiodifusão so nora e de
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legisla tivo, pe las for malidades e pe los cri térios estabele cidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos
a serem informados pela entidadepretendente e
pelo Ministério das Comunicações que devem ins truir o pro cesso sub metido à aná lise da Comissão
de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do
Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o ins trumento adequado, con forme pre ceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Se nado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os 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 Mai or, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 558, de 2002, não detectou 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, na forma do Pro jeto de Decre to Le gislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002.
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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 Congresso 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 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 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 Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou per missão, 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.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.155, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 65, de 1999 (nº 2.961, de 1997,
na Casa de origem), de iniciativa do Pre sidente da República, que altera dispositivos da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, com a redação dada pelas Leis
nºs 6.657, de 5 de junho de 1979, e 7.960,
de 21 de dezembro de 1989, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, e da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; e sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 536, de 1999,
de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que altera dispositivos da Lei nº
4.898, de 9 de dezembro de 1965, e da Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 101, de 2000).
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tado, a proposta prevê o acréscimo de seis alíneas
ao art. 3º da mencionada Lei nº 4.898/65.

3. Ao art. 4º da mesma lei seriam aditadas
duas alíneas, seguintes às atuais, tornando defeso
ao magistrado, ao membro do Ministério Público, ao
membro do Tribunal de Contas, à autoridade policial
ou administrativa, diretamente ou por interposta pes soa, a divulgação de informações de que qualquer
dessas autoridades obtenha em razão do cargo e
cuja violação caracterize inobservância de sigilo, do
direito à intimidade e à vida privada, e da preservação da honra e imagem das pessoas.

4. A outra alí nea a ser acrescida ao art. 4º
proíbe o tratamento indigno a quem esteja sob
custódia policial e a exposição pú blica de acusado
em processo criminal ou administrativo, capaz de
ferir a honra, a intimidade ou a dignidade da pes soa humana.

Relator: Senador Bello Parga

I – Relatório

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada nia examina, nesta oportunidade, o Projeto de Lei
da Câmara nº 65, de 1999, identificado na ementa,
que é dirigido à Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de
1965, com as alterações que decorreram das Leis
nºs 6.657, de 5 de junho de 1979, e 7.960, de 21 de
dezembro de 1989, bem como às Leis nºs 8.429, de
2 de junho de 1992, e 7.347, de 24 de julho de
1985.

2. No que concerne à Lei nº 4.898, de 1965, a
proposição tem o escopo de alterar-lhe os arts. 3º,
4º, 6º, 7º e 11, e conferir exeqüibilidade às condi ções protetivas previstas na Constituição Federal: li berdade de manifestação do pensamento; direito à
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem; dire ito à não discriminação, à ampla defesa e ao contra ditório; proibição da escravidão e da servidão e de mais direitos e garantias constitucionais e legais as seguradas aos acusados. Para alcançar esse resul -

5. O art. 6º da Lei nº 4.898/65, por seu turno,
passaria a vigorar acrescido de parágrafos disciplinadores das sanções de natureza civil, fixadas no
valor do dano ou, a critério do juiz, em unidades fis cais de referência, e as de natureza penal, fixadas
em detenção entre seis meses a dois anos, multa,
perda do cargo e inabilitação, por três anos, para o
exercício de outra função pública, com aplicação
subsidiária, segundo o parágrafo acrescentado ao
art. 7º, das normas reguladoras do inquérito administrativo previstas na Lei nº 8.112, de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos).

6. Por derradeiro, o art. 11 da Lei nº 4.898, de
1965, autorizaria para a ação civil, a aplicação do
procedimento sumário, previsto no Código de Processo Civil.
7. No que tange à Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, o seu art. 17 ficaria acrescido de § 5º, estabelecedor do foro de competência para o julgamento do servidor ou autoridade pública que deixar
de atentar para a dignidade e os direitos constitucionais do acusado ou preso.
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8. Por seu turno, a Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, sofreria alterações no art. 80, a que seriam adicionados §§ 3º e 4º, dispondo, respectivamente, so bre a possibilidade de interposição de recurso dirigido
ao Conselho Superior do Ministério Público, com efei to suspensivo, em resposta a inquérito civil e dispon do ainda sobre a alteração do efeito do recurso, que
passaria de suspensivo a devolutivo, havendo interes se do Poder Público; por fim seria acrescentado o §
5º, para determinar que o inquérito, em princípio, há
de ser concluído em seis meses, admitida a prorroga ção quando justificável.
9. A proposição quer ainda que a Lei nº 7.347,
de 1985, contemple mais um dispositivo, o art. 19-A,
dispondo que a ação civil pública prescreve em cinco
anos.
10. O último dispositivo da proposta legislativa
oriunda da Câmara dos Deputados contém cláusula
de vigência, coincidente com a da publicação.
11. Em seguida, examina-se o Projeto de Lei do
Senado nº 536, de 1999, que se compõe de três artigos, o primeiro também concebido para alterar os
arts. 3º, 4º, 6º, 7º e 11 da Lei nº 4.898, de 1965; o se gundo artigo tem a finalidade de somar § 5º ao art. 17
da Lei nº 8.429, de 1992, e o terceiro e último disposi tivo contém a cláusula de vigência, também coinci dente com a da publicação.
12. As alterações propostas no PLS nº 536, de
1999, são igualmente endereçadas à Lei nº 4.898/65,
e visam garantir o sigilo da correspondência, das co municações telefônicas e telegráficas, de dados e por
via informatizada. Pretende ainda garantir o livre exercício de cultos religiosos, e de integração e filiação associativa. Objetiva assegurar a incolumidade física ou
mental das pessoas, os direitos e garantias legais, as
atividades, ofícios e profissões. Quer tornar a lei exe qüível no que se reporta a igualdade (entre as pesso as), ampla defesa, o contraditório (processual), as
prerrogativas do preso, do investigado, do acusado,
do réu e do condenado. Assegura liberdade de mani festação do pensamento, artística, intelectual, científi ca ou política. E confirma o direito ao sigilo fiscal ou
bancário.
II – Análise das Proposições
13. Os dois projetos ora examinados têm a finali dade de consignar em lei ordinária condições previs tas na Constituição Federal. No elenco desses direi tos constitucionais podem-se enumerar os concer nentes à liberdade, à intimidade, à vida privada, à
honra e à imagem, entre tantos outros.
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14. O principal ponto de inovação contido em
ambos os projetos reside na proibição a magistrado,
membro do Ministério Público, integrante de Tribunal
de Contas, autoridade policial ou administrativa, de
divulgar informações de que tenham o domínio em razão do exercício da função, ou dispensar tratamento
indigno ou exposição pública capaz de ferir a intimidade, a honra e a dignidade da pessoa sob custódia.
15. A proibição, que constitui o próprio cerne da
alteração do ordenamento jurídico, no PLC nº
65/1999 está contida nas alíneas j e f a serem acrescentadas ao art. 3º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, de 1999, e encontra correspondência no
PLS nº 536/99, nas alíneas I, m e n que este último
também propõe ao art. 3º da referida Lei nº 4.898/99.
16. Há, porém, tópicos que diferem, nas duas
proposições. Um deles, situado no PLS nº 536/99,
procura assegurar o sigilo da correspondência e das
comunicações telefônicas, de dados telegráficos e
por via informatizada, tema que não está tratado no
PLC nº 65/1999.
17. Os dois projetos, diferem ainda no que se refere à abrangência, porquanto a proposta que vem da
Câmara dos Deputados incide mais objetivamente
sobre a restrição de a autoridade divulgar ou opinar a
respeito da culpabilidade de pessoa sob investigação
com característica de abuso de poder.
18.O PLS nº 536, de 1999, orienta-se tanto na
direção da Lei nº 4.898, de 1965, em especial ao abuso de poder, de que trata essa lei, quanto no sentido
de proibir a devassa nas comunicações, matéria devidamente tratada na Lei nº 9.296, de 24 de julho de
1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art.
5º da Constituição Federal, e assim dispõe sobre a inviolabilidade do sigilo telefônico, de teleinformática,
da privacidade das comunicações, da eventualidade
de sua interceptação autorizada por autoridade judicial e prevê os procedimentos processuais aplicáveis.
19. Acrescente-se que o Projeto de Lei do Senado nº 536, de 1999, aponta como referência normativa ao art. 11 da Lei nº 4.898/65 o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo
Civil, mas esse procedimento, a partir da edição da
Lei nº 9.099, de 1995, já não pertence ao Código de
Processo, mas aos temas próprios dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, e a existência dessa segunda norma, em vigor e atualizada, não recomenda
a reedição normativa reiterativa.
III – Considerações Complementares
20. Distinguir e separar a moral da política é,
para Tzvetan Todorov’, ato fundamental da democra-
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cia moderna, porquanto não se deseja a prática de
política submissa à moral, a exemplo das teocracias,
nem que a moral seja mera decorrência de escolhas
políticas, como nos estados totalitários.
21. Pensamos como Todorov. Atos políticos se
julgam por seus resultados, e não pela reunião de fa tores que o geram. Não se confunda tal assertiva com
o duvidoso princípio de que os fins justificam os mei os. O que se afirma é que o moralizador procura estabelecer como regra a própria virtude que, em seus re sultados, ele próprio n~o atinge ou procura atingir. A
exposição dos seus direitos é sempre a melhor razão.
Sua recomendação do que é moralmente correto ul trapassa todos os crivos, mas o resultado que preco niza tem o vício da insinceridade, pois não basta a in dignação para se alcançar o bom resultado político.
22. O mau uso do bem atemoriza (ou deveria
atemorizar) mais que a verdade real, ainda que esta
não seja a verdade ideal. “Os países democráticos –
diz Todorov – sabem também exportar a morte em
nome do bem (...). O homem moralizador, figura muito
comum na sociedade contemporânea, quer restabe lecer a continuidade entre moral privada e vida públi ca. Ele pratica a indignação virtuosa e condena ao
opróbrio da mídia e de seus usuários aqueles que
centrariam o moralmente correto, aqueles que, por.
exemplo, se recusam a compartilhar o mundo entre
apenas dois, entre os ~antifascistas vigilantes e os
cúmplices do fascismo (ou do racismo, do anti-semi tismo, ou da extrema direita).
¹ TZVETAN TODOROV, in Mémoire du Mal, Tentation du Bien:
Enquête sur le Siècle, transições do O Estado de São Paulo, Cidades, p. 14.

Ao fazer isso, o moralizador se compraz em sua
consciência – o que está longe de ser um ato moral. O
primeiro ato moral consiste em não sobrepor a dupla
do bem e do mal à dupla do eu e do outro.”
23. Dito isto, e diante do maniqueísmo que se
formou em torno das proposições examinadas, essa
luta entre o bem e o mal, temos que tomar posição política, pois não nos parece aceitável estabelecer que
os fatores e os resultados possam ser absolutamente
integrantes do bem ou, alternativamente, do mal.
24. Primeiro, impõe-se o exame dos fatores que
efetivamente levarão ao resultado político. Vejamos,
pois.
25. Os projetos querem, de um lado, a preserva ção da imagem das pessoas, proibindo a divulgação
antecipada das acusações que contra ela pesem, an tes de confirmadas. Os opositores de lege ferenda,
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por seu turno, querem a divulgação dos fatos delituosos e das pessoas que os tenham praticado, ainda
que a materialidade, mas não a autoria, tenha sido
confirmada.
26. Da controvérsia surge a questão: estará
constitucionalmente segura a pessoa se as acusações contra ela são divulgadas sem a devida comprovação?
27. Cremos que não. Permitir que o cidadão contra quem é dirigida acusação formal – mas não com provada – seja levado à execração pública, com o rosto e o nome na mídia, sem a possibilidade de defender-se ou sequer de obter a reparação dos danos em
prazo e valor razoáveis, é negar peremptoriamente a
dignidade que lhe é assegurada na Carta Federal:
ninguém será submetido a tratamento degradante
(art. 5º, inciso III).
28. Em quanto tempo a pessoa levada á exposição pública por fato inverídico, acusada de crime que
jamais cometeu, recupera ria a sua credibilidade? Em
quanto tempo receberia indenização em dinheiro, mediante precatório judiciário, se demonstrasse em ação
judicial promovida à custa do seu patrimônio pessoal,
que a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município se equivocaram e subtrairam-lhe a liberdade, após
tê-la exposto ao vexame e à humilhação? E o que resta
da pessoa inocente após essa execração?
29. O aviltamento social da pessoa, parece-nos,
não pode ser reparado diante dos seus vizinhos e familiares, pois se não se ressente com a prisão o criminoso contumaz. Humilhação desse pode fere profundamente a personalidade e não oferece chance de recuperação ao inocente.
30. Por sua vez, a indenização irrisória, única
que hoje pode ser efetivamente recebida, constituiria
nova humilhação, exatamente por ser inexpressiva, e
amenização de valor aceitável dependeria do mecanismo de precatórios e da procrastinação de débitos
da Fazenda Pública que perpetuariam a tortura social.
31. E a questão dos métodos inquisitórias do
nosso sistema? Para nós, quanto mais violento é o
Poder Público – seja agindo por sua polícia judiciária,
seja pela atuação de integrante do Parquet, em prejulgamento do que ainda será apurado – mais restará
evidente a falta de critérios investigativos, de idéias
em que se fundamentem as averiguações, de inteligência que dispense a força bruta, de habilidades técnicas e de trato científico com o delito.
32. Nos dias atuais, em que a ciência oferece
um imenso leque metodológico, quer pelo uso da
identificação celular2, quer pelos prismas e raios es -
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peciais de recuperação das práticas delitivas, essas
lacunas nos procedimentos dos nossos técnicos re sultam imperdoáveis e fazem com que os métodos de
inquisição no nosso País ainda enveredem pela tortura, que também é prática proibida na Constituição Federal e em lei específica3
33. Por fim, é de se questionar aos opositores da
norma em elaboração:
qual é a importância do princípio da presunção
de inocência? É a Carta que o estabelece: ninguém
será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória4. Assim, nós cumpri mos ou deixamos de cumprir a Constituição. Não há
meio termo. Se a cumprimos, a ninguém julgaremos
por antecipação, a ninguém lançaremos ao opróbrio e
a ninguém privaremos da liberdade ou dos seus bens,
sem a prévia instauração do devido processo legal.
Não se pode privar alguém do pleno uso dos seus
bens sem que sobreleve razão justa.
34. Para nós, não há bem maior que a honra.
Mais valioso do que qualquer patrimônio material é o
patrimônio moral representado pela reputação de
honradez. Seja-me permitido citar o grande humanis ta que foi William Shakespeare:
2

DNA, espectografia de mama, identificação capilar.
Constituição Federal, art. 5º incisos III e XLIII; Lei nº 9.455, de 7 de
abril de 1997.
4 Constituição Federal, art. 5º, inciso LXII
3

“O tesouro mais puro que a vida mortal concede
é a reputação imaculada; tirada ela, os homens não
são senão greda dourada em barro pintado. A minha
honra é a minha vida; ambas existem uma pela outra;
tirai-me a honra, a vida esvair-se-á.”
IV – Voto
35. Esta Comissão, após submeter os dois pro jetos aos crivos de constitucionalidade e juridicidade,
e de analisar-lhes a técnica e os aspectos regimenta is, conclui pela constitucionalidade e juridicidade do
PLC nº 65, de 1999, e recomenda a sua Aprovação
em face das razões expendidas.
36. Conquanto também constitucional e jurídico,
além de lavrado em boa técnica, o PLS nº 536, de
1999, deixa de contemplar o tema de modo objetivo,
posto que se volta a matérias já disciplinadas em lei,
razão de, com fundamento no inciso III do art. 133 do
Regimento Interno, recomendarmos o seu arquiva mento.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 65, DE 1999
(PL. nº 02961 de 1997, na origem)
Bernardo Cabral – Presidente – Bello Parga –
Relator – Antonio Carlos Junior – Waldeck Ornélas
– Romero Jucá – Osmar Dias (Contrário) – José
Fogaça (Contrário) – Íris Rezende – Eduardo
Suplicy (Contrário) –
Wellington Roberto –
Leomar Quintanilha – Benicio Sampaio – Maguito
Vilela – 14- Ney Suassuna- Ricardo Santos – Olivir
Gabardo – Pedro Simon (Contrário) – Jefferson
Peres (Contrário) Continuação do Parecer nº 1.155,
de 2002, sobre as emendas apresentadas perante a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator Senador Belo Parga
I – Relatório
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
examina, nesta oportunidade, as Emendas nºs 1, 2, 3 e
4, de autoria do Eminente Senador Pedro Simon, e as
Emendas nºs 5, 6, 7, 8 e 9, constantes do Voto em
Separado do Eminente Senador José Eduardo Dutra,
oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 1999
(nº 2.961, de 1997, na Casa de origem).
2. São as seguintes as emendas oferecidas:
i) Emenda nº 1, objetivando a supressão da
alínea j que o art. 1º do PLC nº 65/99 pretende
acrescentar ao art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965;
ii) Emenda nº 2, objetivando a supressão do art.
2º do PLC Nº 65/99;
iii) Emenda nº 3, objetivando a supressão do art.
3º do PLC Nº 65/99;
iv) Emenda nº 4, objetivando a supressão do art.
4º do PLC Nº 65/99;
v) Emenda nº 5 , objetivando a modificação da
alínea j do art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, para dar-lhe a seguinte redação:
“Art 4º ....................................................
..............................................................
j) revelar o membro do Tribunal de
Contas e a autoridade policial ou
administrativa, ou permitir, indevidamente,
que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou
informações de que tenha ciência em razão
do cargo e que violem o sigilo legal, a
intimidade, a vida privada a imagem e a
honra das pessoas,”
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vi) Emenda nº 6, objetivando a supressão do §
5º do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
aditado pelo art. 2º da proposição;
vii) Emenda nº 7, objetivando a supressão dos
§§ 3º 4º e 5º do art. 8º da Lei 7.347 de 24 de julho de
1985, aditados pelo art. 3º da proposição;
viii) Emenda nº 8, objetivando a supressão do
art. 19-A da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
aditado pelo art. 4º da proposição; e
ix) Emenda nº 9, objetivando a alteração do § 2º
do art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965,
modificado pelo art. 1º da proposição, que passará a
conter a seguinte redação:
“Art. 6º ...................................................
..............................................................
§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar
o valor do dano, consistirá no pagamento de
indenização no valor de cinco mil reais a duzentos
mil reais. (NR)”
II – apreciação das emendas
3. Passemos agora à apreciação das referidas
emendas.
EMENDA Nº 1
3.1. A Emenda nº1 objetiva suprimir a alínea ‘j”
que o art. 1º do PLC nº 65/99 pretende acrescentar ao
art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965.
3.1.1. Em virtude da alínea j em exame, constitui
abuso de autoridade revelar o magistrado, o membro
do Ministério Público, o membro do Tribunal de
Contas, a autoridade policial ou administrativa, ou
permitir,
indevidamente,
que
cheguem
ao
conhecimento de terceiro ou aos meios de
comunicação fatos ou informações de que tenha
ciência em razão do cargo e que violem o sigilo legal,
a intimidade, a vida privada, a imagem e a honra das
pessoas.
3.1.2. Alega o proponente que o dispositivo em
questão viola diversas normas constitucionais, dentre
outras, a que consagra o direito à informação (art. 5º
XVI) a liberdade de imprensa (art. 22), a publicidade
dos processos (art. 5º, LX) e a transparência da
Administração Pública (art. 37). Segundo ele, sob o
manto da proteção da intimidade, da vida privada, da
imagem e da honra das pessoas, institui-se
verdadeira censura.
O art. 5º, XIV, da Lei Maior assegura a todos o
acesso à informação e o resguardo do sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional.
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O art. 220 da Carta Política estabelece que a
manifestação de pensamento, a criação, a expressão
e a informação , sob qualquer forma, processo ou
veículo, não sofrerão restrição, observado o disposto
nessa Carta, vedada qualquer forma de censura de
natureza política, ideológica e artística (§ 3º)
O art. 5º, LX, da Constituição preceitua que a lei
só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
O art. 37 da Constituição Federal arrola dentre
os princípios da administração pública o da
publicidade.
3.1.3.
Observa-se
dos
dispositivos
constitucionais invocados que nenhum deles abriga
direito absoluto, porquanto o art. 220 manda observar
as demais normas constitucionais, o art. 5º, LX,
permite a restrição da publicidade dos atos
processuais nos casos que estabelece, e o próprio
princípio da publicidade administrativa não é
maculado quando a legislação prevê a existência de
documentos sigilosos, aqueles cuja divulgação põem
em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem
como aqueles necessários ao resguardo da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas (art. 23, § 1º, da Lei
nº 8159, de 8 de janeiro de 1991).
3.1.4. Isso ocorre porque a Constituição Federal
também assegura, em seu art. 5º a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas.
A Carta de 1988 enumera outros casos de
sigilo:
Art. 5º (..)
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;
LXXII – conceder-se-á ‘7iabeas-data “:
a) para assegurar o conhecimento de
informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público
b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo,
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(.)
§ 11 – A ação de impugnação de mandato
tramitará em segredo de justiça, respondendo o
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autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta
má-fé.
Art. 93
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei se o
interesse público o exigir, limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes;
3.1.5.Como se sabe a interpretação de normas
não deve ser feita de maneira isolada, mas sim
inserida no contexto em que elas se erigiram.
Obviamente, se a Constituição Federal garantiu
o direito à vida privada, à intimidade, à honra e à
imagem das pessoas não poderia nenhum de seus
dispositivos tomar tal direito letra morta.
Deve-se ter presente que a Lei nº 4.898, de
1965, trata de abuso de autoridade, estabelecendo
condutas em que os agentes públicos se excedem no
cumprimento de seu dever funcional.
Ora, as autoridades referidas na alínea “j” têm
dever de oficio de preservar a intimidade, a honra, a
vida privada e imagem das pessoas, que não podem
ser maculadas em virtude da revelação de fatos dos
quais apenas essas autoridades têm conhecimento
em razão de seu mister.
A alínea que se quer suprimir não institui a
censura e nem inova a legislação pátria. Inúmeros
exemplos podem ser arrolados;
Lei
de
Processo
Administrativo
da
Administração Federal – Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, morali dade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência. (...)
V – divulgação oficial dos atos administrativos,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Cons tituição;
Art. 46. Os interessados têm direito à vista do
processo e a obter certidões ou cópias reprográficas
dos dados e documentos que o integram, ressalvados
os dados e documentos de terceiros protegidos por
sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à ima gem.
Código de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973.
Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos:
I – em que o exigir o interesse público;
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II – que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio,
alimentos e guarda de menores. (Redação dada pela
Lei nº 6.515, de 26-12-1977.)
Parágrafo único. O direito de consultar os autos
e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e
a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dis positivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite.
Art. 815. A justificação prévia, quando ao juiz parecer indispensável, far-se-á em segredo e de plano,
reduzindo-se a termo o depoimento das testemunhas.
Código Civil (de 1917) – Lei nº 3.071, de 1º de
janeiro de 1916.
Art. 184 – A afinidade resultante de filiação espúria poderá provar-se por confissão espontânea dos ascendentes da pessoa impedida, os quais, se o quiserem, terão o direito de fazê-la em segredo de justiça.
Parágrafo único – A resultante da filiação natural
poderá ser também provada por confissão espontânea dos ascendentes, se da filiação não existir a pro va prescrita no art. 357.
Código Civil Novo – Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
Art. 1.705. Para obter alimentos, o filho havido
fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias
à administração da justiça ou à manutenção da ordem
pública, a divulgação de escritos, a transmissão da
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização
da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem afins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de
ausente, são partes legítimas para requerer essa pro teção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará
as providências necessárias para impedir ou fazer
cessar ato contrário a esta norma.
Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990.
Art. 201. Compete ao Ministério Público:
§ 4º O representante do Ministério Público será
responsável pelo uso indevido das informações e
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documentos que requisitar, nas hipóteses legais de
sigilo.
Art. 143. É vedada a divulgação de atos judicia is, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato
infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do
fato não poderá identificar a criança ou adolescente,
vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, fili ação, parentesco e residência.
Código de Processo Penal – Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941.
Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade.
Parágrafo único. Nos atestados de anteceden tes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não
poderá mencionar quaisquer anotações referentes a
instauração de inquérito contra os requerentes, salvo
no caso de existir condenação anterior. (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 6.900, de 14-4-1981)
Art. 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido [de reabilita ção], cercando-as do sigilo possível e, antes da deci são final, ouvirá o Ministério Público.
Art. 792. As audiências, sessões e os atos pro cessuais serão, em regra, públicos e se realizarão
nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos
escrivões, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente
designados.
§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão
ou do ato processual, puder resultar escândalo, in conveniente grave ou perigo de perturbação da or dem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá,
de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério
Público, determinar que o ato seja realizado a portas
fechadas, limitando o número de pessoas que pos sam estar presentes.
Lei de Tóxicos Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de
2002.
Art. 26. Os registros, documentos ou peças de
informação, bem como os autos de prisão em flagran te e os de inquérito policial para a apuração dos cri mes definidos nesta lei serão mantidos sob sigilo, ressalvadas, para efeito exclusivo de atuação profissio nal, as prerrogativas do juiz, do Ministério Público, da
autoridade policial e do advogado na forma da legisla ção específica.
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Parágrafo único. Instaurada a ação penal, ficará
a critério do juiz a manutenção do sigilo a que se refere este artigo.
Art. 17. Violar de qualquer forma o sigilo de que
trata o Art. 26 desta lei:
Pena – Detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses,
ou pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta)
dias-multa, sem prejuízo das sanções administrativas
a que estiver sujeito o infrator.
Estatuto da OAB – Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994.
Art. 7º São direitos do advogado:
XIII – examinar, em qualquer órgão dos Poderes
Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública
em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam su jeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, po dendo tomar apontamentos;
XV – ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na
repartição competente, ou retirá-los pelos prazos le gais;
XVI – retirar autos de processos findos, mesmo
sem procuração, pelo prazo de dez dias;
§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:
1) aos processos sob regime de segredo de justiça;
Art. 72. O processo disciplinar instaura-se de
ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada.
§ 1º O Código de Ética e Disciplina estabelece
os critérios de admissibilidade da representação e os
procedimentos disciplinares.
§ 2º O processo disciplinar tramita em sigilo, até
o seu término, só tendo acesso às suas informações
as partes, seus defensores e a autoridade judiciária
competente.
CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943).
Art. 781 – As partes poderão requerer certidões
dos processos em curso ou arquivados, as quais se rão lavradas pelos escrivões ou secretários.
Parágrafo único – As certidões dos processos
que correrem em segredo de justiça dependerão de
despacho do juiz ou presidente.
Código Penal – Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art. 93 – A reabilitação alcança quaisquer penas
aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao
condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11-7-1984)
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Parágrafo único – A reabilitação poderá, tam bém, atingir os efeitos da condenação, previstos no
art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação
anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.
(Redação dada pela Lei nº
Código Penal Militar – (Decreto-Lei no 1.001 de
21 de outubro de 1969).
Art. 135. Declarada a reabilitação, serão cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais.
Sigilo sobre antecedentes criminais.
Parágrafo único. Concedida a reabilitação, o re gistro oficial de condenações penais não pode ser co municado senão à autoridade policial ou judiciária, ou
ao representante do Ministério Público, para instru ção de processo penal que venha a ser instaurado
contra o reabilitado.
Código de Processo Penal Militar- (Decreto-Lei
nº 1.002 de 21 de outubro de 1969).
Publicidade da instrução criminal.
Art. 387. A instrução criminal será sempre públi ca, podendo, excepcionalmente, a juízo do Conselho
de Justiça, ser secreta a sessão, desde que o exija o
interesse da ordem e disciplina militares, ou a segu rança nacional.
Sigilo do inquérito.
Art. 16. O inquérito é sigiloso, mas seu encarre gado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado.
Ordenação de diligências.
Art. 653. O auditor poderá ordenar as diligências
necessárias para a apreciação do pedido, cercan do-as do sigilo possível e ouvindo, antes da decisão, o
Ministério Público.
Regime Jurídico Único.
Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades
com independência e imparcialidade, assegurado o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da administração.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências
das comissões terão caráter reservado.
3.1.6. Tem-se, assim, que não existe um princí pio absoluto. Zela-se pelos Princípios da razoabilida de e da necessidade, visando a conciliar, tanto quanto
possível, o interesse público na publicidade e o interesse do cidadão à privacidade. De boa cautela é evitar a exposição excessiva ou indevida da parte, para
que não sofra danos, muitas vezes irreparáveis.
Assim, da mesma forma que as leis retro citadas já
contemplam o direito ao sigilo em questões de foro
pessoal, correndo tais processos em segredo de justiça; sequer, com o dispositivo dado pelo art. 1º do PLC
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em questão, que os membros relacionados na alínea
j tenham, a partir de aferição que somente os atos
que violam o sigilo legal, a intimidade, a vida privada,
a imagem e a honra das pessoas, não cheguem ao
conhecimento de terceiros, como já contemplado na
Constituição Federal, no inciso X do art. 5º
Por conseguinte, o presente parecer é pela reje ição da Emenda nº 1.
EMENDA Nº 2
3.2. A Emenda nº 2 objetiva suprimir dispositivo
que trata da prerrogativa de foro em se tratando de julgamento de ato de improbidade administrativa.
3.2.1. Entretanto, são encontrados no próprio direito brasileiro vigente casos de prerrogativa de foro
em se tratando de julgamento de atos de improbidade
administrativa, porquanto tais atos são típicos crimes
de responsabilidade.
Daí as lúcidas palavras do Doutor Aristides Junqueira Alvarenga, ex-Procurador-Geral da República,
em recente ar tigo publicado no Suplemento “Direito e
Justiça” do periódico “Correio Brasiliense” do dia 30
de setembro de 2002, verbis:
“Com efeito, o artigo 85, V do texto constitucional, presente, repetindo textos anteriores, diz ser crime de responsabilidade do presidente da República
os atos que atentem contra a probidade da administração, ou seja, os atos de improbidade administrativa, que serão definidos em lei especial.
(...)
Ora, se os atos de improbidade administrativa
do presidente da República são crimes de responsabilidade, a fortiori, as condutas funcionais de improbidade administrativa, definidas na Lei nº 8.429/92,
têm a mesma natureza jurídica, ou seja, são crimes
de responsabilidade, pois, se assim é quanto ao pre sidente da República, nada se justifica que sua natureza se transmude em razão, apenas, da diferença da
função pública exercida pelo agente público. Se assim
não for, cair-se-á no ilogismo de se admitir que uma
circunstância meramente acidental é capaz de mudar
a essência das coisas.
Porque ato de improbidade administrativa é, na
sua essência, crime de responsabilidade (também
denominado, quiçá com maior propriedade, de infração político-administrativa), praticável não só pelo
presidente da República, mas por todo e qualquer
agente público, a Lei nº 1.079/50 estendeu sua aplicação aos ministros de Estado (art. 13), aos ministros
do Supremo Tribunal Federal (art. 39), ao procurador-geral da República (art. 40), aos governadores e
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secretários dos estados-membros (art. 74), fazendo
questão de repetir, relativamente a cada um deles,
que o procedimento incompatível com a dignidade, a
honra e o decoro do cargo atenta contra a probidade
da Administração e é crime de responsabilidade.
Por se tratar de crime de responsabilidade, o
processo e julgamento dos agentes públicos, sejam
ou não agentes políticos, aos quais se imputa a autoria de ato de improbidade administrativa, hão de obe decer às regras de competência constitucionalmente
fixadas.
Assim, pelos atos de improbidade que praticar,
porque constitutivos de crime de responsabilidade, o
presidente da República há de ser processado e jul gado pelo Senado Federal, mediante prévia licença
da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 86
da Constituição Federal; os ministros de Estado e os
comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáuti ca, quando não se tratar de crime de responsabilida de conexo com o do presidente da República, os mi nistros do próprio Supremo Tribunal Federal, os membros dos Tribunais Superiores, os ministros do Tribu nal de Contas da União e os chefes de missão diplo mática de caráter permanente serão processados e
julgados, originariamente, pelo Supremo Tribunal Fe deral (art. 102, I, c, da Constituição Federal); os de sembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, .os membros dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito Federal, os juízes
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regi onais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Con selhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os
membros do Ministério Público da União que oficiem
perante Tribunais, quando a eles imputada à prática
de ato de improbidade, ou seja, a prática de crime de
responsabilidade, deverão eles ser processados e julgados, originariamente, pelo Superior Tribunal de
Justiça (art. 105, I, a, da Constituição Federal); os go vernadores dos estados e do Distrito Federal, pela
Assembléia Legislativa, nos trilhos da Lei nº 1.079/50,
com a devida adequação ao texto constitucional vi gente; os prefeitos e vereadores, pela Câmara Muni cipal, segundo regras estampadas nos artigos 4º e 7º,
respectivamente, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fe vereiro de 1967.
Obviamente, os agentes públicos que não têm
foro por prerrogativa de função constitucionalmente
fixado, serão processados e julgados por juiz de pri meiro grau de jurisdição.
Pode não ser o desejável por muitos, que des confiam da eficácia sancionatória, quando se trata de
foro por prerrogativa de função, mas legem habemus
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e urge cumprir a lei que nos rege, principalmente
quando essa lei é a Constituição da República Federativa do Brasil Seu descumprimento torna inviável o
Estado de Direito democrático.”
3.2.2. Note-se: não se trata de privilégio alcançado a alguém, mas, sim, de prerrogativa protetiva da
dignidade de elevados cargos públicos.
3.2.3. Ademais, já há precedentes do Supremo
Tribunal Federal consagrando a interpretação ora em
comento. Tratam-se das Reclamações 2.138 e 2.186,
deferidas – com ampla análise de jurisprudência an terior – para o fim de trazer ao Excelso Pretório o julgamento de alegados atos de improbidade por parte
de Ministros de Estado.
Voto, assim, pela rejeição da Emenda nº 2.
EMENDA Nº 3
3.3. A Emenda nº 3 visa suprimir dispositivo que
trata do recurso contra a instauração de inquérito civil
e do respectivo procedimento preparatório.
3.3.1. Preliminarmente, urge refutar as afirmações contidas na justificativa da emenda, de que a
adoção de semelhante recurso administrativo – recurso contra a instauração de inquérito civil e do respectivo processo preparatório – não é da tradição do direito brasileiro, nem encontra respaldo na Constituição,
e de que há a violação do princípio da independência
funcional do membro do Ministério Público, ao dar poderes ao Conselho Superior de adequar o âmbito da
apuração por aquele efetivada, pelas razões que se
seguem.
3.3.2. Convém aduzir que a norma pertinente ao
recurso é processual, não havendo qualquer ofensa à
independência funcional de membro do Ministério
Público. Se assim for entendido, os recursos judiciais
também serão ofensivos à independência funcional
dos membros da Magistratura.
3.3.3. Tanto é verdade, que o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), permite que o juiz possa remeter ao
Procurador-Geral o inquérito ou peças de informação
para que este ofereça a denúncia, não oferecida pelo
órgão do Ministério Público. Não há, assim, novidade
no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, é preciso
salientar que a criação do mecanismo para fins de
propositura da ação não implica em qualquer espécie
de interferência externa ou cerceamento das atividades constitucionalmente atribuídas ao Ministério Pú blico, vez que será submetido à apreciação de um órgão superior, mas que, entretanto, será parte integrante da mesma instituição, ou seja, um órgão do

620

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2002

DEZEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

próprio Ministério Público, com competência para
apreciar decisões tomadas pelo mesmo Ministério
Público.
3.3.4. Ademais, urge argumentar que o agente
público, mesmo que ainda não condenado, ao figurar
como “indiciado” num inquérito civil, tem seu status
jurídico alterado, podendo sofrer danos á sua honra e,
por conseguinte, a criação de tal modalidade recursal
possibilita ao ordenamento jurídico maior segurança
e eficácia no controle de determinadas decisões que
eventualmente possam ser tomadas de modo mono crático e equivocado por parte de um único integrante
do MP, razão pela qual, aconselhável e salutar se faz
a criação de uma espécie recursal a ser submetida à
apreciação de um órgão colegiado e integrante da
mesma instituição.
Assim sendo, o presente parecer é pela rejeição
da Emenda nº 3.
EMENDA Nº 4
3.4.A Emenda nº 4 visa suprimir norma sobre
prazo prescricional, fixado em 5 anos, na lei da ação
civil pública.
3.4.1. É de conhecimento generalizado que a
todo direito corresponde um dever. Há mais: para
cada direito-dever corresponde uma ação.
3.4.2. Com o fim de assegurar um mínimo de estabilidade e de segurança nas relações sociais, a cultura jurídica universal convencionou estabelecer pra zos para o exercício dos direitos, bem assim para o
ajuizamento das respectivas ações. São os prazos
decadenciais e os prazos prescricionais.
3.4.3. Assim, em especial relativamente às
ações que – por sua própria natureza -atingem um
grande número de pessoas (como é da vocação das
ações civis públicas), é de elevada sabedoria e pru dência a previsão expressa de um prazo prescricio nal. Tal prazo não pode ser pequeno, sob pena de ge rar o ajuizamento apressado e temerário de uma
ação, bem assim não pode ser demasiado longo, a
ponto de deixar em aberto relações sócio-jurídicas
que clamam por estabilidade e segurança.
3.4.4. Daí a correção e razoabilidade da fixação
de um prazo prescricional de cinco anos para as
ações civis públicas, O lapso proposto não é, à evi dência, curto, mas, sim, largo o suficiente para permi tir a correta preparação de uma lide bem posta e sem
comprometimento do ideal de estabilidade e seguran ça jurídicas.
3.4.5. Enfim, nenhum prejuízo traz a não especi ficação de “termo inicial da prescrição, nem de cau-
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sas de interrupção ou suspensão”. Isso porque o termo inicial do prazo prescricional sempre é o malferimento do direito a que se busca proteger na ação.
Ademais, aplicam-se à ação civil pública, subsidiariamente, as disposições da legislação codificada vigente sobre termo inicial, bem assim sobre interrupção
ou suspensão de prazo prescricional. Por outro lado,
situações não previstas na lei sempre poderão ser devidamente solucionadas pela jurisprudência por meio
de criterioso recurso à analogia e a outras técnicas
hermenêuticas.
Voto, assim, pela rejeição da Emenda nº 4.
EMENDA Nº 5
3.5. A Emenda nº 5 objetiva excluir da alínea j do
art. 4º da Lei nº 4.898, de 1965, os membros do Ministério Público e da magistratura, sob o argumento de
que somente lei complementar poderia dispor sobre a
atuação de tais agentes públicos.
3.5.1. A própria Lei nº 4.898, de 1965, em seu
art. 4º, alínea d, serve para refutar tal assertiva., uma
vez que nela há conduta dirigida ao Juiz – “deixar o
Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção
ilegal que lhe seja comunicada”.
3.5.2. A Lei em questão regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, tendo, portanto, natureza processual, não dizendo
respeito, assim, ao estatuto dos membros das carreiras do Ministério Público e da Magistratura.
EMENDAS Nºs 6,7 e 8
3.6. A Emenda nº 6 objetiva a supressão do § 5º
do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aditado pelo art. 2º da proposição, com vistas a expurgar
do texto a regra de competência em virtude da prerrogativa do foro.
3.7. A Emenda nº 7 visa à supressão dos §§ 3º
4º e 5º do art. 8º da Lei nº 7.347 de 24 de julho de
1985, aditado pelo art. 3º da proposição, relativos ao
recurso cabível da instauração do inquérito civil ou do
procedimento preparatório da ação civil pública.
3.8. A Emenda nº 8 visa à supressão do art.
19-A da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aditado
pelo ad. 4º da proposição, referente à prescrição da
ação civil pública.
3.8.1. As questões sobre as quais versam tais
emendas foram tratadas na ocasião do exame das
emendas nºs 1 a 4, de autoria do Senador Pedro Simom, prestando os argumentos que nortearam a re jeição daquelas igualmente para a rejeição destas.
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EMENDA Nº 9 – DE REDAÇÃO
3.9. A Emenda nº 9 visa à alteração do § 2º do
art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965,
modificado pelo art. 1º da proposição, para ajustar os
valores em UFIR para reais (R$), uma vez que tal
índice de indexação, existente quando da aprovação
do projeto na Câmara Federal (15 de dezembro de
1999), foi posteriormente extinto pela MP 2176-79, de
23 de agosto de 2001, convertida na Lei nº 10.522, de
19 de julho de 2002 (art. 12).
3.9.1. Ocorre, entretanto que, quando da sua
extinção, a UFIR foi fixada em R$ 0,977. Assim, com
vistas a manter o valor exato estabelecido pela
Câmara dos Deputados no dispositivo em questão,
impõe-se promover alteração na Emenda.
3.9.2. Em virtude dos elementos que levaram à
apresentação dessa Emenda de Redação, somos
pelo seu acolhimento, na forma de Subemenda.
Voto

Esta Comissão, após apreciar as emendas
oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 65, de
1999, recomenda a rejeição das Emendas nºs 1 a 8 e
o acolhimento da Emenda nº 9, na forma da emenda
que se segue:
EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se ao § 2º do art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, modificado pelo art. 1º da
proposição, a seguinte redação:
“§ 2º A sanção civil, caso não seja possível
fixar o valor do dano, consistirá no pagamento da
indenização no valor de R$4.885,00 (quatro mil,
oitocentos e oitenta e cinco reais) a
R$195.400,00 (cento e noventa e cinco mil e
quatrocentos reais). (NR)”
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. –
Bernardo Cabral, Presidente – Bello Parga,
Relator – Antonio Carlos Junior – Waldeck
Ornélas – Romero Jucá – Osmar Dias (Contrário)
– José Fogaça (Contrário) – Íris Rezende –
Eduardo Suplicy (Contrário) – Wellington Roberto
– Leomar Quintanilha – Benício Sampaio –
Maguito Vilela – Ney Suassuna – Ricardo Santos
– Olivir Gabardo – Pedro Simon (Contrário) –
Jefferson Péres (Contrário).
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VOTO
EM SEPARADO DO SENADOR
JOSÉ EDUARDO DUTRA, SOBRE O
PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 65, DE 1999
Acolho, desde logo, o relatório do eminente Senador Bello Parga. Peço vênia, todavia, para oferecer
à proposição algumas emendas que, no meu entendimento, sanariam vícios de inconstitucionalidade e de
juridicidade.
Observo, em primeiro lugar, que a alínea j, que
se pretende seja aditada ao art. 4º da Lei nº 4.898, de
9 de dezembro de 1965, elenca como autoridades sujeitas às sanções de abuso “o magistrado e o membro
do Ministério Público”. Ocorre que, por força de mandamentos constitucionais (art. 93 e art. 128, § 5º CF),
a conduta funcional dessas autoridades, notadamente seus deveres, deve ser regulada por lei de estatura
complementar.
Nesse sentido, fazem parte do ordenamento
jurídico a Lei Complementar nº 35, de 1979 – o
Estatuto
da
Magistratura
–
devidamente
recepcionada pela ordem constitucional vigente,
dada a sua compatibilidade com a Constituição de
1988 – e a Lei Orgânica do Ministério Público
(LOMP), a Lei Complementar nº 75, de 1993. A
matéria que se busca converter em lei, por meio
dessa alínea, no que pertine aos magistrados tem
previsão no art. 36, inciso III do Estatuto. No que diz
respeito aos membros do Ministério Público, a
disposição aplicável é a que se encontra no art. 236,
inciso II da LOMP. Qualquer alteração de ambos os
dispositivos só pode ser levada a efeito por lei
complementar, sob pena de vício formal de
inconstitucionalidade. Por esses motivos, impõe-se a
supressão da expressão “o magistrado, o membro
do Ministério Público”, constante da alínea j, do art.
4º, da Lei nº 4.898/65, com a redação dada pela
presente proposição.
O § 5º, que se quer seja adicionado ao art. 17 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, é, igualmente, inconstitucional, pois invade a esfera de competência
exclusiva do Poder Constituinte. A Constituição tem
como um de seus fundamentos a observância do re gime republicano. Canotilho e Vital Moreira, em Fun damentos da Constituição (Coimbra: Coimbra Editora, 1991) nos ensinam que a opção constitucional
pelo republicanismo é a afirmação político-jurídica da
soberania popular ilimitada, como fonte de emanação
do poder. Esse regime, ou forma de governo, finca-se
nos pilares da isonom ia, isaegoria e isotimia. A fixação de foro privilegiado, ou, em outras palavras, as
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exceções ao primado do juízo natural (art. 5º, LIII,
CF), que mitigam a isonomia, só podem ser previstas
no texto constitucional, sob pena de degeneração do
próprio princípio republicano, resvalando-se o legisla dor ordinário para formas aristocráticas ou oligárqui cas, se militar contra o tratamento isonômico perante
a lei e pela lei. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é cediça nessa linha (v.g AgPet 240-DF;
693-SP; 249-DF; 1738-MG; ADIN 978-PB; 1025-TO;
HC 70.604-SP; HC 69.999-PB; RHC 79.331-RJ).
Outrossim, são inconstitucionais os pretendidos
§§ 3º, 4º e 5º do art. 8º da Lei nº 7.347, por violarem o
princípio institucional de independência funcional de
cada membro do Ministério Público, consoante o dis posto no § 1º do art. 127 da Constituição Federal.
Ademais, não é da tradição jurídica brasileira o recur so administrativo de inquérito. Eventuais abusos co metidos por autoridades que têm por atribuição a condução desse procedimento investigatório podem e
devem ser coibidos pelos meios próprios, especial mente mandado de segurança e habeas corpus, pe rante a competente autoridade judicial. A par disso, o
recebimento de recurso administrativo com efeito
suspensivo e a limitação o tempo de duração dos in quéritos (muitas vezes dependentes de trâmites ad ministrativos de notória lentidão) facilitam a consoli dação de danos e a consagração da impunidade,
mormente nos casos mais complexos, em que as
ofensas são de maior monta.
A ausência de previsão do termo inicial da prescrição, a omissão das causas de interrrupção ou sus pensão, tornam o art. 19-A da Lei nº 7.347/85 demasi adamente circunscritivo, tolhendo a defesa dos interesses difusos e coletivos de maneira irremediável e
em ofensa ao princípio constitucional da razoabilida de. É sabido que o STF tem assentado a proscrição
de leis arbitrárias, desprovidas de razoabilidade, com
base na cláusula do devido processo legal (art. 5º, in ciso LIV, in fine, CF)
Finalmente, cabe alterar nos parâmetros de in denização do § 2º do art. 6º da Lei nº 4.898, de 1965,
em virtude da extinção da UFIR, pela edição de medi da provisória que dispõe sobre o cadasfro informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências (última edição:
MPV-2176, de 23-8-01, art. 29, § 3º, em vigor ex vi art.
2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setem bro de 2001).
Em face do exposto, sou pela aprovação da proposição, com as seguintes emendas:
Emenda nº – CCJ
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Dê-se à alínea j do art. 4º da Lei nº 4.898, de 9
de dezembro de 1965, modificado pelo art. 1º da pro posição, a seguinte redação:
“j) revelar o membro do Tribunal de Contas e a
autoridade policial ou administrativa, ou permitir, indevidamente, que cheguem ao conhecimento de terceiro ou aos meios de comunicação fatos ou informações de que tenha ciência em razão do cargo e que
violem o sigilo legal, a intimidade, a vida privada, a
imagem e a honra das pessoas;”
Emenda nº – CCJ
Suprima-se o § 5º do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992, aditado pelo art. 2º da proposição.
Emenda nº – CCJ
Suprimam-se os §§ 3º, 4º e 5º do art. 8º da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, aditado pelo art. 3º da
proposição.
Emenda nº – CCJ
Suprima-se o art. 19A da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, aditado pelo art. 4º da proposição.
Emenda nº – CCJ
Dê-se ao § 2º do art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, modificado pelo art. 1º da proposição, a seguinte redação:
“§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar
o valor do dano, consistirá no pagamento de indenização no valor de cinco mil reais a duzentos mil reais.
(NR)”
Sala das Reuniões, de março de 2002. – José
Eduardo Dutra
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
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igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
....................................................................................
III – ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996
Regulamenta o inciso XII, parte final,
do art. 5º da Constituição Federal.
....................................................................................
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
Atualiza em 25-10-01
MPV 2225-45, DE 4-9-01
Art 17. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Púbico ou pela pessoa
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetiva ção da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou concilia ção nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, pro moverá as ações necessárias à complementação do
ressarcimento do patrimônio público.
§ 3º No caso de a ação principal ter sido propos ta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o
disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de
16-12-1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no pro cesso como parte, atuará obrigatoriamente, como fis cal da lei, sob pena de nulidade.
§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição
do juízo para todas as ações posteriormente intenta das que possuam a mesma causa de pedir ou o mes mo objeto. (Parágrafo incluído pela Medida Provisória
nº 2.180-34, de 24-8-2001)
§ 6º A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões fun damentadas da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a legislação vi gente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a
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18 do Código de Processo Civil. (Redação da pela
Medida Provisória nº 2.225-45, de 4-9-2001)
§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. (Redação da pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 4-9-2001)
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo
de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (Redação da pela Medida Provisória
nº 2.225-45, de 4-9-2001)
§ 9º Recebida à petição inicial, será o réu citado
para apresentar contestação. (Redação da pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4-9-2001)
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
CAPÍTULO III
Do Procedimento Sumário
Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)
I – nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo; (Redação
dada pela Lei nº 10.444, de 7-5-2002)
II – nas causas, qualquer que seja o valor (Retificado) (Redação dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
b) de cobrança ao condômino de quaisquer
quantias devidas ao condomínio;
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em
acidente de veículo de via terrestre;
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os
casos de processo de execução;
f) de cobrança de honorários dos profissionais
liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;
g) nos demais casos previstos em lei.
Parágrafo único. Este procedimento não será
observado nas ações relativas ao estado e á capacidade das pessoas. (Redação dada pela Lei nº 9.245,
de 26-12-1995)
Art. 276. Na petição inicial, o autor apresentará o
rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará
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quesitos, podendo indicar assistente técnico. (Reda ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)
Art. 277. O juiz designará a audiência de concili ação a ser realizada no prazo de trinta dias, citan do-se o réu com a antecedência mínima de dez dias e
sob advertência prevista no § 2º deste artigo, determi nando o comparecimento das partes. Sendo ré a Fa zenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro. (Re tificado)
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)
§ 1º A conciliação será reduzida a termo e ho mologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado
por conciliador. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.245, de 26–12–1995)
§ 2º Deixando injustificadamente o réu de com parecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fa tos alegados na petição inicial (art. 319), salvo se o
contrário resultar da prova dos autos, proferindo o
juiz, desde logo, a sentença. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)
§ 3º As partes comparecerão pessoalmente à
audiência, podendo fazer-se representar por prepos to com poderes para transigir. (Parágrafo acrescenta do pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)
§ 4º O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre a
natureza da demanda, determinando, se for o caso, a
conversão do procedimento sumário em ordinário.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)
§ 5º A conversão também ocorrerá quando hou ver necessidade de prova técnica de maior complexi dade. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)
Art. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o
réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas
e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde
logo, podendo indicar assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)
§ 1º É lícito ao réu, na contestação, formular pe dido em seu favor, desde que fundado nos mesmos
fatos referidos na inicial. (Redação dada pela Lei nº
9.245, de 26–12–1995)
§ 2º Havendo necessidade de produção de pro va oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 329 e 330, I e II, será designada au diência de instrução e julgamento para data próxima,
não excedente de trinta dias, salvo se houver determi -
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nação de perícia. (Redação dada pela Lei nº 9.245,
de 26–12–1995)
Art. 279. Os atos probatórios realizados em au diência poderão ser documentados mediante taquigrafia, estenotipia ou outro método hábil de documentação, fazendo-se a respectiva transcrição se a determinar o juiz. (Redação dada pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)
Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em que
não for possível a taquigrafia, a estenotipia ou outro
método de documentação, os depoimentos serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o essencial. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.245, de
26–12–1995)
Art. 280. No procedimento sumário: (Redação
dada pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)
I – não será admissível ação declaratória incidental, nem a intervenção de terceiro, salvo assistência e recurso de terceiro prejudicado; (Redação dada
pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)
II – o perito terá o prazo de quinze dias para
apresentação do laudo; (Redação dada pela Lei nº
9.245, de 26–12–1995)
III – das decisões sobre matéria probatória, ou
proferidas em audiência, o agravo será sempre retido.
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26–12–1995)
Art. 280. No procedimento sumário não são admissíveis a ação declaratória incidental e a intervenção de terceiros, salvo a assistência, o recurso de terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de
7–5–2002)
Art. 281 – Findos a instrução e os debates orais,
o juiz proferirá sentença na própria audiência ou no
prazo de dez dias. (Redação dada pela Lei nº 9.245,
de 26–12–1995)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, proposta de Emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Be nício Sampaio.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2002
Modifica o art. 212 da Constituição
Federal, acrescenta a seu texto o art.
212-A e altera o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de
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modo a dispor sobre o financiamento da
educação básica.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O caput do art. 212 da Constituição Fe deral e seu § 5º passam a vigorar com a seguinte re dação:
Art. 212. A União aplicará, anualmente,
nunca menos de vinte, e os Estados, o Dis trito Federal e os Municípios vinte e cinco
por cento, no mínimo, da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
..............................................................
§ 5º A educação básica pública terá
como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.
Art. 2º A Constituição Federal passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 212-A:
Art. 212-A. A distribuição de responsa bilidades e recursos entre a União, os Esta dos e seus Municípios, a ser concretizada
com parte dos recursos definidos neste ar tigo, na forma do disposto no art. 211 da
Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do
Distrito Federal, do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização do Magistério, de natureza con tábil.
§º 1º Os Fundos de que tratam este
artigo terão a seguinte constituição mínima:
I – dezoito por cento dos recursos a
que se referem os arts. 155, inciso II; e 159,
inciso I, alínea a, e inciso II;
II – vinte por cento dos recursos a que
se referem os arts. 158, inciso IV; e 159, in ciso I, alínea b;
III – os recursos da complementação
federal, conforme disposto nos §§ 2º e 3º
deste ar tigo.
IV – a totalidade dos recursos da
contribuição social a que se refere o art. 212,
§ 5º.
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§ 2º A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere este artigo
sempre que, em cada Estado e no Distrito
Federal, seu valor anual por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 3º O valor de que trata o parágrafo
anterior será fixado em lei, conforme cálculo
do Tribunal de Contas da União, e não será
inferior à razão entre a previsão da receita
nacional total para os Fundos e a matrícula
nacional total da educação básica pública
no ano anterior, acrescida do correspondente total estimado de novas matrículas, observadas as, variações de que dispõe o §
4º.
§ 4º A totalidade dos recursos de cada
Fundo de que trata este artigo será distribuído, entre cada Estado e seus Municípios,
proporcionalmente ao número de alunos
nas respectivas redes de educação básica,
observadas as variações de custo de cada
uma de suas etapas, bem como de suas
modalidades.
§ 5º Uma proporção não inferior a ses senta por cento dos recursos de cada Fun do referido neste artigo será destinada exclusivamente ao pagamento dos professores da educação básica pública em efetivo
exercício no magistério.
§ 6º A lei disporá sobre a organização
dos Fundos, a distribuição proporcional de
seus recursos, sua fiscalização e controle,
bem como sobre a forma de cálculo do valor
mínimo nacional por aluno.
Art. 3º Dê-se ao art. 60 do Ato das Disposições
Transitórias a seguinte redação:
Art. 60 A razão a que se refere o § 3º
do art. 212-A será atingida gradualmente,
observando-se setenta por cento de seu valor, no primeiro ano de vigência do Fundo,
oitenta por cento no segundo ano, noventa
por cento no terceiro, até atingir sua integralidade no quarto ano.
Parágrafo único. A União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios ajustarão
progressivamente, em um prazo de cinco
anos, suas contribuições aos Fundos, de
forma a garantir um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade
de ensino, definido nacionalmente, nos termos do Plano Nacional de Educação.
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Art. 4º Esta Emenda entra em vigor a primeiro de
janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.
Justificação
A presente Proposta de Emenda Constitucional
tem em vista estabelecer os fundamentos financeiros
para uma nova etapa de desenvolvimento da educa ção brasileira. A década de 90 e os primeiros anos do
século XXI têm sido marcados pela expansão quantitativa tanto da educação básica quanto da educação
superior. Na primeira, o ensino fundamental se apro xima da universalização, com declínio das matrículas
da primeira à quarta série, obedecendo a fatores de mográficos, e incremento acelerado das matrículas
de quinta a oitava série, rumo ao cumprimento da es colaridade compulsória de oito anos, no mínimo, e à
conseqüente elevação do modesto nível médio de escolaridade da população nacional. Como conseqüên cia, inclusive, do desrepresamento dos efetivos dis centes pelo ensino fundamental, o ensino médio, so bretudo público e estadual, tem alcançado elevadas
taxas de expansão, começando a despontar o cami nho para que o mesmo venha a alcançar a sua pro gressiva universalização. Ao mesmo tempo, a educa ção infantil, depois do declínio das suas matrículas
imediatamente após a implantação do Fundo de Ma nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tende a
ganhar fôlego, rumo à expansão reclamada pela soci edade. Por sua vez, a educação superior tem sido o
desaguadouro de parte significativa dos concluintes
do ensino médio, cujo número continua crescendo e
demandando continuidade dos estudos. Ao contrário
da educação básica, a expansão desse nível educaci onal tem sido predominantemente particular.
Pode-se afirmar que as grandes conquistas
educacionais brasileiras do período em tela foram
marcadas antes de tudo pela expansão quantitativa,
embora a qualidade também tenha sido alvo de inú meras políticas nos diversos níveis e modalidades de
ensino e educação. Embora ainda mantendo hiatos, a
nossa velha pirâmide educacional ganhou contornos
novos e se aproximou do perfil educacional de vários
países latino-americanos. Foi tônica também a priori dade do financiamento à escolaridade obrigatória,
materializada pelo FUNDEF, que tem concretizado a
compulsoriedade do ensino fundamental como direito
público subjetivo. E possível afirmar que, em especial
pelas conquistas do acesso e democratização, esse
fundo de natureza contábil é uma experiência provei tosa, cujas limitações devem ser corrigidas e cujas lições devem ser aprendidas.
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Olhando para a frente, a educação nacional
passa a viver mais de perto os desafios da qualidade,
que são eminentemente caros e exigentes de políticas rigorosas. Não basta aumentar o número de anos
de escolaridade da população, mas aumentar o pro veito que se pode extrair do tempo passado na escola, em favor dos indivíduos e da coletividade. Ao mesmo tempo, cumpre preencher carências importantes
no ensino médio e, sobretudo, na educação infantil,
ou seja, construir a educação básica como um todo,
conforme as diretrizes e bases da educação nacional.
Embora educação de qualidade não se faça sem di nheiro (embora se possa fazer educação ruim com
muito dinheiro), a Proposta de Emenda Constitucional procura maximizar o aproveitamento de recursos
num único fundo destinado à educação básica. Em
vista das disparidades regionais e da necessidade de
se dar corpo ao pacto federativo também na educação, é elevado o percentual dos recursos federais
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Tal incremento, entretanto, situa-se ligeiramente
acima do nível médio de despesas já efetivamente realizado, tornando mais concreta a proteção constitucional ao setor. Com essas providências, visa-se realisticamente a prover os recursos necessários para
uma educação que acompanhe o cenário internacional. Se possível, assumindo a dianteira, mas, pelo
menos, acompanhando as tendências gerais.
Por isso mesmo, a presente Proposta de Emenda Constitucional se caracteriza por atender à visão
do século XXL construir um País onde a sociedade tenha atendida a sua demanda por educação infantil,
com prioridade para as crianças socialmente menos
privilegiadas; onde o ensino médio possa alcançar a
maioridade que o seu contingente de matriculados requer, sem ser um filho dependente e mais ou menos
enjeitado do ensino fundamental; onde os mecanismos de financiamento não sejam transitórios, mas
constituam solução sólida para toda a educação básica, e, finalmente, onde o padrão de qualidade da educação não seja letra morta da Carta Magna.
A questão da qualidade está relacionada não só
às exigências da competição internacional, da corrida
tecnológica e
econômica em que a América Latina está ficando para trás, mas sobretudo às exigências da cidadania. Por isso, a qualidade avulta cada vez mais nos
horizontes da educação brasileira. Coerentemente,
esta Proposição situa como alvo o padrão mínimo de
qualidade do ensino, nos termos do Plano Nacional
de Educação. Este é, aliás, o plano de Estado que
convém fortalecer pela sua coerência entre a duração
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de longo prazo e os frutos que a educação oferece.
Os planos de governo devem, coerentemente, seguir
as suas metas, dando a continuidade necessária ao
setor.
Nesse sentido, a Proposta aqui apresentada
abre caminhos para a concretização dos compromis sos assumidos pelo Brasil em Jomtien (1990) e em
Dacar (2000), rumo à educação para todos, sob a égide da Unesco. Cabe lembrar que, entre esses com promissos firmados, inclui-se não só a universaliza ção da educação obrigatória, mas também a sua qualificação, bem como o incremento da oferta e o aper feiçoamento da educação infantil. Aliás, a Declaração
Mundial de Educação para Todos, assinada em 1990,
foi um divisor de águas em face de documentos anteriores, que fixavam metas de expansão de matrículas
e de inclusão de crianças e adultos na escola. De
Jomtien em diante importa não uma educação qual quer, mas uma educação de qualidade que atenda às
necessidades básicas de aprendizagem. Eis porque o
País não pode ficar indiferente ante as exigências de
qualidade, inclusive porque todos os países presen tes se comprometeram a buscá-la. O custo de ficar
para trás passa, portanto, a ser muito maior.
No que tange à educação infantil, incluída com a
necessária qualidade nos sistemas de ensino e no
bloco da educação básica, cabe assinalar que esta
Proposta de Emenda Constitucional visa a dar uma
resposta coerente à Carta-Compromisso do Simpó sio Educação Infantil: Construindo o Presente, reali zado no Senado Federal em 23 e 24 de abril de 2002,
promovido pela Comissão de Educação do Senado
Federal, pela Comissão de Educação, Cultura e Des porto da Câmara dos Deputados, pela UNESCO, pelo
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil,
pela Universidade de Brasília, pela Confederação Na cional da Indústria e pelo Serviço Social da Indústria,
com o apoio, ainda, do Unicef, do Conselho Nacional
de Secretários de Educação e da União Nacional de
Dirigentes Municipais de Educação. A teleconferên cia, que abrangeu todo o Brasil, envolvendo milhares
de participantes, frisou que a criança de zero a seis
anos “passou a ser reconhecida como sujeito de direi tos, destacando-se, em particular, seu direito a ser
cuidada e educada em um meio ambiente adequado
e saudável, de poder brincar, apropriar-se de sua cultura, construir sua identidade como cidadã e ampliar
seu universo de experiências e conhecimentos em
creches e pré-escolas, instituições inseridas no sistema educacional”. Para isso, segundo ainda a Car ta-Compromisso firmada, é preciso alocação de re cursos e a transparência na aplicação dos mesmos.
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Por outro lado, o estudo das metas do Plano Nacional de Educação quanto a esse nível da educação
básica revela que, sendo ele de competência municipal, depende intimamente da arrecadação municipal,
cujas projeções revelam ser a mesma insuficiente
para as necessidades do futuro. Cabe, portanto, na
moldura do regime constitucional de colaboração,
que a União e os Estados exerçam a sua ação supletiva e redistributiva, para que as demandas possam ser
atendidas. Deve ficar claro que, apesar de a Constituição e a Lei clarificarem as competências por nível de
governo, a educação, pela sua natureza, tem previsto
um sistema de solidariedade, pelo qual níveis de go verno diferentes devem entrosar suas ações em favor
do cidadão.
Em vista das razões expostas, solicitamos o
apoio dos Senhores Congressistas para a aprovação
desta mudança constitucional.
Sala das Sessões, – Ricardo Santos, Presidente – Luiz Pastore – Benício Sampaio – Chico
Sartori _ Antero Paes de Barros – Juvêncio Fonseca – Romeu Tuma – Lindberg Cury – Antônio Carlos Júnior – Gilberto Mestrinho – Ney Suassuna –
Moreira Mendes – Bello Parga – Geraldo Cândido
– Romero Jucá – Tião Viana – Luiz Otávio – Fer nando Ribeiro – Nabor Junior – Antonio Carlos
Valadares – José Jorge _ Maria do Carmo Alves –
Emilia Fernandes – Geraldo Althoff – Carlos Wilson – Gilvan Borges – Carlos Patrocínio – Casildo
Maldaner.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório
pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.
(*)Emenda Constitucional nº 14, de 1996
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo
poder público.
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para
o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e
artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matricula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
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§ 2º O ensino fundamental regular será ministra do em língua portuguesa, assegurada às comunida des indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.
Art. 211.(*) A União, os Estados, o Distrito Fede ral e os Municípios organizarão em regime de colabo ração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará e financiará o sistema
federal de ensino e o dos Territórios, e prestará assis tência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de
seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à
escolaridade obrigatória.
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e pré-escolar.
(*)Emenda Constitucional Nº 14, de 1996
Art. 212.(*) A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a pro veniente de transferências, na manutenção e desen volvimento do ensino.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti vos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.
§ 3º A distribuição dos recursos públicos asse gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.
§ 4º Os programas suplementares de alimenta ção e assistência à saúde previstos no art. 208, VII,
serão financiados com recursos provenientes de con tribuições sociais e outros recursos orçamentários.
§ 5º O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas
empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e
dependentes.
(*)Emenda Constitucional Nº 14. de 1996
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, defini das em lei, que:
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I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II – assegurem a destinação de seu patrimônio a
outra escola comunitária, filantrópica ou
IV – produtos industrializados;
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI – propriedade territorial ru ral;
VII – grandes fortunas, nos termos de lei com plementar.
§ 1º Ë facultado ao Poder Executivo, atendidas
as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.
§ 2º O imposto previsto no inciso III:
I – será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma
da lei;
II – não incidirá, nos termos e limites fixados em
lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a
pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos,
cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de
rendimentos do trabalho.
§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
I – será seletivo, em função da essencialidade
do produto;
II – será não cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;
III – não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.
§ 4º O imposto previsto no inciso VI terá suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá so bre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore, só ou com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel.
§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de ori gem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação
nos seguintes termos:
I – trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem;
II – setenta por cento para o Município de origem.
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(*) Emenda Constitucional nº 20, de 1996
Art. 154. A União poderá instituir:
I – mediante lei complementar, impostos não
previstos no artigo anterior, desde que sejam não cu mulativos e não tenham fato gerador ou base de cál culo próprios dos discriminados nesta Constituição;
II – na iminência ou no caso de guerra externa,
impostos extraordinários, compreendidos ou não em
sua competência tributária, os quais serão suprimi dos, gradativamente, cessadas as causas de sua cri ação.
SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 155. (*) Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir:
I – impostos sobre:
a)transmissão causa mortis e doação, de qua isquer bens ou direitos;
b)operações relativas à circulação de mercado rias e sobre prestações de serviços de transporte in terestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exteri or;
c)propriedade de veículos automotores;
II – adicional de até cinco por cento do que for
pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domici liadas nos respectivos territórios, a título do imposto
previsto no art. 153, III, incidente sobre lucros, ganhos
e rendimentos de capital.
§ 1º 0 imposto previsto no inciso I, a:
I – relativamente a bens imóveis e respectivos
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;
II – relativamente a bens móveis, títulos e crédi tos, compete ao Estado onde se processar o inventá rio ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao
Distrito Federal;
III – terá a competência para sua instituição re gulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no
exterior;
b )se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.
§ 2º O imposto previsto no inciso I, b, atenderá
ao seguinte:
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I – será não cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
II – a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com
o montante devido nas operações ou prestações se guintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;
III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;
IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus mem bros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um
terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa
da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros;
VI – salvo deliberação em contrário dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;
VII – em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;
VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
IX – incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim
como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o
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imposto ao Estado onde estiver situado o estabeleci mento destinatário da mercadoria ou do serviço;
b) sobre o valor total da operação, quando mer cadorias forem fornecidas com serviços não compre endidos na competência tributária dos Municípios;
X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior
produtos industrializados, excluídos os semi-elabora dos definidos em lei complementar;
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis lí quidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art.
153, § 5º;
XI – não compreenderá, em sua base de cálcu lo, o montante do imposto sobre produtos industriali zados, quando a operação, rea lizada entre contribuin tes e relativa a produto destinado à industrialização
ou à comercialização, configure fato gerador dos dois
impostos;
XII – cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do im posto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição
do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exporta ções para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, a;
f) prever casos de manutenção de crédito, relati vamente à remessa para outro Estado e exportação
para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incenti vos e benefícios fiscais serão concedidos e revoga dos.
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, b, do caput deste artigo e os arts. 153, I e II, e
156,111, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a energia elétrica, combustíveis líqui dos e gasosos, lubrificantes e minerais do País.
(*) Emenda Constitucional Nº 3, de 1993
(*) Emenda Constitucional Nº 33, de 2001
SEÇÃO V
Dos Impostos dos Municípios
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Art. 156. (*) Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana;
II – transmissão inter vivos, a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, ex ceto os de garantia, bem como cessão de direitos a
sua aquisição;
III – vendas a varejo de combustíveis líquidos e
gasosos, exceto óleo díesel;
IV – serviços de qualquer natureza, não com preendidos no art. 155, I, b, definidos em lei complementar.
§ 1º O imposto previsto no inciso I poderá ser
progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a
assegurar o cumprimento da função social da propriedade.
§ 2º O imposto previsto no inciso II:
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, nem sobre a transmissão de
bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação,
cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for a
compra e venda desses bens ou direitos, locação de
bens imóveis ou arrendamento mercantil;
II – compete ao Município da situação do bem.
§ 3º O imposto previsto no inciso III não exclui a
incidência do imposto estadual previsto no art. 155,I,
b, sobre a mesma operação.
§ 4º Cabe à lei complementar:
I – fixar as alíquotas máximas dos impostos previstos nos incisos III e IV;
II – excluir da incidência do imposto previsto no
inciso IV exportações de serviços para o exterior.
(*) Emenda Constitucional nº 3, de 1993
(*} Emenda Constitucional nº 29, de 2000
(*) Emenda Constitucional nº 37, de 2002
SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tríbutárias
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal:
I – o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qual quer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
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II – vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício da com petência que lhe é atribuída pelo art. 154,I.
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I – o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qual quer título, por eles, suas autarquias e pelas funda ções que instituírem e mantiverem;
II – cinqüenta por cento do produto da arrecada ção do imposto da União sobre a propriedade territori al rural, relativamente aos imóveis neles situados;
III – cinqüenta por cento do produto da arreca dação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territórios;
IV – vinte e cinco por cento do produto da arre cadação do imposto do Estado sobre operações rela tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici pal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita perten centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza das em seus territórios;
II – até um quarto, de acordo com o que dispu ser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos so bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Nor te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
II – do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
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respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158,I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon tante a que se refere o inciso II, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que re ceberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
Art. 160. (*) Ë vedada à retenção ou qualquer
restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, neles compreendidos adicionais e
acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. Essa vedação não impede a
União de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos.
(*} Emenda Constitucional Nº 3, de 1993
Art. 57. Os débitos dos Estados e dos Municípios relativos às contribuições previdenciárias até 30 de
junho de 1988 serão liquidados, com correção monetária, em cento e vinte parcelas mensais, dispensados os juros e muItas sobre eles incidentes, desde
que os devedores requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de cento e oitenta dias a
contar da promulgação da Constituição.
§ 1º O montante a ser pago em cada um dos
dois primeiros anos não será inferior a cinco por cento
do total do débito consolidado e atualizado, sendo o
restante dividido em parcelas mensais de igual valor.
§ 2º A liquidação poderá incluir pagamentos na
forma de cessão de bens e prestação de serviços,
nos termos da Lei nº 7.578, de 23 de dezembro de
1986.
§ 3º Em garantia do cumprimento do parcelamento, os Estados e os Municípios consignarão, anualmente, nos respectivos orçamentos as dotações
necessárias ao pagamento de seus débitos.
§ 4º Descumprida qualquer das condições estabelecidas para concessão do parcelamento, o débito
será considerado vencido em sua totalidade, sobre
ele incidindo juros de mora; nesta hipótese, parcela
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dos recursos correspondentes aos fundos de partici pação, destinada aos Estados e Municípios devedo res, será bloqueada e repassada à previdência social
para pagamento de seus débitos.
Art. 58. Os benefícios de prestação continuada,
mantidos pela previdência social na data da promul gação da Constituição, terão seus valores revistos, a
fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, ex presso em número de salários mínimos, que tinham
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de
custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.
Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão
devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da
promulgação da Constituição.
Art. 59. Os projetos de lei relativos à organiza ção da seguridade social e aos planos de custeio e de
beneficio serão apresentados no prazo máximo de
seis meses da promulgação da Constituição ao Con gresso Nacional, que terá seis meses para apre ciá-los.
Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Na cional, os planos serão implantados progressivamen te nos dezoito meses seguintes.
Art. 60. (*) Nos dez primeiros anos da promulga ção da Constituição, o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organi zados da sociedade e com a aplicação de, pelo me nos, cinqüenta por cento dos recursos a que se refere
o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetis mo e universalizar o ensino fundamental.
Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentralizarão suas atividades, de
modo a estender suas unidades de ensino superior
às cidades de maior densidade populacional.
(*) Emenda Constitucional Nº 14, de 1996
Art. 61. As entidades educacionais a que se refere o art. 213, bem como as fundações de ensino e
pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei,
que preencham os requisitos dos incisos I e II do referido artigo e que, nos últimos três anos, tenham rece bido recursos públicos, poderão continuar a rece bê-los, salvo disposição legal em contrário.
Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes da legislação re lativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industri al (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
do Comércio (SENAC), sem prejuízo das atribuições
dos órgãos públicos que atuam na área.
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Art. 63. É criada uma comissão composta de
nove membros, sendo três do Poder Legislativo, três
do Poder Judiciário e três do Poder Executivo, para
promover as comemorações do centenário da proclamação da República e da promulgação da primeira
Constituição republicana do País,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser lida
está sujeita às disposições específicas constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Benício Sampaio.
É lido o seguinte:
SGM/P nº 1.773/02
Brasília, 5 de dezembro de 2002
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do
art. 11, § lº, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.234, de 2002, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que convalida os parcelamentos pre vistos nos artigos
1º, 2º, 3º, 4º 5º 6º e 7º, da Medida Provisória nº
38, de 2002.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
– Aécio Neves Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 646, DE 2002
(Nº 2.234, de 2002, na Casa de origem)
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Convalida os parcelamentos previstos nos Artigos 1º, 2º, 3º 4º 5º, 6º e 7º da
Medida Provisória nº 38, de 2002.
(À COMISSÃO MISTA DESTINADA A
EXAMINAR A MP 38/02, NOS TERMOS DA
RESOLUÇÃO 01/02 – CN, ART. 11, § 1º.)
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica convalidado os parcelamentos pre vistos nos artigos 1º, 2º, 3º 4º 5º, 6º e 7º da Medida
Provisória nº 38, de 2002, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários de Estados, do Distrito
Federal, de Municípios e de empresas públicas e privadas em processo de falência ou de liquidação, instituí regime especial de parcelamento de contribuição
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP, restabelece prazos para paga-
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mento de débitos tributários, inclusive do imposto de
renda incidente sobre lucro inflacionário, concede be nefícios fiscais à instalação, ampliação ou moderniza ção de unidades industriais e tratamento tributário
isonômico entre produção nacional e a importação de
papel-jornal, altera a legislação aduaneira e a relativa
à cobrança de direitos antidoping e compensatórios,
e dá outras providências.”
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
Os artigos de lº a 4º da Medida Provisória nº 38,
de 2002 citados, estabelecem sistema de parcela mento específico e especial de débitos tributários de
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas fundações e autarquias, relativos a
tributos federais vencidos até 31 de dezembro de
2001.
Não deve passar despercebido, ademais, que
a presente iniciativa permitirá reabilitar entes
federados e entidades públicas que hoje se
encontram, involuntariamente com inadimplência,
legalmente impossibilitados de celebrar convênios
com entidades federais ou realizar operações de
crédito com o aval a União, em flagrante prejuízo
das populações que ali residem.
A presente proposta prevê o parcelamento dos
débitos em até noventa e seis prestações mensais
iguais e consecutivas, ao mesmo em que
estabelece o modo de consolidação dos débitos,
além da já mencionada prestação da garantia. O
prazo fixado na Medida Provisória citada, ajusta-se
à capacidade de pagamento do universo de entes
federados e entidades públicas abrangidas e à
magnitude do débito acumulado.
Em decorrência de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que reconheceu a legalidade das
normas que tratam da incidência da contribuição para
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP), nos casos de pessoas jurídicas de
direito público interno, os artigos 5º ao 7º da Medida
Provisória nº 38/2002 instituem regime especial de
parcelamento.
Pelas razões acima expostas, esperamos con tar com o apoio dos nossos nobres pares.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 2002. –
Arnaldo Faria de Sá – Deputado Federal – São Paulo
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS –
CEDI
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 38,
DE 14 DE MAIO 2002
(Perdeu a Eficácia)
Dispõe sobre o parcelamento de dé bitos tributários de Estados, do Distrito
Federal, de Municípios e de empresas públicas e privadas em processo de falência ou de liquidação, institui regime especial de parcelamento da contribuição
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, restabelece prazos para pagamento de débitos tributários, inclusive do imposto de
renda incidente sobre lucro inflacionário,
concede benefícios fiscais à instalação,
ampliação ou modernização de unidades
industriais e tratamento tributário isonômico entre produção nacional e a importação de papel-jornal, altera a legislação
aduaneira e a relativa à cobrança de direitos antidumping e compensatórios, e dá
outras providências.
O Presidente da Republica, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Os débitos tributários de Estados, do Distrito Federal e de Municípios, e de suas fundações e
autarquias, relativos a tributos federais vencidos até
31 de dezembro de 2001, poderão ser parcelados em
até noventa e seis prestações mensais, iguais e sucessivas.
§ lº O parcelamento importará em confissão irretratável de dívida.
§ 2º O valor do débito será consolidado na data
da concessão do parcelamento.
§ 3º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a dois por cento dos repasses dos Fundos de Participação à Unidade Federada contratante verificados
nos doze meses imediatamente anteriores ao da concessão do parcelamento.
§ 4º A falta de pagamento de duas parcelas implicará rescisão do parcelamento, vedado o reparcelamento.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica ao
Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiro e não recolhido.
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§ 6º Os pedidos de parcelamento em conformi dade com o disposto neste ar tigo deverão ser apre sentados até 30 de junho de 2002.
§ 7º Os pedidos de parcelamento formulados
por fundações ou por autarquias deverão ser instruí dos com documento comprobatório da anuência do
respectivo ente federado.
Art. 2º Em garantia do débito parcelado, ainda
que de fundação ou autarquia, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios deverão oferecer receitas tri butárias diretamente arrecadadas ou provenientes de
transferências constitucionais, com outorga de pode res à União para retê-las.
Art. 3º O valor de cada prestação mensal será
acrescido, por ocasião do pagamento, de juros equi valentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data de deferi mento do pedido até a do pagamento, e de um por
cento relativamente ao mês em que o pagamento es tiver sendo feito.
Art. 4º Para os fins do disposto nesta Medida
Provisória, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios poderão assu mir a responsabilidade pelos débitos de empresas
públicas liquidadas ou em processo de liquidação na
data da publicação desta Medida Provisória, observa da a data de vencimento prevista no caput do art. 1º.
Parágrafo único. A assunção de débitos, confor me o estabelecido no caput deste artigo, deverá estar
autorizada em lei específica estadual, distrital ou mu nicipal.
Art. 5º O disposto nos arts. 1º a 4º aplica-se, no
que couber, às empresas privadas em processo de
falência ou de liquidação na data da publicação desta
Medida Provisória, desde que seja oferecida garantia
na forma do regulamento.
Art. 6º Os débitos relativos à contribuição para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP, correspondentes a fato gerador
ocorrido até 30 de abril de 2002, com exigibilidade
suspensa por força do disposto no inciso IV ou V do
art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, poderão ser pagos mediante regime especial de parce lamento, por opção da pessoa jurídica de direito públi co interno devedora.
§ 1º A opção pelo regime especial de parcela mento é condicionada ao encerramento do feito por
desistência expressa e irrevogável da respectiva ação
judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia do
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direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.
§ 2º A opção referida no caput deverá ser formalizada até o último dia útil da primeira quinzena do
mês de junho de 2002, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Mi nistério da Fazenda, que também fixará a forma e o
prazo para a comprovação do atendimento da condição de que trata o § 1º.
Art. 7º O regime especial de parcelamento referido no art. 1º implica a consolidação dos débitos na
data referida no caput e abrangerá a totalidade dos
débitos existentes em nome do optante, constituídos
ou não, inclusive os juros de mora incidentes até a
data de opção.
Parágrafo único. O débito consolidado na forma
deste ar tigo:
I – sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros equivalentes à taxa do Selic para títulos
federais, acumulados mensalmente, calculados a
partir da data de deferimento do pedido até a do pa gamento, e de um por cento relativamente ao mês em
que o pagamento estiver sendo feito;
II – será pago mensalmente, até o último dia útil
da primeira quinzena de cada mês, no valor equivalente a cinco por cento do valor devido no mesmo mês
pela optante, relativo ao Pasep correspondente ao
fato gerador ocorrido no mês imediatamente anterior,
até a liquidação total do débito;
III – a última parcela será paga pelo valor residual do débito, quando inferior ao referido no inciso II.
Art. 8º A opção pelo regime especial de parcelamento sujeita a pessoa jurídica:
I – à confissão irrevogável e irretratável dos dé bitos referidos no art. 7º;
II – ao pagamento regular das parcelas do débi to consolidado, bem assim dos valores devidos a título de Pasep decorrentes de fatos geradores ocorridos
posteriormente a 30 de abril de 2002.
Parágrafo único. A opção pelo regime especial
exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos ao Pasep.
Art. 9º A pessoa jurídica optante pelo regime especial de parcelamento será dele excluída nas seguintes hipóteses:
I – inobservância da exigência estabelecida no
inciso I do art. 8º;
II – inadimplência, por dois meses consecutivos
ou seis alternados, relativamente ao Pasep, inclusive
decorrente de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002.
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§ 1º A exclusão da pessoa jurídica do regime especial implicará exigibilidade imediata da totalidade
do crédito confessado e ainda não pago.
§ 2º A exclusão será formalizada por meio de
ato da Secretaria da Receita Federal e produzirá efei tos a partir do mês subseqüente àquele em que for cientificado o contribuinte.
*Vide Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional

....................................................................................
....................................................................................
ATO DECLARATORIO DO
PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
cumprindo o que dispõe o parágrafo único do art. 14
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos ter mos do § 3º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 38, de 14 de maio de
2002, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos
tributários de Estados, do Distrito Federal, de Municí pios e de empresas públicas e privadas em processo
de falência ou de liquidação, institui regime especial
de parcelamento da contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, restabelece prazos para pagamento de débi tos tributários, inclusive do imposto de renda inciden te sobre lucro inflacionário, concede benefícios fiscais
à instalação, ampliação ou modernização de unidades industriais e tratamento tributário isonômico entre
produção nacional e a importação de papel-jornal, altera a legislação aduaneira e a relativa à cobrança de
direitos antidumping e compensatórios, e dá outras
providências”, tendo em vista que não foi convertida
em lei até a presente data - último dia de sua vigência
-, perde a eficácia, desde a sua edição, a partir de 11
de outubro de 2002.
Congresso Nacional, 10 de outubro de 2002. –
Senador Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Con gresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O expedi ente que acaba de ser lido, anexado ao processado
da Medida Provisória nº 38, de 2002, vai à Comissão
Mista designada para apreciar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Os Proje tos de Decreto Legislativo nºs 584 a 645, de 2002, li dos anteriormente no Expediente, tramitarão com
prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constituição Federal, e de
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acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Do Expediente lido consta o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 1999
(nº 2.961/97, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera dispositivos da
Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, com a redação dada pelas Leis nºs 6.657, de 5 de junho de
1979, e 7.960, de 21 de dezembro de 1989, da Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e da Lei nº 7.347,
de 24 de julho de 1985 ( tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 536, de 1999).
A maté ria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Encer rou-se ontem o prazo para apresentação de emen das ao Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2002
(nº 4.590/2001, na Casa de origem), que dá ao Aeroporto de Navegantes, no Estado de Santa Catarina, a
denominação de “Aeroporto de Navegantes – Ministro
Victor Konder”.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 338, de 2002
(nº 1.047/2002, na origem), de 4 do corrente, pela
qual o Presidente da República, nos termos do art.
52, in ciso V, da Constituição Federal, so licita a re tifi cação da Resolução nº 39, de 2002, do Senado Federal, referente à contratação de operação de crédito
externo, no valor de até novecentos e um milhões,
cento e dezessete mil e sessenta e seis ienes, de
principal, entre a República Federativa do Brasil e o
Japan Bank for International Cooperation – JBIC, destinada a financiar oitenta e cinco por cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo Ministério da Saúde para o Projeto Hemodiálise.
A matéria, anexada ao processado da referida
Resolução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 339, de 2002
(nº 1.048/2002 na origem), de 4 do corrente, pela
qual o Presidente da Re pública, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita a retificação da Resolução nº 2, de 2002, do Senado Federal, referente à contratação de operação de crédito
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externo, no valor equivalente a até trezentos milhões
de dólares norte-americanos, de principal, contratada
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô mico e Social – BNDES e o Japan Bank for Internacio nal Cooperation – JBIC, com garantia da República
Federativa do Brasil, destinada a financiar parcial mente o Programa Global de Financiamento Multis setorial.
A matéria, anexada ao processado do Projeto
de Resolução nº 70, de 2002, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 62, de 2002 (nº 3.286/2002 na origem), de 20 do
corrente, encaminhando cópia da Decisão nº 1.577/
2002 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre possíveis
irregularidades existentes na Concorrência nº 5/2001,
efetivada pela Prefeitura de Brusque (SC) para a realização de obras no Município (TC – 008.172/2002-8).
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu o Aviso nº 63, de 2002 (nº 792/2002),
na origem, de 25 de novembro último, do Ministro da
Fazenda, encaminhando, nos termos do art. 5º da Resolução nº 91, de 1997, do Senado Federal, o XI Rela tório de Progresso do Programa Nacional de Apoio à
Administração Fiscal para os Estados Brasileiros –
PNAFE, relativo ao 1º semestre de 2002, bem como o
quadro demonstrativo dos montantes financeiros libe rados para cada Estado integrante do Programa.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Eco nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu, o Aviso nº 776, de 2002, na origem,
de 21 de novembro último, do Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando, nos termos do art. 3º da Resolução nº 57, de 1995, modificado pelas Resoluções
nºs 51, de 1997, 23, de 1999, 74, de 2000, e 34, de
2002, todas do Senado Federal, relatório sobre a execução do Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior, relativo ao período de agosto a outubro de
2002.
O expediente, anexado ao processado do Diver sos nº 34, de 1997, e, em cópia, aos processados das
Resoluções referidas, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Benício Sampaio.
É lido o seguinte:
Oficio nº 1007–L–PFL/02
Brasília, 5 de dezembro de 2002
Senhor Presidente,
Informo a V. Exa., que o Deputado Wilson Braga
deixa de fazer parte, como membro suplente, da Co missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização, para o biênio 2002/2003.
Atenciosamente, – Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O expediente lido vai à publicação.
Passa-se à lista de oradores.
Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra
porque gostaria de falar sobre um assunto que deveria ter abordado anteriormente, mas que, devido à dinâmica do trabalho desta semana na Casa e dos de bates no plenário, terminou não sendo possível. Mas
é um tema extremamente importante para o País e
para os servidores públicos. Farei comentários, hoje,
a respeito de um editorial do jornal O Estado de S. Paulo, publicado no dia 27 de novembro, sob o título O
Teorema Indemonstrável de Lula.
Sem querer analisar os adjetivos do editorial,
trato dele porque considero extremamente relevante
acentuar alguns dados e alguns pontos nele colocados. O editorial tem como capa, como mote, a declaração do Presidente eleito Lula da Silva de que o Go verno Fernando Henrique não deu aumento aos servidores públicos durante oito anos e por isso seria
uma irresponsabilidade a atual política salarial para
os servidores públicos.
Inclusive, já que tratamos de teorema, o ar tigo
questiona a afirmação do futuro Presidente Luiz Iná cio Lula da Silva – e não quero entrar no mérito –, mas
registra de forma matemática e precisa alguns dados
que são de fundamental importância.
Em primeiro lugar, diferentemente do que diz o
PT, ao afirmar que o Presidente Fernando Henrique
não deu nenhum aumento salarial aos servidores,
não melhorou a situação dos servidores, a verdade é
a seguinte: de 1995 a 2002, portanto durante o perío-
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do do atual Governo, as despesas da União com a fo lha de pagamento aumentaram 94,16%. Essa é a primeira verdade clara e insofismável. E aí pergunta o
artigo: como é possível não aumentar salários, mas
aumentar a folha de pagamento? Não há aí um paradoxo. São aumentos concedidos linearmente a todos
os servidores, primeiro, de 22%, e, depois, de 3,5%.
Então o que o Governo Fernando Henrique fez?
Fez uma política de valorização das carreiras. E sobre
isso o artigo fala muito bem, porque mostra que uma
política salarial que dê aumentos iguais sem antes reestruturar as carreiras e valorizá-las leva a uma dis torção. E qual é a distorção no serviço público nessa
questão? Salários de níveis baixo e médio estavam
acima do mercado, e salários de técnicos e de servi dores de nível superior estavam muito abaixo dos do
mercado. O que faz o serviço público perder gente,
perder a capacidade de atendimento, perder, enfim,
qualidade na prestação do serviço.
O Presidente Fernando Henrique deu dois au mentos lineares: um de 22% e outro de 3,5%. Todos
os outros aumentos que consubstanciam a elevação
de 94% na massa salarial da União foram dados de
forma qualitativa e estruturada, de forma a valorizar
as carreiras. E o artigo também indica algumas des sas soluções.
É importante antes registrar que o Governo cri ou as carreiras típicas de Estado. Fui o Relator dessa
matéria aqui no Senado. Ampliamos o número de carreiras de Estado e cobrimos as áreas estratégicas do
Governo com a especificação de carreiras de Estado,
mas, infelizmente, hoje, esse projeto que define as
carreiras encontra-se paralisado na Câmara dos De putados aguardando votação.
E o que fez o Governo Fernando Henrique? Ci tarei alguns exemplos. Com salários adequados, o
serviço público voltou a disputar profissionais qualifi cados com a iniciativa privada, e os aumentos foram
consideráveis para um período de inflação baixíssi ma. Em sete anos, os Delegados da Polícia Federal
acumularam um aumento de 694% – portanto, quan do se fala em desaparelhamento na área da seguran ça e na intervenção do Governo Federal na ação da
segurança não se registra que houve essa correção
que deu condição à Polícia Federal de se estruturar e
trabalhar melhor; Diplomatas, de 394%; Especialistas
em Informação, de 372%; Analistas de Finanças e
Planejamento, de 299%; Procuradores Federais e
Advogados da União, de 204%; Analistas, Engenhei ros e Técnicos de Tecnologia Militar, de 200%; Audito res da Receita Federal – está aí o resultado da ampli ação da arrecadação –, de 158%. Até os professores
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universitários, que, na última greve, registraram que
não haviam tido aumento algum em oito anos – o que
não era verdadeiro –, tiveram aumentos que variaram
de 60% a 102%.
É importante dizer que essas requalificações
não atingiram 100% dos servidores, mas que 90% deles foram atendidos pelo programa.
Faço este esclarecimento e peço a transcrição
do editorial do jornal O Estado de S.Paulo, porque é
importante que esses dados fiquem gravados na memória do Senado para futuras comparações. Nos próximos quatro anos, discutiremos reajustes salariais,
equiparações salariais, qualificação das carreiras de
Estado. E vamos cobrar do futuro Governo um posicionamento igual ou melhor do que o deste.
Essa ação do Presidente Fernando Henrique
Cardoso deve ser um piso. Os servidores públicos
ainda ganham mal, ainda precisam de aumento. Todos precisam de aumento. Porém, sem dúvida alguma, temos um indicativo de como fazer a reestruturação, a qualificação e a valorização das carreiras do
setor público.
Sr. Presidente, peço a transcrição do editorial “O
Teorema Indemonstrável de Lula”.
Aproveito a oportunidade para registrar que en caminhei ao Relator da Reforma do Judiciário, Senador Bernardo Cabral, ofício que passo a ler:
Pela leitura atenta da Emenda de Plenário nº 159 à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que altera a alínea
“c”, inciso I, do § 5º, do artigo 128, da Constituição Federal, alterado pelo artigo 37 da
PEC nº 29, de 2000, observa-se ter havido
lapso na redação pela exclusão dos membros da Defensoria Pública da relação fixada entre os membros do Poder Judiciário e
do Ministério Público, eis que instituições de
igual hierarquia constitucional.
A adequação redacional que se propõe (texto anexo), com a referência ao art.
134 da Constituição Federal, tem por finalidade restabelecer a sistemática que vem
sendo observada na Reforma do Judiciário,
quanto à simetria no tratamento entre essas
carreiras jurídicas.
Colho o ensejo para renovar meus pro testos de elevada estima e distinta consideração.
Faço menção a essa correção que considero
extremamente justa e importante ser feita para valo-
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rização da carreira do Defensor Público em todo o
País. E peço também a transcrição do ofício encami nhado ao Relator, Senador Bernardo Cabral.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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Brasília, 27 de novembro de 2002
Exmo. Sr. Senador Bernardo Cabral
D.D. Relator da Comissão Especial de Reforma do
Poder Judiciário
Senhor Relator,
Pela leitura atenta da Emenda de Plenário nº 159
à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
que altera a alínea “c”, inciso I, do § 5º do artigo 128, da
Constituição Federal, alterado pelo artigo 37 da PEC
Nº 29, de 2000, observa-se ter havido lapso na
redação pela exclusão dos membros da Defensoria
Pública da relação fixada entre os membros do Poder
Judiciário e do Ministério Público, eis que instituições
de igual hierarquia constitucional.
A adequação redacional que se propõe (texto
anexo), com a referência ao art. 134 da Constituição
Federal, tem por finalidade restabelecer a
sistemática que vem sendo observada na Reforma
do Judiciário, quanto à. simetria no tratamento entre
essas carreiras jurídicas.
Colho o ensejo para renovar meus protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Romero Jucá.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Reforma do Poder Judiciário)
EMENDA Nº

,DE PLENARIO

Dê-se à alínea “c”, inciso I, do § 5º, do artigo
128, da Constituição Federal, alterado pelo artigo 37
da PEC nº 29, de 2000, a seguinte redação:
“Art. 128 ...............................................
§ 5º .......................................................
I ............................................................
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma dos
arts. 39, § 4º, 125, § 1º-A e 134, e ressalvado o disposto
nos artigos 37, X e XI, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I”
Justificaçâo
A proposta tem por finalidade manter a relação
estipendial entre o Ministério Público, a Defensoria
Pública e a Magistratura, em consonância, aliás, com
a sistemática que vem sendo observada na Reforma
do Judiciário, quanto à simetria no tratamento entre
as carreiras.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, provavelmente
será esta a última oportunidade em que terei o prazer
e a honra de ocupar a tribuna desta ilustrada Casa na
atual legislatura.
No recente processo eleitoral, embora tenha obtido magnífica votação, não sufraguei a quantidade
necessária para me proporcionar a condição de para
cá retornar nos próximos oito anos. Considero magnífica a minha votação, se for levado em conta que nun ca havia tido efetiva militância política em meu Esta do, aqui chegando para ocupar a vaga deixada pelo
Governador e ex-Senador José de Abreu Bianco.
Assim, exerci o honroso cargo de Senador por ape nas quatro anos e um mês, que se completarão no
próximo dia 31 de janeiro. E, por esses quatro anos e
um mês, recebi cerca de 200 mil votos que decorre ram, evidentemente, do profícuo trabalho que desen volvi em prol do meu Estado, bem como dos grandes,
palpitantes e tormentosos temas que afetam a nossa
Nação, tanto interna como externamente.
Disse acima que aqui não estarei nos próximos
anos, porque tenho certeza de que, nas eleições ge rais de 2006, já mais amadurecido, o nosso eleitor sa berá bem avaliar o significado da minha postulação e,
tendo condições de estabelecer um quadro compara tivo entre o meu trabalho e o dos demais que possam
vir a postular tão expressivo cargo, por certo que para
esta augusta Casa me reconduzirá.
Não vou, neste momento, deter-me em análises
sociológicas ou políticas acerca do comportamento
do eleitor. Tampouco pretendo fazer um discurso de
prestação de contas do meu mandato. As Srªs e os
Srs. Senadores são testemunhas do denodo, da com batividade e da seriedade com que enfrentei os constantes e permanentes desafios que o cargo nos im põe, assim como o meu povo de Rondônia já o fez no
momento em que me concedeu a expressiva votação
a que me reportei.
Quero, isto sim, deixar um alerta àqueles meus
Pares que para cá retornarão na próxima Legislatura,
e, indo este discurso para os Anais da Casa, que de les tomem conhecimento os novos Senadores.
O Estado que aqui represento ainda é muito pe queno, com uma economia incipiente e anda em fase
de consolidação política. Por isso, ele é muito frágil.
Suas receitas são ínfimas para as demandas sociais
reprimidas, fruto do assustador fluxo migratório que
para lá se orientou nas décadas de 70 e 80. A terra,
contudo, é dadivosa, e o povo, tanto os antigos quanto
os novos rondonienses, são pessoas calejadas e so fridas, porém pertinazes, trabalhadoras, e apenas
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querem usufruir a mesma cidadania que é concedida
às regiões mais ricas do País.
Face à ausência de corretos referenciais, dadas
as circunstâncias, de tal fato aproveitam-se pessoas
que, pautando-se por um exacerbado apelo populista
e uma inata veia demagógica, pleiteiam e, o pior, conquistam cargos públicos.
Esta Casa receberá em seu provecto seio, com
um mandato de oito anos, uma pessoa na qual quero
que os Srs. Senadores prestem muita atenção.
Enquanto homem público, tem ele marcado sua
trajetória com ações nada elogiáveis. Poder-se-ia cogitar que muitos dos descompassos comportamentais do futuro Senador Valdir Raupp, que é a quem me
refiro, pudessem ser debitados ou creditados à sua
sofrível e precária formação intelectual. Porém, todos
sabemos que o inculto não é necessariamente desonesto. Aliás, muito pelo contrário, por ser talvez o seu
único patrimônio, o desletrado preserva a qualquer
custo a sua honradez.
Valdir Raupp de Matos, no entanto, chega a
Rondônia na condição de caminhoneiro, profissão
das mais nobres e impulsionadoras do progresso da
Nação. A seguir, estabelece-se comercialmente em
Rolim de Moura, à época distrito do Município de Ca coal. Nas eleições de 1982, após ter sido vereador,
elege-se prefeito do recém criado Município de Rolim
de Moura, pelo PMDB.
E aí começa sua trajetória tanto na política
como nas falcatruas, nos descaminhos das verbas
públicas e na malversação do dinheiro público, pois
inicia seu mandato respondendo a vários processos.
Encerrado esse mandato, como o Governo estadual era exercido pelo PMDB, na pessoa do emi nente Sr. Jerônimo Santana, por quem tenho o mais
profundo respeito – e quero, nesta oportunidade, ho menageá-lo –, veio Raupp a ocupar cargo diretivo no
Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia, dele se afastando para concorrer ao Governo do
Estado no pleito de 1990. Como o PMDB tinha candidato, Raupp, sem a menor cerimônia, migrou para o
partido da moda de então que era o PRN. Quem dele
não se lembra?
Ao término do mandato à frente do DER, sofreu
novos processos por malversação do dinheiro público,
por descaminho e por muitos outros motivos. Perdeu as
eleições e voltou ao cenário político novamente como
Prefeito de Rolim de Moura. Em 1994, de volta ao
PMDB, lastreado em milionária e até hoje inexplicável
campanha, chegou ao Governo de Rondônia, começando aí uma grande desdita para o meu Estado.

640
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Antes mesmo de assumir, saiu ele a falar pelos
quatro cantos de Rondônia que o Beron, o Banco do
Estado, hoje liquidado, estava falido, o que não era verdadeiro. Porém, isso dito pelo futuro Governador se tornou uma verdade. Houve corrida de correntistas ao
Banco para sacar o dinheiro. Encerraram-se contas, e,
efetivamente, a situação do Banco, que não era boa, é
verdade, tendo em vista as perdas decorrentes da estabilização da moeda, tornou-se absolutamente crítica.
Mesmo assim, o novo Governador, atendendo
indicação de um grande e desinteressado colabora dor de campanha, nomeou como Presidente do Ban co um funcionário de carreira do Banco do Brasil, que
à época era Superintendente daquela instituição em
Rondônia. Logo nos primeiros dias de janeiro de
1995, aquele experimentado bancário concedeu, sob
pressão superior, uma carta de fiança bancária ao tal
colaborador de campanha no valor, à época, de
R$800 mil, ou seja, quase US$1 milhão. E, logo a se guir, solicitou o Governador Raupp que o Banco Cen tral interviesse no Beron, lá se instalando um caótico
e desastroso Regime de Administração Especial e
Temporária, que durou três anos e meio. O resultado
disso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, veremos
adiante.
A diretoria nomeada pelo Banco Central, ale gando nada poder fazer, apesar da precariedade, da
absoluta ilegalidade da carta de fiança, entendeu por
honrá-la junto ao Banco do Brasil, mas de tal situação
deu conhecimento à sociedade.
O ex-Presidente do Beron e ex-Superintendente
do Banco do Brasil caiu em desgraça – e sozinho.
Hoje, além de ter sido degredado de sua terra, Ron dônia, perdeu todas as promoções que obtivera ao
longo de sua carreira e, salvo engano, é hoje um caixa
do Banco do Brasil em Aracaju, onde vive o injusto
exílio que lhe foi imposto, certamente morrendo de
saudades de sua terra e de sua gente. Correm contra
ele procedimentos administrativos que poderão levar
à perda do emprego no Banco, na antevéspera da
sua aposentadoria, além de ação penal proposta pelo
Ministério Público. Ninguém daquele Governo se con doeu do Paulo Duarte. Eu, residente há mais de 30
anos em Rondônia, dou o meu testemunho de que
esse pobre bancário foi e está sendo o único culpado
de uma falcatrua que, na verdade, foi engendrada pe los mandantes da época, capitaneados pelo ex-Go vernador Valdir Raupp, a quem tenho me referido
neste pronunciamento.
Ainda com relação ao Beron, o governo que an tecedeu ao de Valdir Raupp, antevendo as dificulda des que ocorreriam para o sistema financeiro do Bra -
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sil, contemplou no projeto de lei orçamentário para
1995 um aporte de capital para o Banco. O Estado deveria – e a lei orçamentária assim dispôs – disponibilizar de R$10 milhões, o que daria então razoável saúde financeira para a nossa instituição de crédito.
Logo nos primeiros dias de seu governo, considerando a indisponibilidade de caixa do Estado e tendo em vista estarem em aberto o 13º salário dos servidores estaduais e mais uma parte dos salários de
dezembro, o que fez o novo governador, já então Valdir Raupp? Por meio do Sistema de Antecipação de
Receitas Orçamentárias, as famosas operações
ARO, socorreu-se da rede bancária privada e tomou
um empréstimo de R$15 milhões. Quem está acom panhando a minha exposição certamente concluirá
que o governador utilizaria esse dinheiro para efetivar
o aporte de capital que o Beron tanto reclamava, bem
como atender às folhas de pagamento em atraso.
Ledo engano, Srs. Senadores! O irresponsável
governador tomou tal empréstimo a juros elevadíssimos
e foi fabricar créditos para três empreiteiras que com ele
trabalharam quando esteve à frente do DER, a que me
referi. Eram correções monetárias de correções monetárias do ano de 98, que foram pagas num piscar de
olhos da nova gestão, já em janeiro de 95. Casualmente, essas empreiteiras foram as maiores colaboradoras,
em termos financeiros, da já mencionada campanha
milionária do governador a que me refiro.
Assim, em um mês de governo três fatos mar cantes ficaram consignados na nossa história: o governador ficou com o mandato; Paulo Duarte, o ban cário a que me referi, foi morar em Aracaju em des graça, sujeito a perder o emprego; os empreiteiros receberam o que já deviam ter contabilizado como perdas; e o banco do Estado, naquele momento, quebrou
– o Banco Central apenas o ligou a tubos em uma
CTI, tubos por meio dos quais seria mais tarde drenada, a jorros, a escassíssima riqueza do nosso Estado.
Quando foi implantado o Regime de Administração Especial e Temporária do Banco Central, o patrimônio líquido do Beron estava em torno de R$40 milhões negativos. Para ser mais preciso, Sr. Presidente, se não me falha a memória, cerca de trinta e seis
milhões, quatrocentos e alguns reais negativos. Por
conta da falta de lucidez do governador – que de nada
entendia a não ser de conquistar votos de um povo
crédulo e amigo – e da falta de profissionalismo do
Banco Central, a intervenção durou exatos três anos
e meio. Após todo esse tempo, concluíram os renomados técnicos do Banco Central que era hora de serem retirados os tubos daquele paciente terminal. E
assim o fizeram. O detalhe é que, ao deixarem-no
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morrer, apresentaram uma conta artificial da sua artificial sobrevida. Rondônia era devedora de cerca de
R$ 500 milhões, que as futuras gerações do Estado,
durante trinta anos, irão pagar.
Instado a se manifestar sobre tal descalabro, o
Banco Central alega, em sua defesa, que não liquida ra antes o Banco porque o então governador Valdir
Raupp fazia gestões políticas para que tal não acon tecesse, porque, se assim o fora, seu projeto político
de reeleição ficaria comprometido.
Foram centenas de desempregados, talvez mi lhares, considerando-se os empregos indiretos, com
a liquidação do Banco.
Essa dívida com a União, pela qual a própria
União foi a grande responsável, vem sendo amortiza da ao longo dos últimos quatro anos. Na primeira parcela do Fundo de Participação dos Estados –FPE já
foi deduzida a importância de R$5 milhões, assim que
o Governador José Bianco assumiu o Governo. Mais
de R$200 milhões já foram pagos só dessa conta do
Beron, e o saldo devedor, hoje, ultrapassa a casa dos
R$900 milhões. Culpado: o ex-governador Valdir Ra upp, que virá sentar-se nesta Casa como Senador
eleito pelo povo de Rondônia.
Sempre tenho dito que uma interventoria razoa velmente capacitada, num prazo não superior a 180
dias, daria um diagnóstico da viabilidade ou não do
Banco. Se incontornável a situação, que fosse decre tada a sua liquidação, e o débito não atingiria, naque la ocasião, nem mesmo R$100 milhões.
Nesse lamentável episódio, o despreparado governador a que me referi agiu de forma absolutamen te irresponsável, como irresponsável e inconseqüen te foi a direção do Banco Central. O único e irrelevante
detalhe para eles é que quem está pagando a conta, e
o fará pelos próximos vinte e seis anos, é o povo de
Rondônia. Cogite-se, ainda, que, com a avassaladora
escalada dos juros e encargos de tal dívida, tendo o
povo de Rondônia pago quase 50% do débito originá rio, e ele, no mesmo período, aumentando em 100%,
significa dizer que essa dívida, Sr. Presidente, jamais
será paga.
Peço ao Sr. Presidente um pouco mais de tem po, considerando que não temos praticamente orado res inscritos, para eu terminar este meu pronuncia mento, que é o último, provavelmente, que eu faça
nesta Casa como Senador.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência atende a V. Exª.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obri gado.

641
Dezembro de 2002

E o enganado, espoliado e atraiçoado povo de
Rondônia, que não reelegeu o tal governador, agora
dá a Valdir Raupp o mandato de Senador. Tudo por que se trata de um povo ingênuo e, acima de tudo,
muito mal informado, aos olhos de quem o carismático e afável Valdir Raupp é retratado como bom moço.
Mas que dívida tem esse bom moço para com o
Estado que tão fraternalmente o acolheu!
No entanto, Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores,
isso foi só o começo. No mesmo ano de 1995, outros
desmandos aconteceram. Já na Semana Santa
daquele ano foi comprada e paga com dinheiro dos
cofres públicos uma enorme quantidade de peixe, que
seria entregue ao povo carente do meu Estado. Seria,
porque, na verdade, embora comprado e pago,
ninguém viu o tal peixe. Esse, chamado escândalo do
peixe, foi o primeiro de uma série de muitos
escândalos daquele governo. Naquela Sexta-Feira
Santa, nenhum pobre de Rondônia teve o peixe em
sua mesa, para que em outras poucas rolassem fartas
bacalhoadas.
Logo após, nas mesmas condições, tivemos o
escândalo do frango e, quase concomitantemente, o
escândalo da carne moída, que em Rondônia é cha mada de “boi ralado”. Esses alimentos foram adquiridos com recursos da merenda escolar, porém, as
nossas crianças, naquele fatídico ano, não comeram
nem o frango nem a carne. O dinheiro foi embolsado
por uma quadrilha que havia se formado e se instalado na Secretaria de Educação do Estado, cujo titular,
Domênico Laurito, vive hoje muito bem e rico em Rondônia, tendo sido um dos artífices da campanha de
Valdir Raupp ao governo.
Depois tivemos o escândalo da publicidade. O
Tribunal de Contas de Rondônia detectou que, no
mês de dezembro de 1995 e em igual período de
1996, saíram da Fazenda Pública Estadual vultosas
importâncias, que se destinavam, no papel, ao aporte
de capital para a Ceron, Centrais Elétricas de Roraima S/A, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O único problema é que o Tribunal de Contas,
verificando a contabilidade da empresa e seu movimento financeiro, constatou que os quase R$3 milhões que para ela se destinavam lá não chegaram.
De imediato, foi dado ciência ao Ministério Público,
que passou a perseguir esses aportes, indo encontrá-los em contas correntes de empresas privadas ou
no bolso de pessoas físicas, sendo que tais informações foram obtidas por meio da regular quebra de sigilos bancários, autorizada pela justiça.
Foram propostas as ações penais, e um
sem-número de envolvidos, dada a gravidade dos fa -
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tos, foi prevenido. Entre eles, um cunhado e um sobri nho do Governador Valdir Raupp. Já há quem esteja
cumprindo pena. Outros estão com recursos junto ao
Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a Valdir Raupp – este que vem ocupar
uma cadeira nesta honrosa Casa –, considerando
que então era Governador, a ação penal veio tramitar
originalmente no STJ, que é foro privilegiado para go vernador de Estado. Encerrado o seu mandato em
1988, essa Corte Superior considerou extinto o foro
privilegiado e devolveu os processos para a justiça de
Rondônia.
Recentemente, em 12 de setembro deste ano,
já em curso a campanha elei toral, o Juízo Criminal
condenou Valdir Raupp de Matos, ex-Governador de
Rondônia – Senador eleito para vir ocupar esta Casa,
repito – a SEIS ANOS DE RECLUSÃO, Sr. Presiden te, como incurso duas vezes em crime de peculato,
além de dias/multa e a perda de cargo ou função pú blica que possa estar exercendo.
Vou ler apenas a parte final da sentença. Ao final
do meu pronunciamento, vou pedir a transcrição integral da peça, para que a próxima legislatura tome co nhecimento e as providências que o Código de Ética
permite.
Eis a parte final da sentença:
Assim sendo e por tudo o mais que dos autos
consta, julgo procedente a denúncia de fls. 02/11 e,
por conseqüência, condeno o Réu Valdir Raupp de
Matos como incurso, por duas vezes, no art. 312, ca put, c/c o art. 69, ambos do CP. Resta dosar a pena.
Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, destaco: a) culpabilidade comprovada, sendo a conduta do
réu altamente reprovável, uma vez que se valeu da
condição de Governador do Estado para desviar di nheiro público; b) não registra antecedentes; c) nada
existe sobre sua conduta social; d) possui personali dade de homem comum; e) os motivos do crime não o
favorecem, pois agiu com violação do dever inerente
ao cargo que desempenhava; f) as conseqüências
dos crimes foram lesivas ao Erário público, tendo em
vista que aquele dinheiro poderia muito bem ter sido
aplicado no bem-estar social da população sofrida do
nosso Estado. Levo tudo isso em consideração e fixo
a pena base em 03 anos de reclusão mais 150
dias/multa, à razão de um salário mínimo vigente no
dia do pagamento, haja vista a situação econômica
do réu. Considerando-se o disposto no art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, o regime inicial para cumpri mento da pena será o semi-aberto. Por fim, conside rando-se a pena privativa de liberdade aplicada (tem po superior a quatro anos) e que o réu praticou os de -
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litos que lhe foram imputados com violação do dever
para com a Administração Pública, impondo perdas
ao Erário, obstáculos ao desenvolvimento do Estado
de Rondônia, sendo que o impacto da sua conduta
ecoou além das nossas divisas, desestimulando o
aporte de investimentos em favor da nossa sociedade, com fundamento no art. 92, I, letra “b”, do Código
Penal, determino a perda do cargo ou função pública
que porventura possa estar desempenhando. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e
lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas
na forma da lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 19/09/2002. Francisco Borges Ferreira
Neto, Juiz de Direito.
Este, Sr. Presidente, é o Senador que ocupará
uma destas cadeiras.
O Ministério Público apelou de tal sentença pedindo o agravamento da pena para DEZOITO ANOS,
uma vez que a pena máxima para o delito tipificado no
art. 312 do Código Penal é de 12 anos. Raupp, é claro,
também apelou para o Tribunal de Justiça, pedindo
absolvição.
Nesse ponto, faço um pequeno comentário. Um
dos argumentos que este cidadão usou em sua cam panha para convencer a população foi exatamente o
de que ele precisava deste mandado, porque, aqui,
em Brasília, como Senador, teria foro privilegiado, teria uma condição especial e, certamente, isso facilitaria muito o seu trabalho no sentido de derrubar essa
sentença.
Aliás, a sua conduta de tentar obter a prescrição, a prorrogação de todos os processos, é um trunfo do lamentável erro do nosso Direito, da nossa Justiça; não da Justiça, mas dos códigos que aí estão.
Ele tem perseguido a prescrição há muito tempo. Respondeu a vários processos como Prefeito de
Rolim de Moura; a outros tantos, como Diretor do
DER; a outros ainda, como Governador do Estado. O
que ele busca: a prescrição, o empurrar com a barriga, a fim de que o processo seja colocado de lado
pela prescrição.
É por isso que estou, neste momento, usando
esta tribuna para fazer este apelo, para fazer este
alerta, a fim de que a legislatura futura saiba com
quem vai lidar e saiba dar-lhe a devida resposta, porque esta Casa é de homens de bem, de homens de
respeito. É disso que o povo brasileiro precisa.
Ainda há várias outras folhas no meu pronunciamento, Sr. Presidente. Porém, dado o adiantado da
hora, e vejo que aqui existem outros Senadores que
querem usar da palavra, peço a transcrição integral
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do meu pronunciamento e ainda a cópia da sentença
a que me referi.
Sr. Presidente, um último comentário: está aqui
uma lista completa dos processos a que ele responde
no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal
de Justiça. São ações penais, e não apenas uma que
tramita na Justiça comum do Estado, tanto nas varas
de primeira instância quanto no Tribunal de Justiça.
Há ainda à sua responsabilidade, já objetos de
condenação pelo Tribunal de Contas da União, nove
processos especiais, que estão sendo julgados pelo Tribunal de Contas, a respeito da administração desse cidadão. Em vários deles, ele já foi condenado a ressarcir
recursos ao Erário, e cópia as sentença está sendo re metida ao Ministério Público da União para as devidas
providências de caráter penal e ressarcimento.
Ainda, Sr. Presidente, há que se levar em conta
um outro fato gravíssimo: as suas contas na condição
de Governador foram rejeitadas no Tribunal de Con tas do Estado de Rondônia por um vício insanável,
porque não foram aplicados os 25%, obrigatórios por
lei, na educação, e isso é um vício insanável.
Mas o grave é que, mesmo assim, conseguiu
disputar as eleições sob o argumento de que a
Assembléia Legislativa do meu Estado ainda não ha via votado as suas contas. É verdade. Aliás, a Assem bléia Legislativa do meu Estado não votou uma única
conta de nenhum dos governadores desde que o
Estado foi criado. Por isso, apresentei e está tramitan do nesta Casa uma proposta de emenda constitucio nal que modifica esse quadro, obrigando, dando ao
Poder Legislativo um prazo razoável para que ele co loque em discussão e aprecie as contas do Presiden te da República, do Executivo Federal e, conseqüen temente, dos Executivos Estaduais e municipais, sob
pena, findo esse prazo, de se trancar a pauta das res pectivas Casas legislativas. Essa é a contribuição que
eu quis deixar nesta Casa para que isso não ocorra
no futuro e para que possam ocupar essas cadeiras
tão honradas pessoas verdadeiramente de bem e que
tenham compromisso com o País e com o seu povo,
não como esse ex-Governador que, lamentavelmen te, vai sentar-se aqui.
Sr. Presidente, fica este registro e peço, nos ter mos do Regimento, a complementação do pronunciamento e a transcrição dos documentos a que me referi.
....................................................................................
Segue Conclusão do Discurso do
Sr. Senador Moreira Mendes.
....................................................................................
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É razoável supor que sendo diplomado Senador
no próximo dia 19 de dezembro, e tomando posse a
primeiro de fevereiro, o Tribunal de Justiça não mais
julgará essas apelações, e a competência para tanto
será deslocada para o Excelso Supremo Tribunal Federal que é a corte competente para julgar criminalmente senadores.
Se houver, como felizmente vem ocorrendo nesta Augusta Casa, um controle eficaz quanto à moralidade e probidade de seus membros, é justo especular que o STF não deixará dormitar em seus escaninhos processo de tal envergadura, já que, mais uma
vez e agora mais que nunca, deve ser marcada a in compatibilidade do relevante cargo de senador ser
exercido por pessoa que não reúne requisito compor tamental para tanto.
Porém, Srs. Senadores, as estripulias do futuro
senador Valdir Raupp não pararam por ali.
Eis que, fazendo coro ao ditado de que o uso do
cachimbo é que entorta a boca, outras mazelas administrativas foram ocorrendo ao longo daqueles quatro
infindáveis anos para Rondônia.
Veja-se o caso da campanha pública de saúde,
que serviria de alerta ao povo rondoniense acerca do
perigo da AIDS. Foi engendrado no gabinete civil do
governador Raupp, pelo titular daquela pasta, que é
cunhado do mesmo, e na época promotor de justiça à
disposição do Poder Executivo, agora, embora com
pouquíssima idade, já aposentado, o seguinte plano.
Um ex-boiadeiro e ex-vigilante do Dr. Almeida, é
este o nome do promotor aposentado, foi transformado
de um dia para o outro em publicitário. Fizeram para ele
uma firma individual e concederam-lhe graciosamente,
sem licitação, um contrato para elaborar e divulgar uma
campanha de prevenção contra a AIDS. Fizeram um
out-door, colocaram-no em um caminhão boiadeiro e
percorreram vários municípios do Estado. Em locais
que fosse possível identificar qual seria o Município, o
out-door era fotografado e lá ia ele para outra cidade,
para depois no processo de prestação de contas evidenciar que a campanha abrangera todo o Estado.
Com essa engenhosa artimanha os homens do
palácio do governo beliscaram uma apetitosa fatura
de oitocentos mil reais, com recursos do Ministério da
Saúde. A trama foi descoberta porque o publicitário,
ex-boiadeiro e ex-vigilante ficou insatisfeito com os
caraminguás que lhe deram, e assustado com inspeção do Tribunal de Contas e investigação do Ministério Público, ele contou detalhadamente toda a farsa.
Os processos penal e cível estão em andamento
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E o ex-governador Raupp também continuou a fazer empréstimos na rede bancária. Assim, ao longo de
quatro anos, quando da renegociação da dívida do
Estado, além da monumental conta do Beron, sobrou
para o novo governador negociar tais débitos com a Caixa Econômica Federal que obsequiosamente comprara tais créditos das instituições financeiras privadas, que
jamais ficam no prejuízo. Aí se foram mais Duzentos e
Cinqüenta Milhões de Reais, valor que também foi renegociado com a União, nas mesmas condições ocorridas
com a liquidação do Banco do Estado.
O meu Estado paga hoje mensalmente, o que lhe é
debitado na primeira parcela do Fundo de Participação
dos Estados, a importância de R$11.000.000,00. Fato
que vem sufocando e praticamente inviabilizando Rondônia.
Na esfera do Tribunal de Contas a situação de
Valdir Raupp também é completamente desfavorável.
Por essas coisas da vida, apesar de todas as irregula ridades detectadas, as contas do governador nos
exercícios de 1995 e 1996 tiveram parecer prévio favorável à sua aprovação.
Já nos exercícios de 1997 e 1998 o parecer prévio emitido pela Corte de Contas foi desfavorável, ou
seja, tais contas não estavam aptas a serem julgadas
e aprovadas pelo Poder Legislativo.
Chama a atenção e deve ser consignado que o
ex-governador e futuro senador Valdir Raupp, por razões desconhecidas, já que melhor que ele nenhum outro para avaliar as necessidades e carências do ensino
público, por não tê-lo tido, nos quatro anos em que governou Rondônia, em nenhum deles cumpriu com a exigência Constitucional de aplicação mínima de 25% das
receitas no desenvolvimento do ensino. Para o setor
educacional de Rondônia essa administração foi um desastre. Observe-se que somados os percentuais que
ele aplicou ano a ano chega-se à matemática conclusão
que quatro anos viraram três. Ou seja, deixou ele de
aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino,
em quatro anos, exatamente 25%, e este gravíssimo
desvio é irrecuperável para as nossas crianças.
Passaram fome, já que o dinheiro da merenda
escolar foi desviado; tiveram professores sumamente
insatisfeitos tendo em vista o iníquo padrão salarial
praticado; a rede física se destroçou porque o dinhei ro da educação (os 25%) foi desviado e para finalida des nada altruístas.
Lamentavelmente o fato de ter duas contas rejei tadas pelo TC, bem como estar condenado pelo mesmo
Tribunal a ressarcir o erário em mais de três milhões de
reais, pelas consistentes razões acima alinhavadas,
nada significou para o candidato Valdir Raupp. Isto por-
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que a legislação que regula as inelegibilidades fecha
uma portinhola, quando diz que contas rejeitadas significam que o administrador será inelegível, e abre uma
porteira quando excepciona ao declinar que as contas
de governador e prefeito somente geram inelegibilidade
depois de julgadas pelo respectivo Poder Legislativo.
Ou então, nos demais casos de responsabilização
por danos ao erário, basta, para elidir a inelegibilidade,
que o mau administrador simplesmente ajuíze uma
ação qualquer questionando a decisão do Tribunal de
Contas. Isto faz com que a eficácia das decisões dessas Corte signifiquem absolutamente nada.
Veja-se, no caso. A Assembléia Legislativa do
meu Estado, até hoje, não julgou contas de nenhum
governador. Assim o parecer prévio do TC é completamente inócuo.
Quanto às condenações de ressarcimento, embora tenham elas ocorrido três ou até quatro anos
atrás, esgrimindo com maestria a falha legislação, o
candidato deixou para propor medíocres ações declaratórias na antevéspera do pleito, o que evidencia que
ele apenas usou a lei como forma de burla à patente
inelegibilidade que o afetava. Vale dizer, em nenhum
momento preocupou-se, efetivamente em resgatar
seu bom nome. Estas ações por certo acabarão ar quivadas por falta de impulso processual do autor.
Assim fica franqueado o acesso de ímprobos
administradores, de delinqüentes gestores aos car gos que bem entenderem postular.
A legislação nesse passo é frágil e incongruente, importando em que nos debrucemos sobre a mesma, para afastar estes pecaminosos atamos, assim
como devemos tratar da regulamentação da improbidade administrativa como fator determinante de inelegibilidade, que consta na Constituição de 1988 e pendente de Legislação infraconstitucional até hoje.
Ao término do seu mandato como governador,
Valdir Raupp desviou recursos de inúmeros convênio
s federais e, inclusive, oito milhões de reais do planafloro, que vem a ser o plano agropecuário e florestal
do Estado de Rondônia. O dinheiro desviado veio do
Banco Mundial e o novo governador somente pode
retomar o empréstimo depois de devolver aquela im portância. Idêntico fato ocorreu com relação aos con vênios federais, sendo que por conta de tão desastroso e criminoso proceder, o Estado de Rondônia foi parar no Cadin, e novas verbas federais somente puderam ser transferidas depois de saneadas as enormes
irregularidades perpetradas.
O funcionalismo público ficou sem seus salários
durante três meses, mais a gratificação natalina, impor-
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tando dizer que o Governador Bianco teve que se des dobrar e, inclusive e infelizmente, promover demissões
no Estado, para poder colocar a casa em ordem.
Foi uma gestão de terra arrasada, na qual tam bém se constatou o locupletamento com recursos da
saúde. Medicamentos e material hospitalar foram ad quiridos sem licitação, por determinação judicial, em
face de medida cautelar proposta pelo Ministério Pú blico. Os remédios e equipamentos hospitalares foram adquiridos com superfaturamento e, o pior, boa
parte sequer foi entregue. Rápida ação do Ministério
Público evitou que os pagamentos se concretizas sem. Hoje servidores do Estado e empresários já es tão condenados pela justiça, estando as sentenças
em grau de recurso.
Observem, Srs. Senadores, o panorama de in sensatez e delinqüência que desenhou esse governo.
Foram surrupiados recursos das nossas crianças,
dos doentes, do meio ambiente, da energia elétrica,
das estradas e os efeitos nefastos dessa miséria toda
estendem-se para mais vinte e seis anos.
Isto tudo não pode ficar impune.
Não pode um mandato de senador acobertar tanta iniqüidade. Contudo, se esta Casa não velar rigorosa mente, como o tem feito, certamente que nos descami nhos do tráfico de influência todo o trajeto que já foi an dado para fazer cair sobre esta pessoa a pesada mão
da Justiça, poderá se quedar ineficaz, e mais uma vez
restará ao cidadão brasileiro, ao cidadão de Rondônia,
a frustração de não ver a verdade aflorar e os delinqüentes de colarinho branco serem justiçados.
Recomendo às Senhoras e Senhores Senado res, que utilizando o fantástico veículo que é a inter net, acessem os sites do Tribunal de Justiça do Esta do de Rondônia, 1ª e 2ª instâncias, da Justiça Federal
da 1ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União onde digitando o nome da
parte Valdir Raupp de Matos constatarão que tudo o
que aqui falei é a exata dimensão da verdade.
Tenho, também, em meu gabinete, as decisões
do Tribunal de Contas do meu Estado, que desde já
lhes disponibilizo.
Não permitam, Sr. Presidente e Eminentes Pa res, que esta Augusta Casa possa servir de refugio
para um malfeitor, eis que se tal fato ocorrer, o nosso
compatriota, pelos quatro cantos do País poderá verberar, e com razão, que o crime compensa, e que nós,
os políticos, não somos merecedores da confiança da
população, conforme demonstram pesquisas cons tantemente veiculadas.
O crime não pode compensar.
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Muito obrigado.
....................................................................................
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido no pedido que faz de transcrição dos
documentos, na forma regimental. Peço a V. Exª que
secretarie a Mesa.
Indago à Senadora Marina Silva se ainda deseja
usar da palavra.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sim,
Sr. Presidente,.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, quero apenas fazer um breve regis tro referente ao assunto que se tem constituído numa
alavanca mobilizadora das energias esperançosas do
povo brasileiro, que é o Programa Fome Zero do futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante os meus oito anos de mandato, tenho
acompanhado o esforço hercúleo do Senador Eduar do Suplicy no sentido de aprovar um programa de
renda mínima. Sempre me comove a forma como S.
Exª busca a aprovação desse projeto, mais ainda porque independentemente de quem seja o prefeito, o
governador ou o parlamentar que tenha interesse no
Programa de Renda Mínima o Senador Eduardo Su plicy logo se dispõe a passar todas as informações e
a viabilizar todos os meios para que o interessado –
mesmo adaptando o programa, dando-lhe outro
nome ou criando-lhe uma estrutura diferente – faça
algo semelhante ao Programa de Renda Mínima.
Agora, com alegria, percebo que esse assunto
que, durante muito tempo, foi tratado de uma forma
quase solitária pelo Senador Eduardo Suplicy, constitui-se num grande programa de combate à fome e à
pobreza em todo o nosso País. Nas palavras do Presi dente eleito, Lula, o programa consiste na realização
de ações para que todos os brasileiros tenham três
refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar.
Essa seria a idéia tão defendida e trabalhada pelo
Bispo Dom Mauro Morelli que, ao longo de muitos
anos, debate a segurança alimentar.
Neste momento, todas as pessoas que, de uma
forma ou de outra, tentaram – inspiradas na grande
campanha feita pelo saudoso Betinho – contribuir
para diminuir um dos sofrimentos mais perversos a
que o ser humano pode ser submetido, que é a im possibilidade de suprir suas necessidades de alimen -
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tação, estão sendo convidadas e mobilizadas a ajudar nesse esforço que não mais será de uma entidade
ou de uma Pasta isolada do Governo.
Por uma questão de justiça, temos de dizer que
houve ações sociais no Governo que finda, mas, agora, haverá um esforço transversal às ações governamentais. Do Ministério da Agricultura ao Ministério da
Integração Regional, há que se ter a compreensão de
que é fundamental uma política de governo para combater a fome. Quando se fala em política de governo,
isso não será feito em detrimento das ações que já
venham sendo realizadas com esforço isolado, sem
apoio, sem vitalidade institucional pelas várias entidades e pessoas de boa vontade deste País.
Sempre tenho dito, com expectativa, que o futuro Governo será aquele em que as pessoas estão depositando todo o déficit de participação que tiveram
ao longo de muitos anos. O futuro Governo terá de
promover as ações com as pessoas. O que me deixa
muito feliz é que a cultura do Presidente eleito, Lula, é
exatamente essa: em vez de governar para as pessoas, governar com as pessoas; em vez de ter a visão
de um Estado patrimonialista, provedor, que atropela
as iniciativas da sociedade, visualizar um Governo
que fortaleça e dê energia às iniciativas da sociedade.
Sempre digo que o nosso Governo será vitorioso se tivermos a capacidade – que graças a Deus temos demonstrado nas prefeituras e nos governos estaduais, como, por exemplo, no Estado do Acre – de
continuar, com essa nossa freqüência, fazendo as coisas com a sociedade para que esta possa, cada vez
mais, assumir o seu papel, quer pela cobrança, quer
pela ação junto aos governos.
No Estado do Acre, criamos um programa chamado Adjunto da Solidariedade, com recursos do próprio Governo e graças ao esforço do Governador Jorge Viana. Eu ajudei, juntamente com a minha equipe,
a desenvolvê-lo e, hoje, não tenho dúvida de que ele
pode ser uma boa referência para as ações de com bate à pobreza, pois constitui-se num conjunto de
ações que tem coerência interna e externa, e que articula políticas sociais focadas na idéia de que as crianças e os jovens devem ser colocados numa posição
de destaque quanto à educação.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senadora Marina Silva?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu não sei
se este já é o seu pronunciamento de despedida da
Casa, mas eu quero dizer que o Brasil inteiro vê com
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tremenda simpatia as notícias de que V. Exª ocupará
um Ministério no Governo de Lula. Sabe V. Exª que há
uma unanimidade no sentido de que se existe quem
possa interpretar a expectativa e a esperança do povo
brasileiro, essa pessoa deve ser alguém como V. Exª.
A sua origem, de certa forma, identifica-se com a do
próprio Lula. As dificuldades de V. Exª, o início de sua
trajetória, que começou a estudar e a ler com 16 anos,
a extraordinária vitória que obteve, a sua bonita luta a
favor do combate à pobreza e da defesa do meio-am biente, as lutas que tem enfrentado e a dignidade e o
caráter manifestados ao longo desses oito anos nesta
Casa fazem de V. Exª uma das expressões de maior
dignidade, correção, pureza e respeito que se possa
ter na vida pública. Falo porque não estou avançando,
a imprensa toda o noticia. Então, venho responder o
que vários comentaristas, em vários jornais e televi sões, já vêm comentando, que é a alegria com que
vêem a escolha do nome de V. Exª. Não há dúvida de
que V. Exª pode ocupar vários Ministérios, mas notadamente dois deles: o da Defesa do Meio-Ambiente e
o de combate à pobreza. Neles, V. Exª representará o
novo, aquilo que, no fundo, temos a expectativa de
que realmente aconteça neste País. Olhando para V.
Exª, sinto duas manifestações ao mesmo tempo: a
alegria de ter visto, nesses tantos anos, a sua presen ça, a sua firmeza, singeleza e pureza, e a tristeza de
ver que V. Exª estaria saindo daqui. Mas saiba V. Exª
que, onde quer que esteja, o Senado e o povo brasile iro a estarão acompanhando, batendo palmas e re zando a Deus para o êxito de V. Exª, que será o êxito
de todos nós.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Agradeço as palavras amáveis e carinhosas de V. Exª, Senador Pedro Simon.
Todos sabem que essa decisão está sendo to mada pelo nosso Presidente, não apenas em rela ção aos vários nomes cogitados, mas em relação ao
meu, que é um deles. E compreendemos que todas
as pastas do Governo serão preenchidas com o cri tério de acertar, sobretudo na expectativa – e o Lula
tem dito isso – de atender ao anseio, à esperança do
povo brasileiro, considerando as necessidades de
governabilidade.
E eu concordo com a idéia do Lula: se os aliados
são importantes para ganhar, serão também impor tantes para governar.
Quanto a mim, quero dizer que estarei ajudando
o Lula no que quer que ele me peça, e mesmo se ele
não pedir, eu o estarei ajudando, porque fiquei oito
anos praticamente como base de sustentação do Go verno, que não era o meu na questão ambiental. Lem -
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bro-me de que, em momentos difíceis, em que nenhum parlamentar da base do Governo defendia as
propostas na área ambiental, como ocorreu com o
Código Florestal, com a Lei dos Crimes Ambientais e
tantas outras, eu assumia essa responsabilidade e inclusive o desgaste, porque eu procuro fazer política
com “p maiúsculo”, porque àquilo que é bom devemos dar energia, e ao que é ruim devemos fazer a crítica construtiva. Então, é claro, todos nós – e sinto
essa energia boa em todo mundo – vamos contribuir
para esse novo processo. Estou muito feliz.
V. Exª, Senador Pedro Simon, foi um grande parceiro, deu força nos trabalhos da Comissão de Com bate à Pobreza. Tivemos um conjunto de idéias, inclusive a da criação do orçamento social, com as ações
para melhorar a vida dos 53 milhões de pobres deste
País! Portanto, eu sei do compromisso que V. Exª tem
com toda essa luta, com todo esse esforço, que vai
além dos partidos, inclusive do meu e da base aliada,
que vai além do Governo, para todos os homens e
mulheres de bem que sonham, que têm o propósito,
que têm o alinhamento ético de que não podemos
permitir que milhões de brasileiros não tenham sequer o que é essencial à capacidade de reprodução
do ser humano, que é a alimentação.
No Acre, tivemos uma experiência muito positiva, o Adjunto da Solidariedade, composto por seis eixos. Um deles me é muito caro, porque pensei esse
programa como parte das entranhas do meu coração.
Temos a bolsa-escola, a renda mínima, a bolsa pri meiro emprego, a bolsa florestânia universitária, e temos o pré-vestibular solidário, um curso pré-vestibular para os jovens que saem do 2º grau e que não conseguem fazer uma preparação para entrar na faculdade. No ano passado tivemos 513 alunos com altíssimo grau de aprovação no vestibular, graças ao empenho da Secretaria de Educação, na pessoa do Secretário Arnóbio – hoje Vice-Governador eleito, com o
Governador Jorge Viana, que se reelegeu.
Sr. Presidente, o pré-vestibular solidário está fazendo diferença na vida daqueles jovens. Neste ano,
só em Rio Branco, setecentos jovens estão fazendo
um curso de altíssima qualidade, que não deixa nada
a desejar em relação aos cursinhos particulares ofe recidos na cidade de Rio Branco.
Lembro-me de que quando concluí o 2º grau –
graças ao supletivo, porque, como disse V. Exª, eu comecei a estudar tardiamente – eu precisava me pre parar para o vestibular. Mas o salário de doméstica
não dava para pagar um cursinho. Então comecei o
primeiro ano básico, como se fosse o meu pré-vestibular. Eu já havia terminado o 2º grau e fui fazer o pri-
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meiro ano básico para poder ter alguma noção de
Inglês, de Francês, de Química, de Física, matérias
que não existiam no supletivo e que, portanto, eu não
conhecia. Foi dessa forma que ingressei na Faculda de de História, sendo aprovada em 18º lugar. Até hoje
eu agradeço a Deus por essa oportunidade.
Então, esse curso de preparação dos jovens
está sendo um marco na vida dos jovens pobres. Nos
concursos públicos realizados pelo Governo do Esta do, para o preenchimento de vagas na Polícia Civil, na
Polícia Militar, em vários outros concursos, os jovens
do pré-vestibular solidário tiveram uma aprovação
fantástica.
E como ao meu querido Suplicy, onde houver
um Prefeito ou alguém que queira também fazer o que
estamos fazendo no Acre, adaptado à sua realidade,
independentemente de quem seja, estou disposta,
humildemente, a passar todas as informações, so mando-me a esse esforço de que combater a fome e
as desigualdades sociais é fazer o que é emergencial,
mas, sobretudo, fazer aquilo que é estruturante em
política social, para que possamos realmente mudar
a história das políticas sociais em nosso País.
De sorte que está de parabéns o Presidente eleito, está de parabéns o Sr. Graziano, que tem coorde nado esse processo, estão de parabéns todos aque les que têm somado esforços para atender aos que
estão à margem da possibilidade de uma vida com
um mínimo de dignidade.
Sr. Presidente, quero me somar a esse esforço
de qualquer forma, porque compreendo que, hoje, até
as empresas fazem parte desse processo rico de dis cutir a responsabilidade social em suas ações. Re centemente, em Miami, participei de um encontro
com mais de setecentas grandes empresas, dentre
elas a Reebok, a Ford, a Toyota, a Coca-Cola – nem
vou citar todas –, representando o Brasil, colocando o
quão importante é a participação do setor privado no
esforço de combate à fome. Achei interessante a participação das grandes empresas, as quais hoje estão
imbuídas do propósito de embutir, em seus produtos,
não apenas a qualidade técnica, para que eles sejam
aceitos no mercado e elas possam ganhar muito di nheiro, mas a qualidade ética, o propósito ético de
que tenham qualidade social e ambiental e contribu am para combater a fome dos dois bilhões de seres
humanos que estão vivendo com menos de um dólar
por dia.
Sr. Presidente, ao concluir quero dizer que se ti vermos o propósito ético de combater a fome, a misé ria e a exclusão social, haveremos de conseguir e de
achar as respostas técnicas. O Sebastião Salgado diz
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uma frase que não me canso de repetir: que uma parte da humanidade, 20% dela, está criando uma fuga
para o futuro, deixando para trás 80%, que não sabe
qual será o seu futuro.
Sr. Presidente, é exatamente isso que precisamos evitar! Se alguma utopia há é exatamente a de
não permitir que a raça humana seja bifurcada –
como diz o nosso humanista Cristóvam Buarque – entre seres humanos de primeira e de segunda classe.
É essa perversa concepção de humanidade que o
nosso Presidente eleito quer evitar no Brasil, o que,
com certeza, poderá ser um pouquinho de sal, um
pouquinho de luz nessa vida tão árida de fazer política
social. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moreira Mendes.
É lido o seguinte:
Brasília, 6 de dezembro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em obediência ao Regimento Interno do Senado
Federal, que nesta data, 6 de dezembro de 2002, re assumo o exercício de meu mandato parlamentar no
Senado Federal, pela Representação do Estado do
Rio Grande do Norte.
Atenciosamente, – Senador Fernando Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O ofício
lido vai à publicação.
Indago do Sr. Senador Pedro Simon se gostaria
de fazer uso da palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se V. Exª
permitir, eu gostaria de falar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com
todo o gosto. O Plenário do Senado ficará honrado
com a palavra de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo fazer um
pronunciamento tranqüilo, uma vez que estamos apenas nós aqui, abordando um assunto que me parece
importante, algo que devo ao Rio Grande do Sul e ao
Brasil.
Venho a esta tribuna para prestar homenagem a
um grande líder político do Rio Grande do Sul e do
Brasil, meu amigo e irmão, Siegfried Emanuel Heuser, que faleceu há dezesseis anos, em condições
dramáticas, no Chile, durante a Semana Santa, em
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pleno exercício do seu mandato de Deputado Federal.
Assim, encontro-me aqui para enaltecer essa grande
figura da política gaúcha, que foi o meu companheiro
de Partido, o bravo Siegfried Heuser.
Além de fortes laços de afinidade política e ideo lógica que tivemos ao longo de toda uma vida parla mentar e administrativa, éramos unidos por um elo
ainda mais forte: uma sólida amizade. E essa amiza de, é claro, aprofundou-se, quando Siegfried Heuser
casou-se, em segunda núpcias, com minha irmã mais
velha, Alice.
Quero começar este pronunciamento, desta cando um fato: Siegfried Heuser foi um dos fundado res do Movimento Democrático Brasileiro, o nosso velho MDB, no Rio Grande do Sul, e foi o seu primeiro
Presidente, tomando posse em 7 de abril de 1966.
Sob sua liderança, o MDB gaúcho mobilizou-se já na quele ano, atuando nas principais cidades do Esta dos, com vistas às eleições seguintes.
Heuser assumiu a Presidência do Partido
quando da cassação do então Presidente João Ca ruso, do velho PTB. Do mesmo modo, foi conduzido
à Liderança da nossa Bancada na Assembléia Le gislativa, quando foi cassado o companheiro Justino
Quintana. Nessa mesma ocasião, junto com eles, iniciamos uma longa convivência fraterna de muitos e
muitos anos. Com ele, aprendi muito: Heuser era um
professor nato, um digno, um orientador, um santo,
um político.
Graças à firmeza de Siegfried Heuser, homem
de grande senso de liderança e organização e dono
de um caráter íntegro, o MDB gaúcho nasceu forte – e
assim morreu o PTB pelos atos da violência –, com bativo, responsável e instalado em uma sólida base
ideológica.
Quando o Ato Institucional determinou prazo
para a criação de novos Partidos Políticos, em virtude
da extinção compulsória das antigas agremiações,
Heuser foi um dos maiores mobilizadores da gente
gaúcha. Sua atuação destemida e equilibrada, sua liderança serena e firme foram decisivas para o nasci mento do Partido de oposição que estava destinado –
depois de uma luta de duas décadas – a reconduzir o
País à via democrática.
Siegfried Heuser nasceu em Santa Cruz do Sul,
no dia 22 de outubro de 1921. Naquela cidade, com pletou o curso secundário no Colégio Mauá. Gradu ou-se em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifí cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em
Ciências Econômicas e Administração de Empresas
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
onde exerceu o magistério.
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Ainda acadêmico, foi fundador da Sociedade de
Economia do Rio Grande do Sul, da qual foi Presidente. Também integrou o Conselho Regional de Economistas Profissionais por sete anos.
Heuser iniciou-se na política por meio do PTB,
pelo qual veio a eleger-se, pela primeira vez, em
1950, obtendo o mandato de Deputado Estadual com
4.267 votos. Na eleição seguinte, em 1954, reelegeu-se pelo mesmo PTB, já contando com o dobro de
votos, o que lhe garantiu o quinto posto entre os parlamentares mais votados. Quatro anos depois, em
1958, foi o terceiro mais votado, alcançando, então,
uma votação muito expressiva para a época: mais de
15 mil votos.
Contabilista e economista, Siegfried Heuser se
impôs nas atividades legislativas pelo profundo conhecimento dos problemas econômico-financeiros do
Estado e pela isenção e honestidade com que sem pre estudou e decidiu os assuntos submetidos ao
exame do Poder que integrava.
Sua destacada atuação na Assembléia Legislativa – notadamente na Comissão de Finanças e Orçamento – credenciou-o, em 1959, para assumir o cargo
de Secretário da Fazenda da administração do nosso
prezado Governador Leonel de Moura Brizola.
Ao comandar a Secretaria da Fazenda de Brizola, empenhou-se em normalizar o crônico problema
da entrega das quotas de retorno às prefeituras do interior do Estado. Agiu com irrepreensível isenção.
Não houve, durante sua gestão, discriminações entre
as prefeituras.
Entre as suas ações mais expressivas, é necessário destacar a emissão de letras do Tesouro, conhecidas como “brizoletas”, que foram eficientes para
desafogar o Tesouro do Estado do problema de caixa; a emissão de apólices da dívida pública sob me lhores condições; e, com o enfrentamento de fortes
dificuldades, a criação da Caixa Econômica Estadual e do BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento
Econômico.
Seus traços mais marcantes como administrador dos assuntos públicos foram a imparcialidade, a
isenção, a probidade, o dinamismo e a clara compreensão dos problemas fazendários. Seus sólidos conhecimentos de finanças públicas, orçamento e eco nomia foram fatores preponderantes do êxito de sua
gestão como Secretário da Fazenda. Siegfried Heuser reelegeu-se, pela quarta vez, para a Assembléia
Legislativa em 1962, fazendo 12.690 votos. Naquele
mesmo ano, obtive também meu primeiro mandato
como Deputado Estadual.
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Quatro anos depois, em 1966, ele disputaria
uma cadeira no Senado Federal, competindo sozi nho, pelo Movimento Democrático Brasileiro, contra
os três candidatos da Arena, que concorreram em su blegenda: Guido Mondin, Sinval Guazzelli e Mário
Mondino. Nessa eleição, Heuser acabou sendo derro tado pela soma dos outros candidatos, embora tenha
obtido quase o dobro dos votos do Senador que foi
eleito. Heuser fez 638.140 votos contra 322.901 de
Guido Mondin, 206.917 de Synval Guazzelli e
142.662 de Mário Mondino.
Naquela época, às vésperas da eleição, a im prensa local anunciou que Heuser havia sido cassado
e que os seus direitos políticos tinham sido suspen sos. E, apesar do nosso esforço dramático para de monstrar que isso era mentira, não conseguimos
fazê-lo, e milhares de votos foram registrados em
branco em sinal de protesto, imaginando-se que Heuser não poderia ser candidato.
Esse fato é impressionante e representa bem o
prestígio de que Heuser desfrutava junto ao povo ga úcho: mesmo concorrendo contra três destacados políticos do Estado e apesar do escândalo da notícia
mentirosa, acabou perdendo por apenas 35 mil votos.
De outro lado, vê-se aí a força de um dos principais
casuísmos – a sublegenda – de que lançou mão o go verno militar para se manter no poder.
Último Presidente do Partido Trabalhista Brasi leiro no Rio Grande do Sul e primeiro dirigente do Mo vimento Democrático Brasileiro, Siegfried Heuser foi
– como muitos outros brasileiros probos – cassado
pelo regime militar em 1969.
Ele próprio soube da cassação, quando viajáva mos, ele e eu, numa velha Kombi de sua propriedade,
para a cidade de São Francisco de Paula, onde have ria um comício. Lembro-me bem de que a notícia saiu
no rádio pela Voz do Brasil. Ele parou a velha Kombi
à beira da estrada e começou a falar da beleza da pai sagem: “Olha, Pedro, quantas cores há nessas mon tanhas! A gente pensa que só existe o verde, mas,
quando se olha atentamente, vê-se que são dezenas
de tonalidades”. Fiquei emocionado, sem entender
aquela reação à violência da cassação. Quando per cebeu que eu estava com lágrimas nos olhos, ele me
disse: “A vida continua, Pedro”. E retornamos a Porto
Alegre.
A cassação de Siegfried Heuser – uma violência
contra o líder mais importante da política brasileira,
naquele momento, no sul do Brasil – foi uma grande
surpresa para todos nós. Ninguém a esperava. Estou
absolutamente certo de que Heuser teve seus direitos
políticos suspensos pela Revolução, porque era o
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melhor quadro do nosso PMDB. Na certa, ele seria o
nosso candidato a Governador e com grandes chan ces de ser eleito. Se havia algo contra ele, certamente
seriam as visitas que fez ao Uruguai para conversar
com Jango e Brizola, então exilados. Isso, naquela
época, era crime. E o nosso amigo Heuser o fez várias vezes. Era uma fonte permanente de diálogo, inclusive de tentativa de ligação entre Jango e Brizola, por
14 anos morando em Montevidéu, cunhados e rompidos politicamente.
Mesmo cassado, Heuser foi sempre um grande
amigo, um orientador, um conselheiro. Permanecemos ligados fraternalmente e, com freqüência, reuníamo-nos com outros companheiros cassados –
como Ajadil de Lemos, João Caruso, Wilson Vargas e
Henrique Henkin –, para trocar impressões sobre a situação política.
Por longos dez anos, ele esteve afastado do cenário político, ao qual só voltou com a edição da Lei
de Anistia, em 1979. No tempo em que esteve impedido de exercer a política, em função da suspensão dos
seus direitos políticos, Siegfried Heuser desenvolveu
uma carreira profissional muito bem sucedida nas
áreas de contabilidade e de informática, sendo, aliás,
um dos pioneiros no uso de computadores no Rio
Grande do Sul.
Finalmente, recuperados seus direitos políticos,
ele disputou, em 1982, uma vaga na Câmara Federal
pelo PMDB, partido pelo qual optou quando o MDB dividiu-se no nosso Estado. Eleito com 46.572 votos,
Heuser foi o coordenador da Bancada gaúcha. É im portante destacar, aqui, a fidelidade do seu eleitorado. Mesmo tendo permanecido afastado da vida pú blica por tantos anos, ele conseguiu eleger-se com
tão expressiva votação.
Um dos principais assuntos em que ele se en volveu naquela época foi o salvamento do banco Sulbrasileiro, que se transformou no Banco Meridional,
então o maior do nosso Estado, que estava atravessando graves dificuldades. O problema foi contornado
com a capacidade e a competência de Heuser em
conseguir impressionar as autoridades nacionais, criando-se o Banco Meridional.
Graças à sua atuação naquele episódio, Heuser
chegou a ser indicado como o primeiro presidente do
Banco Meridional, mas declinou do convite. Na Câmara Federal, além da pregação prioritária em favor
da Assembléia Constituinte, ele defendeu uma reforma tributária que restabelecesse aos Estados e Municípios sua autonomia política, administrativa e financeira. Já à época apresentava um projeto de reforma
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tributária que ele esperava fosse aprovado na Constituinte, o que lamentavelmente não aconteceu.
Preciso ressaltar aqui que a competência e os
conhecimentos de Heuser foram sempre valorizados
pelo nosso PMDB. Em 1982, quando disputei o gover no estadual, Heuser coordenou a elaboração do meu
plano de governo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na sua
vida privada, o político e economista Siegfried Heuser
cultivava nos seus momentos de lazer uma paixão
pela pesca. Em várias oportunidades, venceu tornei os importantes. Foi campeão sul-americano e cam peão mundial de pesca. Aliás, foi justamente quando
praticava esse seu esporte preferido – numa competi ção em Punta Arenas, no Chile – que ele veio a fale cer, em função de um problema cardíaco. Na ocasião,
minha irmã Alice foi contra a viagem, alegando que
ele havia passado recentemente por uma cirurgia,
mas Heuser insistiu em viajar. Tendo sido convidado
para ser o capitão da representação brasileira naque la competição, disse que não poderia deixar de repre sentar o Brasil naquela que, segundo ele, seria a mais
importante e a sua última competição.
Tenho comigo a transcrição de uma reportagem
feita na época pela Rádio Nacional do Chile. Depois
de dizer que, no afã de dar a notícia, alguns veículos
de comunicação tinham se equivocado sobre as con dições da morte de Heuser, afirma o locutor: “Siegfri ed Heuser em momento algum se molhou, nem mes mo caiu na água. Testemunhas que assistiram desde
o primeiro momento afirmam que ele se encontrava
pescando no rio e que quando se sentiu mal logo saiu
da água sem a ajuda de ninguém. Em seguida, tomou
umas pastilhas que tinha consigo e foi levado de ime diato ao acampamento. Eram 10h30min”.
Atendido por médicos chilenos, Heuser se sen tiu melhor e, às 14 horas, já estava de pé. Acabou fa lecendo no dia 29 de março de 1986, quando era leva do de helicóptero de Punta Arenas para o hospital,
dali distante. Pessoas que estavam com ele no heli cóptero disseram que ele faleceu serenamente, depo is de ter feito um longo comentário sobre a beleza do
mar, das ondas e da natureza. Analisou belezas de
que as pessoas até não tinham se dado conta. À me dida que ele ia falando, as pessoas iam olhando, sen tindo. De repente, parou de falar e santamente fale ceu, nos deixando a todos. Estava morto o grande Siegfried Heuser, deixando cinco filhos: Daniel, Adal berto, Jorge Emanuel, Renato e Carla.
Faço assim, Sr. Presidente, uma singela home nagem à figura desse que foi, talvez, um dos políticos
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mais importantes da história da vida política do Rio
Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Srs.
Senadores Lúcio Alcântara, Emilia Fernandes, Romero Jucá e Edison Lobão enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de 12 a 13 de
dezembro de 2002, especialistas do mundo todo es tarão reunidos em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, para debater as desigualdades regionais no Bra sil, com base em lições da experiência internacional.
A oportunidade do evento é evidenciada por realizar-se num momento em que, no mundo in teiro,
são discutidas alternativas para o denominado modelo neoliberal, predominante nessas duas últimas
décadas, que trouxe dificuldades para os países
emergentes, e causou, por outro prisma, o ressurgimento da tese de que o Estado deverá voltar a de sempenhar um papel de destaque no processo de
desenvolvimento.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já
evidencia a prioridade que dispensará às questões
regionais no Brasil, traduzida na revitalização da Su perintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
Sudene, que passará a ter vinculação direta à Presidência da República.
A Conferência sobre Desenvolvimento Regional
e Investimento Estrangeiro Direto é patrocinada pela
Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OECD, uma das mais respeitadas organizações internacionais, com sede em Paris. Outros
importantes apoios para a realização desse ciclo de
estudos vêm do Governo do Estado do Ceará, da valiosa colaboração do Banco do Nordeste do Brasil –
BNB, além do suporte do Banco Mundial e de outras
organizações nacionais e internacionais.
Essa Conferência será realizada no Ceará do
Governador Beni Veras, que se dedicou nesta Casa,
quando Senador da República, a recolocar a questão
das desigualdades regionais na agenda nacional,
chamando a atenção para dois Brasis, um com ares
de Bélgica, outro com atmosfera indiana. Sem dúvidas, são dois países, duas nações, duas sociedades.
Hoje, o papel do Estado no processo de desenvolvimento está sendo cada vez mais reabilitado. A
OECD vai mostrar histórico de crescimento acelerado, depois que os sócios mais ricos dos Estados Unidos toparam o desafio de financiar os mais pobres.
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Como exemplo, a renda per capita de Portugal tripli cou depois do ingresso na União Européia, além de
ter ocorrido notável modernização em países como a
Grécia, Irlanda e Espanha, tidos como periféricos.
Essa Conferência, que ocorrerá em Fortaleza,
tem como exemplo uma anterior realizada em outu bro de 2001, na República Popular da China, país
que, como o Brasil, possui dimensões continentais e
que, ao contrário do nosso, está com sua economia
em crescimento, a uma taxa anual de 9,5 % ao ano,
há quinze anos, sem interrupção. Lá, como cá, a
prosperidade se concentra fortemente em uma re gião – a faixa costeira – , deixando a parte central do
país no imobilismo.
Desse encontro na China, houve desdobramen tos, e muitas de suas recomendações já estão sendo
postas em prática pelos chineses, cujo direcionamen to do desenvolvimento para os próximos anos Rumo
ao Oeste significa que os investimentos serão prefe rencialmente direcionados às regiões periféricas.
Diferenças à parte, as duas Conferências se assemelham: o objetivo é estudar e debater casos de
sucesso (agroindústria no Chile, a indústria high tech
na Irlanda, o México depois do NAFTA, o caso da
Índia em tecnologia da informação, entre tantos ou tros), além de buscar depoimentos de empresários e
investidores em regiões menos desenvolvidas, de
modo a se obterem recomendações específicas de
políticas de desenvolvimento regional adaptáveis ao
nosso modelo econômico, sistema político e cultura.
No que diz respeito ao conteúdo, a Conferência
será dividida por sessões. A Sessão I terá como título
Os Desafios para um Desenvolvimento Regional
Equilibrado no Brasil. A Sessão II tratará do Comparti lhamento de Experiências Internacionais. Outra ses são abordará temas relativos às Medidas para Atenu ar Restrições ao Desenvolvimento do Nordeste do
Brasil, nos campos dos recursos hídricos e da ciência
e tecnologia, entre outros. Outra irá deter-se a propó sito do Desenvolvimento Local e o Investimento
Estrangeiro Direto.
Por último, gostaria de passar a mensagem de
que essa Conferência representa uma tomada de po sição sobre os dois Brasis, que se equilibram precari amente. O evento discutirá e estará mais voltado para
os problemas daquelas regiões que, como o Nordes te, enfrentam o cotidiano de sua desesperança e a
ausência de perspectiva para o futuro das novas ge rações.
Para concluir, convido, em nome do Governador
Beni Veras, os Colegas Parlamentares, a academia e
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os novos governadores e futuros decisores do Governo a se fazerem presentes à Conferência, que se realizará nas dependências do Banco do Nordeste, em
Fortaleza, nos dias 12 e 13 de dezembro próximo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
–Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul (CPCM), da qual
somos Secretária-Geral Adjunta, abriu nesta quarta-feira (04 de dezembro) a sua 20ª Sessão Plenária.
Nesse encontro, simultâneo à Cúpula dos Presidentes dos Países Membros do Mercosul e Países Associados, será dada ênfase à formulação de políticas
que possam fortalecer o Mercosul, especialmente
frente aos debates sobre a criação da Área de Livre
Comércio das Américas (Alca).
A formulação de tais políticas começou ainda
nesta terça-feira, quando o Parlamento Cultural do
Mercosul se reuniu aqui em Brasília para discutir iniciativas capazes de aumentar a integração dos paí ses-membros, por meio da cultura. Medidas como a
reforma dos currículos escolares, visando dar maior
ênfase à cultura e às línguas dos países do bloco, foram propostas durante o evento.
Registramos essas atividades por considerarmos altamente significativo e positivo o fato delas
ocorrerem na mesma semana em que o presidente
eleito do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, visita dois
países latino-americanos. Viagens que reafirmam a
visão de que o nosso país pode liderar uma grande
discussão em toda a América Latina para o fortalecimento de seu mercado – não só sobre a sua integração econômica, mas também para a integração política, social e cultural.
A opção de começar as visitas oficiais pela
América Latina não é aleatória. Ela indica a disposição do presidente eleito em estabelecer novos rumos
à política externa brasileira. Desde o início da campanha eleitoral, Lula destaca que o bloco formado pelo
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai seria uma das
prioridades de seu governo e instrumento indispensável às negociações da Alca.
O Mercado Comum do Sul deve ter uma política
externa coesa, preparada para enfrentar os desafios
das negociações sobre a Alca, para ampliar as relações com os países da União Européia e atrair novos
sócios na América Latina.
De acordo com o próprio presidente eleito, o
novo governo “não poderá assinar o tratado que cria a
Alca enquanto persistirem as medidas protecionistas
não-alfandegárias vigentes há muitos anos nos Esta-
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dos Unidos”. A Alca, como está projetada, inviabiliza a
soberania política e a democracia dos países latino-americanos.
Dessa forma, evidencia-se que o nosso presi dente eleito, Luis Inácio Lula da Silva, está concen trando os esforços do novo governo na reconstrução
e no fortalecimento do Mercosul, que, de acordo com
suas palavras, “foi sacudido por crises econômicas de
seus países-membros, especialmente dos maiores:
Brasil e Argentina”.
E foi justamente a Argentina, principal parceiro
do Brasil no Mercosul, o primeiro país a ser visitado
pelo presidente eleito. Entendemos, Srªs e Srs. Sena dores, que a melhor estratégia externa para o futuro
governo brasileiro passa não apenas pela reconstru ção do Mercosul como também pela da própria
Argentina.
Nosso vizinho, que seguiu à risca os preceitos
do Fundo Monetário Internacional, continua castiga do pelo mesmo FMI. Trabalhar para reerguer a
Argentina é um dever do Brasil, tanto como demons tração de nossa irrestrita solidariedade para com
esse país-irmão, quanto para que não fiquemos so zinhos e enfraquecidos nas negociações com os
Estados Unidos.
Em fevereiro, os países participantes das nego ciações da Alca têm encontro marcado para apresen tar suas demandas e ofertas comerciais. O Mercosul
terá de chegar a um consenso acerca de suas pro postas. Lula, como grande estrategista que é, busca
desde já esse consenso.
O Mercosul é essencial para favorecer as nego ciações comerciais dos seus países também nos
grandes fóruns internacionais. Por isso, devemos
aplaudir a determinação do novo governo brasileiro
de dar impulso decisivo à reconstrução e ao fortaleci mento desse bloco.
Sr. Presidente, no encontro com o Presidente
argentino Eduardo Duhalde, nosso Presidente eleito,
Luis Inácio Lula da Silva, fez uma contundente defesa
da soberania da América Latina, criticou os especula dores estrangeiros e propôs uma agenda entre Brasil
e Argentina para o urgente aprofundamento da cons trução do Mercosul com propostas concretas. Agenda
essa que deve ser integrada por mecanismos que
possibilitem a estabilidade monetária, de controle da
inflação e de crescimento econômico, além da atuação nos organismos multilaterais. Parceria que deve ir
além da união aduaneira, a fim de que, no futuro, a re gião possa contar até com um parlamento e uma mo eda comuns, a exemplo do que hoje ocorre na União
Européia.
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Reconstruído, o Mercosul estará apto a enfrentar desafios macroeconômicos, como os de uma política monetária comum. Também terá melhores condições para enfrentar os desafios do mundo globalizado. Para tanto, é fundamental que o bloco construa
instituições políticas e jurídicas e desenvolva uma política externa comum.
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, em sua posição
proeminente no cenário latino-americano, deve trabalhar igualmente pela adesão de novos países ao Mercosul. Nesse sentido, também consideramos estratégica a visita do presidente eleito ao Chile.
No encontro com o presidente chileno Ricardo
Lagos, nosso presidente Lula reforçou o desejo de
que o Chile integre o Mercosul como membro efetivo
e ressaltou a necessidade de os dois países enfrentarem de maneira solidária os impasses internacionais.
Por enquanto, as autoridades chilenas não
vêem motivos para integrar o bloco, uma vez que suas
tarifas alfandegárias são muito mais baixas do que as
praticadas no Mercosul. Mas acreditamos na possibilidade de uma futura adesão, uma vez que o Chile não
nega seu interesse no fortalecimento do Mercosul e
na consolidação de seu país como membro associado e sócio político estratégico desse bloco – posição
que beneficia o país nas relações comerciais regionais e internacionais.
Assim, os presidentes Lula e Ricardo Lagos
discutiram o fortalecimento do comércio bilateral entre os dois países, uma maior integração do Chile ao
Mercosul, aspectos da política exterior, como as re lações com o FMI, buscando posições comuns fren te à Organização Mundial do Comércio e às restrições alfandegárias norte-americanas, e debateram
as políticas sociais que os dois países pretendem
desenvolver.
O novo governo e o governo chileno têm em comum a proposta de promover o crescimento econômico com justiça social. Em visita ao Brasil, no início de
novembro último, o ministro e secretário-geral do go verno do Chile, Heraldo Munhoz, adiantou a intenção
de promover intercâmbio entre altos funcionários do
Chile e servidores do futuro governo brasileiro para
troca de informações sobre o Programa de Combate
à Fome e à Pobreza (comum aos dois países).
O Chile – bem como a Bolívia – participa ainda
do acordo que prevê o livre trânsito de cidadãos e cidadãs nascidos nos países do Mercosul. Pelo acordo,
os beneficiados poderão ter ainda direitos civis iguais,
residência fixa e visto permanente de trabalho. Iniciativa que visa resolver problema histórico de migrantes
que vivem ilegalmente nos países do Mercosul, Bolí-
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via e Chile – como os 380 mil brasileiros que vivem no
Paraguai.
Dessa forma, Srªs e Srs. Senadores, a visita de
Lula ao país marca o prolongamento dos excelentes
vínculos existentes entre o Brasil e o Chile. Temos a
convicção de que, se o Chile ainda tem reticências
sobre sua completa adesão ao Mercosul, não res tam dúvidas às autoridades chilenas sobre as vanta gens de trabalhar em bloco, de forma conjunta com o
Brasil e as demais nações latino-americanas, em
prol do fortalecimento da região e da soberania de
seus povos.
Investir no bom relacionamento com os países
vizinhos, com todas as nações latino-americanas, de monstra que o presidente Lula é um grande líder –
não apenas para a nossa Nação, como também para
as nações sul americanas.
A nova política externa que está sendo traçada
pelo Brasil – com Lula, o presidente, propondo um
pacto regional de integração, especialmente na Amé rica do Sul – tem, portanto, como prioridade central o
revigoramento do Mercosul, transformando-o em
uma zona de convergência de políticas industriais,
agrícolas, comerciais, científicas e tecnológicas, edu cacionais e culturais.
Acreditamos nas potencialidades de nossa na ção, dos países latino-americanos e de seus setores
produtivos. Juntos, Brasil e seus países-irmãos terão
condições efetivas de promover um real crescimento
econômico com justiça social, de negociar com mais
igualdade acordos internacionais e, especialmente,
de democratizar as oportunidades para todos os cida dãos e cidadãs latino-americanos, combatendo a mi séria, a fome, o desemprego e a exclusão que hoje os
vitimam.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há algumas semanas, a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária fez chegar às minhas mãos um conjun to de quatro publicações, que se constituem em uma
arrojada e inovadora prestação de contas acerca da
atuação dessa importante instituição brasileira, que
completou, recentemente, o seu vigésimo nono ani versário. São elas: o Relatório de Atividades de 2001,
o Balanço Social, a revista AgroC&T – Informação
Tecnológica para o Desenvolvimento, além do novo
Relatório Ambiental. Todas essas publicações têm
um único objetivo: mostrar, evidenciar para a socieda de brasileira as atividades que a empresa desenvolve
em benefício de toda a coletividade, consciente de
suas elevadas responsabilidades sociais.
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Neste pronunciamento, ocupo-me, ainda que
rapidamente, do conteúdo de cada uma dessas pu blicações, já que entendo ser relevante o Senado Federal fazer ecoar e dar visibilidade ao conjunto de atividades de órgão que é decisivo para o desenvolvimento brasileiro, presente e futuro. Em suas quase
três décadas de existência, a Embrapa, depois de investir fortemente no seu capital humano, qualificando
seus quadros em cursos de mestrado e doutorado, no
País e no exterior, conseguiu consolidar um papel
essencial, e de indiscutível liderança, na pesquisa
agropecuária.
Aliás, no quesito capacitação, é importante re gistrar, a Embrapa contabilizou a realização de 664
mestrados, 1080 doutorados e 164 pós-doutorados,
formando pesquisadores de altíssimo nível. São nú meros expressivos, que se foram firmando antes
mesmo da intensificação da demanda social pelos
programas de pós-graduação no Brasil, graças à vi são estratégica que sempre acompanhou e impulsionou a empresa.
Com tal perfil, é natural que a Embrapa seja a
gestora do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA, que agrupa 200 organizações públicas e privadas, federais e estaduais. E foram justamente as tecnologias desenvolvidas e disseminadas
em todo o País pelo SNPA que permitiram profundas
e profícuas mudanças no perfil da agricultura e do
agricultor brasileiros, trazendo-os à contemporaneidade, ao criar as condições necessárias para a utilização mais racional e efetiva de todo o nosso imenso
potencial agropecuário.
Pesquisa e desenvolvimento, ou simplesmente
P&D, sobressaem no Relatório de Atividades da empresa. No ano passado, atingiram a soma de 3.297
subprojetos, dos quais 2.805 como continuidade de
exercícios anteriores, e os restantes 492, que foram
iniciados durante o ano 2000. Todos eles em consonância com as demandas do Plano Plurianual de Atividades e Investimentos do Governo Federal. Considerando os 15 programas nacionais de pesquisa e
desenvolvimento, houve um incremento de quase 20
por cento em subprojetos na programação do Sistema Embrapa de Planejamento, quando se compara
com o volume registrado em 2.000.
No âmbito da cooperação internacional, 2.001
foi marcado pela consolidação e pelo fortalecimento
de inúmeras propostas, entre as quais, os Laboratórios Virtuais da Embrapa no Exterior – Labex. Ademais,
foi aprovado o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento
de Empresas de Base Tecnológica Agropecuária, cujos recursos, oriundos do Banco Interamericano de
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Desenvolvimento, estão destinados à nova iniciativa
de incubação de empresas na Embrapa.
A cooperação bilateral envolveu projetos con juntos com França, Estados Unidos, Japão, Reino
Unido, Alemanha, Rússia, África e América Latina e
Caribe. Por outro lado, na cooperação multilateral es tiveram contempladas atividades de pesquisa, treina mento e consultoria, envolvendo a FAO – Organiza ção das Nações Unidas para a Alimentação e Agricul tura, o Fórum Global de Pesquisa Agrícola e o Fórum
das Américas para Pesquisa e Desenvolvimento, en tre outros.
Também merecem destaque, no Relatório de
Atividades, os negócios para transferência de tecno logia, compreendida a comunicação empresarial, e o
apoio à ação do Governo, especialmente ao Ministé rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, tam bém, ao Congresso Nacional.
O Balanço Social 2001 revela uma série de ativi dades implementadas nos segmentos da agricultura
familiar, reforma agrária, apoio às comunidades, se gurança alimentar, meio ambiente e educação ambi ental, educação e formação profissional, bem-estar,
segurança e medicina do trabalho, bem como o im pacto das principais tecnologias desenvolvidas e
transferidas à sociedade. Observando-se os diversos
projetos, percebe-se a magnitude e a relevância do
trabalho e a expressiva capilaridade que a empresa
conseguiu estabelecer, alcançando comunidades dos
mais diversos pontos de nosso território de dimen sões claramente continentais. Valendo-se dessa fabulosa malha nacional, a Embrapa estimula e tece
inúmeras parcerias que ampliam ainda mais o alcan ce de suas propostas.
Por seu turno, o Relatório Ambiental, lançado
neste ano, tem um caráter inovador à medida que se
configura como um conjunto de informações acerca
das soluções encontradas, por meio da inovação tec nológica, para harmonizar as ações do setor agrope cuário com a estrita observância aos princípios da
sustentabilidade ambiental. Na publicação, são evi denciados os esforços da Embrapa e de seus parcei ros no desenvolvimento de projetos que respeitem o
ambiente, conservando os ecossistemas. Essa preocupação com o meio ambiente assume ainda maior
relevância quando sabemos que o Brasil detém cerca
de 1/3 dos solos agricultáveis do mundo. Trata-se de
um recurso notadamente finito, cuja utilização susten tável vai garantir o aproveitamento pelas futuras gerações.
Finalmente, mas não menos importante, temos
a revista Agro C&T – Informação Tecnológica para o
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Desenvolvimento, com o primeiro número lançado no
primeiro semestre deste ano, tendo como tema de
capa os Novos conceitos no campo brasileiro. É um
veículo que tem o propósito de auxiliar na disseminação da informação sobre os avanços da pesquisa
agropecuária nacional e de sua contribuição para o
desenvolvimento do País. Bilíngüe, com edições em
português e inglês, a revista pretende tornar-se uma
referência no Brasil e no exterior, funcionando ainda
como instrumento para ampliar parcerias e promover
maior intercâmbio, já que deve abrigar trabalhos de
todos que atuam na área de ciência, tecnologia e inovação agropecuária.
Finalmente, Sr. Presidente, ao concluir esta rá pida intervenção, quero congratular-me com os pes quisadores, funcionários e parceiros dos inúmeros
projetos da Embrapa, bem como com seu presidente,
doutor Alberto Portugal, pelo importante e decisivo
trabalho, que realizam cotidianamente em favor de
toda a sociedade brasileira. São empresas públicas
de capital social com o perfil e o desempenho da
Embrapa que merecem o incentivo, o prestígio e o
apoio de todos nós.
Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nunca será demais ressaltar o espetáculo de democracia que o Brasil ofereceu ao mundo na realização das últimas eleições.
Precisamos destacá-lo continuadamente, pois se
transformou num importante marco dos nossos avanços democráticos.
Se já não bastassem a ordem e a lisura em que
transcorreram o primeiro e o segundo turnos dos plei tos de outubro – com o comparecimento em massa
de dezenas de milhões de brasileiros às urnas – que
nos levam ao topo das Nações culturalmente mais desenvolvidas; se já não bastasse o êxito da livre escolha pelo processo digital, que impressionou o mundo
graças à criatividade de um instrumento precioso de
consolidação institucional através de mecanismo rá pido e seguro. Se tudo isso causou interna ou externamente uma certa perplexidade pelo perfeito funcionamento de uma exemplar realização democrática –
acrescente-se aos nossos foros de adiantamento político a transição, livre e tranqüila, com que se realiza
nos dias atuais a mudança de titulares de um governo
por outros que lhes faziam oposição.
A nossa evolução política tem sido significativa.
E é bom que sobre ela reflitam os jovens brasileiros;
que conheçam o quanto de sacrifício devotaram os
saudosos patriotas para que se arraigasse nas futuras gerações o amor à liberdade.
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Os estudos de um Victor Nunes Leal – Corone lismo, enxada e voto – e de um Raymundo Faoro –
Os donos do poder – , sobre os antigos modos de
auscultação da vontade popular no País, oferecem
com crueza o que já fomos, no passado, e o que hoje
somos como povo politicamente evoluído.
No debate que precedeu a famosa Reforma Saraiva, disse Zacarias de Góes sobre os desvios do
sistema eleitoral vigente à época, em discurso de
1875:
“Em um belo dia, sem motivos conhe cidos do parlamento, sem causas sabidas,
sem vencidos, nem vencedores, o chefe de
Estado demite os ministros, chama outros,
que não tenham apoio nas câmaras, os
quais vão consultar a mentirosa urna.”
Julgou o eminente político do século XIX ade quada à cena eleitoral do Império essa adjetivação a
uma urna que mentia e frustrava os anseios popula res, a começar por suas exclusões: a das mulheres,
que a moldura social e econômica do tempo limitava
ao recôndito dos lares; afastados, desde o início, os
que não fossem “os homens bons” ou “homens no vos”; depois, os que não atingissem a renda indicada
na Constituição do Império; a dos que não professas sem a religião do Estado, negadas aos “não católicos”
funções como as de deputados e regentes.
Ao lado dessas exclusões legalmente impos tas, havia sempre as escandalosas fraudes na ação
das mesas eleitorais, filhas sempre – diz Walter
Costa Porto numa de suas obras – “das inauditas
desordens e demasias”, da “eleição a bico de pena”,
dos falsificadores de atas, dos “eleitores já faleci dos”, da “complacência oficial”, fatos tantas vezes
denunciados pelos partidos em competição. Desvios
e fraudes que, em essência, perdurariam ainda por
muito tempo, tanto na República Velha quanto em
anos não tão distantes.
Contudo, ao longo de duzentos anos de história,
depois de um embate de forças constante, da luta de
setores progressistas de nossa sociedade e de nossa
classe política, tivemos avanços substanciais, quer
no alargamento da base de participação política da
sociedade, quer nos mecanismos institucionais que
coibissem tais abusos. A discussão que se operou,
nos mais variados contextos políticos – inclusive nes ta Casa – , sobre a representação e nossos sistemas
eleitorais, contribuíram enormemente para que che gássemos à fidedignidade e à perfeição do atual sis tema.
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Desde a contribuição de um Silvestre Pinheiro,
um José Bonifácio, um José de Alencar, até os apos tolados de figuras ímpares como um Assis Brasil, um
Rui Barbosa ou um José Linhares, o debate político
brasileiro vem adquirindo um alto nível de desenvolvimento – e mesmo o debate mais recente em que se
envolveram, entre outros, Miguel Reale, Navarro de
Brito e Bolívar Lamounier, sobre o modelo proporcional de nossos dias, todos com contribuições relevantes para a democracia brasileira.
Durante a República Velha, várias leis versando
matéria eleitoral foram editadas, sem que houvesse
aperfeiçoamento que evitasse a fraude e a manipulação do voto. Os principais movimentos reivindicatórios sobre matéria eleitoral, naquela época, foram a
luta pelo voto secreto e pelo voto feminino, que só vieram a ser adotados após a Revolução de 30. A Junta
Militar que assumiu o poder estabeleceu uma comissão para reformar a legislação eleitoral, cujo trabalho
resultou no Código Eleitoral de 24 de fevereiro de
1932.
Além de criar a Justiça Eleitoral, que passou a
ser responsável por todos os trabalhos eleitorais –
alistamento, organização das mesas, apuração dos
votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos –, o
Decreto nº 21.076 regulou as eleições federais, estaduais e municipais, além de instituir a representação
proporcional. Sob a égide dessa legislação foi também eleita a primeira parlamentar brasileira, a deputada constituinte Carlota Pereira Queiroz, colocando
o Brasil entre as primeiras Nações do mundo a admitir
o voto feminino, ao contrário de muitos países europeus ditos “avançados”.
Sob a pressão de amplos setores políticos –
que formavam a “Aliança Liberal” e que reivindicavam
medidas que eliminassem os vícios eleitorais da Re pública Velha – , em 24 de fevereiro de 1932 criou-se
o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, precursor do
atual Superior Eleitoral, tendo como presidente o ministro Hermenegildo Rodrigues de Barros. A Constituição de 1937 – outorgada por Getúlio Vargas, que
subverteu os ideais democráticos da Revolução de
1930 – extinguiu, no entanto, a Justiça Eleitoral e atribuiu ao Executivo Federal, privativamente, o poder de
legislar sobre matéria eleitoral da União, dos estados
e dos municípios. Foi mais um recuo no processo de
desenvolvimento da democracia brasileira.
Durante o período de 1937 a 1945, conhecido
como Estado Novo, não houve eleições no Brasil. As
Casas Legislativas foram dissolvidas e a ditadura governou com interventores nos estados.
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A insatisfação contra o regime de Vargas esten dia-se por todo o país, e a pressão popular fez com
que o governo finalmente convocasse eleições em 28
de fevereiro de 1945. Noventa dias depois, o Presi dente da República regulou as eleições em todo o território nacional, restabelecendo a Justiça Eleitoral.
Após a queda do Estado Novo, o Parlamento,
eleito a 2 de dezembro de 1945, reuniu-se em Assem bléia Constituinte e votou a Constituição dos Estados
Unidos do Brasil. O tribunal eleitoral tinha sido novamente criado, já com a denominação atual, pelo De creto-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945, instalan do-se no dia 1º de junho, no Palácio Monroe, no Rio de
Janeiro, sob a presidência do Ministro José Linhares.
Órgão máximo da Justiça Eleitoral, o Tribunal
Superior Eleitoral vem exercendo papel fundamental
na construção e no exercício da democracia brasilei ra, em ação conjunta com os Tribunais Regionais Ele itorais, que são os responsáveis diretos pela adminis tração mais próxima do processo eleitoral.
A Justiça Eleitoral foi, a partir daí, uma conquista
definitiva, o instrumento de garantia da seriedade do
processo eleitoral, seja no comando das eleições, evitando abusos e fraudes, seja na preservação de direi tos e garantias por meio da fixação e fiel observância
de diretrizes claras e firmes, fundamentadas em lei.
A despeito dos desvios e das dificuldades do
período de arbítrio getulista, a legislação eleitoral vi gente no Brasil, após a Revolução de 1930, incorpo rou significativos avanços, tais como a instituição de
uma Justiça Eleitoral independente de injunções políticas; a adoção da representação proporcional e da
cédula oficial e única nas eleições majoritárias; o re gistro dos partidos políticos e a afirmação da unidade
nacional em matéria eleitoral.
A Lei nº 1.164, de 24 de julho de 1950, instituiu o
código que regulou a Justiça Eleitoral, os partidos po líticos e toda matéria relativa a alistamento, eleições e
propaganda eleitoral até 1965, quando nova lei, de nº
4.737, instituiu o Código Eleitoral, em vigor até hoje
com algumas alterações.
A legislação eleitoral no período compreendido
entre a deposição de João Goulart (31.3.1964) e a
eleição de Tancredo Neves (15.1.1985) foi marcada
por uma sucessão de atos institucionais e emendas
constitucionais, leis e decretos-lei com os quais os
dominantes conduziram o processo eleitoral de ma neira a adequá-lo aos seus interesses. Visou, sobre tudo, a obtenção de uma maioria política favorável ao
governo. Alterou-se a duração dos mandatos, cassa ram-se direitos políticos, decretaram-se eleições indi retas para presidente da República e governadores
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dos estados. Instituíram-se as candidaturas natas, o
voto vinculado, as sublegendas; alterou-se o cálculo
para o número de deputados na Câmara, com base
ora na população, ora no eleitorado, privilegiando estados menos populosos, e reforçando assim o poder
discricionário do governo. A escolha de prefeitos dos
municípios considerados de interesse da segurança
nacional e das estâncias hidrominerais, outra inovação do regime militar, caiu em 1985.
No contexto de bipolaridade ideológica mundial,
era mais um momento de excepcionalidade política
que nossa democracia teria de superar. E felizmente
acabou por fazê-lo.
Durante esse período foram eleitos, indiretamente, cinco presidentes militares. A sociedade, en tretanto, principalmente nas grandes cidades, continuava mobilizada clamando por mudanças políticas
mais profundas, que culminassem na redemocratização do país. Não obstante, a primeira eleição, em 15
de janeiro de 1985, de um presidente da República civil durante esse regime de exceção foi ainda indireta,
por meio de um colégio eleitoral.
Em 1982, mesmo ano em que foi eliminado da
legislação eleitoral o voto vinculado – instituído pela
Lei nº 4.737, de 15 de junho de 1965 –, a Lei nº 6.996,
de 7 de junho, dispôs sobre a utilização do processamento eletrônico de dados dos serviços eleitorais.
Três anos depois, em 1985, a Lei nº 7.444 disciplinou
a implantação do processamento eletrônico de dados
no alistamento eleitoral e na revisão do eleitorado,
possibilitando, em 1986, o recadastramento, em todo
o território nacional, de 69.371.495 eleitores sob a supervisão e orientação do Tribunal Superior Eleitoral.
Era o primeiro passo para que conquistássemos a total informatização que hoje temos.
A Constituição promulgada a 5 de outubro de
1988 determinou que o presidente e os governadores, bem como os prefeitos dos municípios com mais
de 200 mil eleitores, sejam eleitos por maioria absoluta ou em dois turnos se nenhum candidato alcançar a
maioria absoluta na primeira votação e, naqueles municípios com menos de duzentos mil eleitores, os chefes do executivo sejam eleitos por maioria simples.
Estabeleceu, ainda, que o período de mandato do
presidente seria de cinco anos, vedando-lhe a reeleição para o período subseqüente, e fixou a desincompatibilização até seis meses antes do pleito para os
chefes dos executivos federal, estaduais e municipais
que quisessem concorrer a outros cargos.
Para evitar os casuísmos, tão comuns no
período anterior, a Emenda Constitucional nº 4, de
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14 de setembro de 1993, estabeleceu que lei
modificadora do processo eleitoral somente será
aplicada um ano após sua vigência. A Emenda
Constitucional de Revisão nº 5, de 7 de junho de
1994, reduziu para quatro anos o mandato
presidencial, e a Emenda Constitucional nº 16, de 4
de junho de 1997, permitiu a reeleição dos chefes
dos executivos federal, estadual e municipal para
um único período subseqüente. Com a aprovação
da Lei nº 9.504, em 30 de setembro de 1997, o
legislador pretendeu dar início a uma nova fase em
que a normatização das eleições seja duradoura.
Srªs e Srs. Senadores, as dificuldades e os
recuos foram muitos, mas estamos conseguindo
superar todos. Nossa aspiração é a de que o
caminho democrático não mais tenha volta no País.
As últimas eleições mostraram isso.
Hoje, é consenso nacional a importância
eleições livres e democráticas para a solução
nossos problemas. E os mecanismos e normas
controle das eleições são os mais seguros
nossa história.

de
de
de
de

Depois
desse
longo
processo
de
amadurecimento por que passamos, de duzentos
anos de aprendizado, hoje podemos dizer que
vivemos uma verdadeira democracia representativa no
País. É claro, no entanto, que não podemos nos
acomodar. As melhorias serão sempre bem-vindas. A
reforma política que a futura legislatura deverá
empreender deve estar em nossa agenda política.
Projetos e propostas já existem tramitando no
Congresso Nacional. As discussões sobre o
financiamento público de campanha, a reforma
partidária, o voto distrital misto, a fidelidade partidária,
etc., podem e devem ser apreciados com base na
longa experiência da nossa realidade histórica.
Afinal, a democracia é um constante processo
de aperfeiçoamento, bem refletido nos políticos
livremente
escolhidos
pelas
comunidades
brasileiras. Em que pesem os tantos problemas que
afligem o País, não tenho dúvidas de que a classe
política tem toda a capacidade e sensibilidade para
continuar aprimorando nossas instituições, e
atender aos justos reclamos de uma população dia
a dia melhor informada e consciente dos seus
direitos de cidadania.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado!
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta época em
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que se reconhece a importância crescente de
recursos humanos altamente qualificados para o
desenvolvimento do sistema de ciência e tecnologia e,
por conseqüência, do próprio País, paradoxalmente, a
universidade pública brasileira vive a maior crise
financeira da sua história.
A crise atinge as 53 Instituições Federais de
Ensino Superior do País. Há três fatores básicos: o
atraso no repasse mensal do duodécimo, a
não-liberação do dinheiro previsto nas Emenda do
Orçamento Geral da União e o bloqueio da conta de
recursos próprios das federais.
Com a falta de recursos, estão sendo tomadas
medidas de economia, como restrição do uso de
telefone e de aparelhos de ar-condicionado. Faltam
desde material de limpeza até medicamentos em
hospitais universitários.
Segundo o Ministério da Educação, o
problema é de “contingenciamento de verbas
públicas, necessário devido à conjuntura econômica
atual”. Na verdade, sabemos que a drástica situação
que as universidades públicas enfrentam hoje é
reflexo das mudanças mais gerais que se acentuam
na sociedade, sobretudo numa época marcada pelo
avanço
do
pensamento
neoliberal
e,
conseqüentemente, pelo descompromisso do
Estado com a implementação do ensino gratuito e
do financiamento das universidades.
É inconcebível, na lógica dos organismos
financeiros internacionais, a manutenção, pelo
Estado, de suas instituições públicas, quanto mais
de instituições como as universidades, que são
fundamentais para o desenvolvimento autônomo do
País. A esse respeito, em seu mais recente
relatório sobre o Brasil, intitulado “Brasil: Assuntos
Selecionados e Estatísticas”, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) critica a “política de gastos
sociais” do governo federal e sugere, entre outras
coisas, o fim da universidade pública gratuita. Para
o FMI, as universidades públicas deveriam
começar a cobrar algum tipo de mensalidade de
estudantes.
Esse é o grande equívoco que tem pesado
sobre a universidade pública brasileira: a idéia de que,
em um país com as características socioeconômicas e
educacionais do Brasil, é factível exigir das famílias e
dos cidadãos que assumam o ônus do financiamento
da educação superior e, pelo menos em parte, do
esforço tecnológico, que, no País, está definitivamente
associado à universidade pública.
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Análises
sérias
e
conseqüentes
já
demonstram, com base em dados disponíveis em
todas as universidades públicas, que o número de
ingressantes que não teriam condições de
permanecer no ensino superior, se para isso
tivessem de pagar qualquer tipo de taxa, vem
crescendo a cada ano.
Por outro lado, não faltam demonstrações do
pequeno, quase desprezível, impacto que teria
sobre o orçamento das universidades públicas o
montante de recursos a obter da cobrança de
anuidades compatíveis com a renda média dos
brasileiros.
Outro ponto óbvio, que os “inimigos” da
universidade pública parecem não admitir: essas
instituições têm sido as principais responsáveis pelo
produção científica nacional. Projetos de pesquisa,
para serem executados, requerem pesquisadores,
pessoal técnico capacitado e treinado, instalações,
recursos e equipamentos atualizados.
Esse patrimônio, material e humano, está
concentrado na universidade pública brasileira; é
natural e lógico que o seu orçamento reflita essa
condição.
Não podemos, portanto, Srªs e Srs. Senadores,
ignorar o pedido de socorro que as universidades
federais dirigiram ao Congresso Nacional. É preciso
que nos mobilizemos junto ao Executivo para a
liberação da chamada Emenda Andifes, que representa
25% do custeio das federais, e que facilitemos a
liberação de 68 milhões reais de emendas previstas no
Orçamento da União de 2002 e, ainda, que
asseguremos as verbas para 2003.
Especificamente para a Universidade Federal do
Pará existem emendas apresentadas pela Bancada
Federal que também precisam ser liberadas. Uma
delas no valor de R$ 5 milhões referente ao
orçamento para o ano de 2002, a outra, no valor
global de R$ 60 milhões para o orçamento de 2003.
Esta, ainda depende de aprovação da Comissão Mista
de Orçamento e do Congresso Nacional.
No caso das universidades situadas nas
regiões mais pobres do País, onde o poder
aquisitivo da população fica abaixo da média
nacional, a situação ainda é mais crítica, pois a
instituição pública é de fato, para a maior parte dos
estudantes, a única possibilidade de ingresso ao
ensino superior. O Programa de Interiorização da
Universidade Federal do Pará, que já serviu de
modelo para outras universidades do País, fica
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inteiramente prejudicado com a escassez de
recursos.
A interiorização da UFPA é fundamental, por
exemplo, na oferta de cursos para a formação de
professores para o ensino básico e para o ensino
médio, buscando a adequação desses profissionais
às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB. Hoje, dos 90.749 professores da
rede pública no meu Estado, 64.358 são leigos, ou
seja, não tem a habilitação exigida pela LDB.
A Universidade Federal do Pará tem uma
proposta denominada CAMPUSNET que visa dotar
de estrutura tecnológica seus dez campi de atuação,
dos quais, nove estão no interior do Estado situados
em municípios pólos. Trata-se de um projeto
revolucionário que reduziria em muito o tempo de
formação dos profissionais na área de educação,
atendendo assim às novas exigência legais, além de
propiciar a formação técnica de jovens, de modo a
adequar a oferta de mão de obra às demandas e
especificidades de cada micro-regiões do Estado.
Com os sucessivos cortes no orçamento da
Universidade Federal do Pará e todas as instituições
públicas de ensino superior, projetos como esse
ficam prejudicados. Portanto, são profundos os
reflexos na sociedade, dessa política de abandono
das universidades públicas.
O que está em jogo, Srªs e Srs. Senadores, é a
própria sobrevivência das universidades públicas,
que têm de se firmar enquanto espaços autônomos
de produção do saber e de revoluções
científico-tecnológicas, longe das ingerências do
mercado e das submissões às gestões públicas que
visam a destruí-las.
Precisamos assegurar que as universidades
públicas possam estar voltadas aos reais problemas
da sociedade, da população, ser um espaço de
desenvolvimento de novas tecnologias e parceiras
fundamentais no esforço de elevação da qualidade
de vida do povo do nosso País.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 44
minutos.)
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DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24487

DEZEMBRO 2002
24488 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

725
Dezembro de 2002

726
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24489

DEZEMBRO 2002
24490 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

727
Dezembro de 2002

728
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24491

DEZEMBRO 2002
24492 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

729
Dezembro de 2002

730
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24493

DEZEMBRO 2002
24494 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

731
Dezembro de 2002

732
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24495

DEZEMBRO 2002
24496 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

733
Dezembro de 2002

734
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24497

DEZEMBRO 2002
24498 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

735
Dezembro de 2002

736
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24499

DEZEMBRO 2002
24500 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

737
Dezembro de 2002

738
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24501

DEZEMBRO 2002
24502 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

739
Dezembro de 2002

740
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24503

DEZEMBRO 2002
24504 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

741
Dezembro de 2002

742
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24505

DEZEMBRO 2002
24506 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

743
Dezembro de 2002

744
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24507

DEZEMBRO 2002
24508 Sábado

ANAIS DO SENADO FEDERAL
7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

745
Dezembro de 2002

746
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Sábado 7

24509

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

747

748

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

749

750

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

751

752

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

753

754

SENADO FEDERAL
ANAIS DO SENADO FEDERAL
SECRETARIA - GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ
Ramais: 3488 – 3489 - 3491 Fax: 1095

DEZEMBRO 2002

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY
Ramais: 3623 Fax: 3606
Secretários:

FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508)
DULCÍDIA RAMOS CALHÁO (Ramal 3514)
JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511)
IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA
Ramais: 3507 - Fax: 3512
Secretários:

MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520)
CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503)
MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504)
RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509)
HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Secretários:

CAE

- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 4605)

CAS

- EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608)

CCJ

- GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972)

CE

- JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604)

CFC

- JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

CI

- CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354)

CRE

- MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777)

Atualizado em 30.7.2002

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

755

1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
756

ANAIS DO SENADO
FEDERAL
SUBCOMISSÃO
DE TURISMO

PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO
(05 TITULARES E 05 SUPLENTES)
TITULARES
SUPLENTES
PMDB
GILVAM BORGES
AP-2151/2152 1- ROBERTO REQUIÃO
WELLINGTON ROBERTO (3)
PB-3194/3195 2- IRIS REZENDE
TITULARES
SUPLENTES
PFL
MOREIRA MENDES
RO-2231/33
1- PAULO SOUTO
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO PSDB/PPB
GERALDO MELO (PSDB) (2)
RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB
PAULO HARTUNG (1)
ES-1031/1129 1- ARLINDO PORTO

DEZEMBRO 2002

PR- 2401/2407
GO- 2032/2033

BA- 3173/74

TO- 4070/71

MG- 2321/2322

ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001
REUNIÕES:

SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO:

(- SALA DE REUNIÕES: 311-3255

(- SECRETARIA: 311-3516/4605

E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br

FAX: 311-4344

ATUALIZADA EM: 22.02.2002

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em
10.10.2001.
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001.
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

757

758

2.1) - COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO
FEDERAL
DEZEMBRO 2002
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATORA: Senadora Heloísa Helena

PMDB
Marluce Pinto

RR – 1301/4062

Valmir Amaral

DF – 4064/4065
PFL

Geraldo Althoff

SC – 2041/2047

Maria do Carmo Alves

SE – 4055/4057

BLOCO PSDB/PPB
VAGO
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Heloísa Helena

AL – 3197/3199

Emilia Fernandes

RS – 2331/2337

PDT
Sebastião Rocha

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

AP – 2241/2247

DEZEMBRO 2002

2.2) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO FEDERAL
SUBCOMISSÃO
PERMANENTE
DO IDOSO

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1)
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA

PMDB
JUVÊNCIO DA FONSECA

MT – 1128/1129

MARLUCE PINTO

RR – 1301/4062

PFL
MARIA DO CARMO ALVES
WALDECK ORNELAS

SE – 4055/4057
BA – 2211/2217

BLOCO PSDB/PPB
LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1)

TO – 2071/2072

Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS)
HELOÍSA HELENA

AL – 3197/3199

EMILIA FERNANDES

RS – 2331/2337

PDT
SEBASTIÃO ROCHA

AP – 2241/2247

(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001.

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359
DESIGNADA EM: 06/10/1999
ATUALIZADA EM: 03/05/2001
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2.3) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO SENADO
FEDERAL
SUBCOMISSÃO
DA SAÚDE

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:

PMDB
Marluce Pinto
Gilvam Borges
João Alberto Souza

RR – 1301/4062
AP – 2151/2157
MA – 4073/4074

PFL
Geraldo Althoff
VAGO

SC – 2041/2047

BLOCO PSDB/PPB
Benício Sampaio
Freitas Neto

PI – 3085/3086
PI – 2131/2137

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Tião Viana

AC – 3038/3493

PDT
Sebastião Rocha

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

DESIGNADA EM: 26/04/2000
ATUALIZADA EM:

AP – 2241/2247

DEZEMBRO 2002

2.4) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

761

SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATOR:

(7 Titulares e 7 Suplentes)

TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Mauro Miranda

GO – 2095/97

1. Casildo Maldaner

MS – 1128/29

2. Vago

SC –

2141/47
Juvêncio da Fonseca

PFL
Lindberg Cury

DF – 2012/15

1. Paulo Souto

SE – 4055/57

2. Waldeck Ornelas

BA –

3173/75
Maria do Carmo Alves

BA –

2211/17

BLOCO PSDB/PPB
Vago

1. Vago

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Emilia Fernandes

RS – 2331/37

PDT
1. Sebastião Rocha
2241/47

PSB
Ademir Andrade

PA – 2101/2109

1. Vago

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359
DESIGNADA EM: 03/10/2001
ATUALIZADA EM: 09/10/2001

AP –

762

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO
FEDERAL
3.1. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA
E CIDADANIA

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO
DA INVESTIGAÇÃO.

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
(7 TITULARES E 7 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB – 3

PFL - 2

BLOCO PSDB/PPB - 1

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. SALA DE REUNIÕES: 311-3541
FAX: 311- 4315
E.MAIL- gildete@senado.gov.br

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612

Criada

Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, nos
termos do Art. 73, do RISF.
Aprovado em 15/12/1999.
•
•

Retirada as indicações pelas Lideranças
em 6 e 13.9.2000.

Atualizada em 30/05/2001
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PRESIDENTE:
(09 TITULARES)

TITULARES
PMDB
VAGO
VAGO
VAGO

PFL
VAGO
VAGO

BLOCO PSDB/PPB
VAGO
VAGO

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
VAGO
VAGO

REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604
3276
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-

ATUALIZADA EM:

765

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
766

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PRESIDENTE: FREITAS NETO
VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ FOGAÇA (2)
GERSON CAMATA
PEDRO SIMON
JUVÊNCIO DA FONSECA

RS-1207/1607
ES-3203/04
RS-3232
MS-3015/16

1-VALMIR AMARAL
2-NABOR JÚNIOR
3-CASILDO MALDANER
4-MAURO MIRANDA

DF-1962
AC-1478/4619
SC-2141/42
GO-2091/92

PFL
FREITAS NETO
FRANCELINO PEREIRA
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

PI – 2131/37
MG-2414/17
BA-2191/96

1-GERALDO ALTHOFF
2-VAGO
3-ROMEU TUMA

SC-2041/47
SP-2051/57

BLOCO (PSDB/PPB)
LÚCIO ALCÂNTARA
RICARDO SANTOS

CE-2303/08
ES-2022/24

1-VAGO
2-VAGO (1)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
GERALDO CANDIDO (PT)
EMÍLIA FERNANDES (PT)

RJ-2171/77
RS-2331/37

1-EDUARDO SUPLICY (PT)
2-MARINA SILVA (PT)

SP-3213/15
AC-2182/84

PSB
ROBERTO SATURNINO (3)

RJ-4229/30

VAGO

PDT

(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001.
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio
Machado, em 10/10/2001.
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de
17/05/2002

REUNIÕES:

SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 22/05/2002

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

767

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(BANCADA DO LIVRO)

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ SARNEY
MARLUCE PINTO

AP-3429/31
RR-1101/1201

1-GERSON CAMATA
2-MAURO MIRANDA

ES-3203/04
GO-2091/92

PFL
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
FRANCELINO PEREIRA

BA-2191/96
MG-2414/17

1-WALDECK ORNÉLAS
2-MARIA DO CARMO ALVES

BA-2211/17
SE-4055/57

BLOCO (PSDB/PPB)
RICARDO SANTOS
LÚCIO ALCÂNTARA

ES-2022/24
CE-2303/08

1-FREITAS NETO
2-TEOTÔNIO VILELA FILHO

PI-2131/37
AL-4093/95

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
EMÍLIA FERNANDES - PT

RS-2331/37

1-ROBERTO SATURNINO – PT

RJ-4229/30

PDT

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 16/05/02

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

768

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

VALMIR AMARAL
MAGUITO VILELA

DF-1962
GO-1440/1132

1-MAURO MIRANDA
2-AMIR LANDO

GO-2091/92
RO-3130/32

PFL
GERALDO ALTHOFF
LEOMAR QUINTANILHA

SC-2041/47
TO-2072/73

1-ROMEU TUMA
2-LINDBERG CURY

SP-2051/57
DF-4070/71

BLOCO (PSDB/PPB)
BENÍCIO SAMPAIO
LUIZ OTÁVIO (PPB)

PI-3085/87
PA-3050/4393

1- CHICO SARTORI
2-(VAGO)

RO-

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
1-GERALDO CÂNDIDO – PT

PDT
ÁLVARO DIAS

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

PR-4059/60

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 22/05/2002

RJ-2171/77

DEZEMBRO 2002
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

771

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM
DANOS AO MEIO AMBIENTE.

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido
RELATOR: Senador Valmir Amaral
COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Alberto Silva
Roberto Requião
Gerson Camata

PI – 3055/57
PR – 2401/07
ES – 3203/04

Paulo Souto
Jonas Pinheiro

BA – 3173/75
MT – 2271/77

1- Iris Rezende
2- Valmir Amaral
3- Gilberto Mestrinho
PFL
1- Mario do Carmo Alves
2 – VAGO

GO – 2032/39
DF – 1961/66
AM – 3104/06
SE – 1306/4659

BLOCO PSDB/PPB
Teotonio Vilela Filho AL – 4093/95

1- Luiz Otávio

PA – 3050/3093

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS)
Geraldo Cândido

RJ – 2171/77

1- Roberto Saturnino
PDT

REUNIÕES:
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607
FAX: 311-3286 - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292
ATUALIZADA EM:

RJ – 4229/30

772
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DEZEMBRO 2002

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

773

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO PARTES O BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL - BNB E A EMPRESA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA.

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
(05 TITULARES E 03 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

ALBERTO SILVA

PI-3055/57

LUIZ OTÁVIO (2)

PA-3050/4393

1-WELLINGTON ROBERTO (3)

PB-3194/95

1-FREITAS NETO (1)

PI-2131/37

PFL
MOREIRA MENDES

RO-2231/37

BLOCO (PSDB/PPB)
VAGO (4)

1-RICARDO SANTOS
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