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de Aquisição de Bens de Capital para Empresas
Exportadoras – RECAP e o Programa de Inclusão
Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera as Leis nº 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, nº 11.051, de 29 de dezembro de 1995,
nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, nº 10.485,
de 03 de julho de 2002, nº 10.865, de 30 de abril de
2004, nº 10.925, de 23 de julho de 2004, nº 4.502,
de 30 de novembro de 1964, nº 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, nº 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996, nº 8.245, de 18
de outubro de 1991, nº 10.931, de 02 de agosto de
2004, nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, nº 9.985, de 18 de julho de 2000, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº
10.438, de 26 de abril de 2002, nº 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o Decreto nº 70.235, de 06 de março
de 1972, e o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho
de 1986; revoga a Lei nº 8.661, de 02 de junho de
1993, e dispositivos das Leis nº 8.668, de 25 de
junho de 1993, nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
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nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nº 10.931,
de 02 de agosto de 2004, e da Medida Provisória
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências...........................................................
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Ata da 165ª Sessão Não Deliberativa,
em 23 de setembro de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Octávio, Álvaro Dias, Mozarildo Cavalcanti,
e da Sra. Heloísa Helena

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
– Nº 1.973/2005, de 9 de setembro, encaminhando
resposta complementar ao Requerimento nº 204,
de 2005, da Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, à
requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
– Nº 12/2005, de 6 de setembro, do Ministro do Controle e da Transparência, encaminhando resposta
ao Requerimento nº 1.437, de 2004, do Senador
Arthur Virgílio;
– Nº 24/2005, de 12 de setembro, do Ministro das
Relações Exteriores, encaminhando resposta
ao Requerimento nº 425, de 2005, do Senador
Arthur Virgílio;
– Nº 164/2005, de 13 de setembro, do Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca, encaminhando
resposta ao Requerimento nº 692, de 2005, do
Senador José Jorge;
– Nº 165/2005, de 13 de setembro, do Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca encaminhando
resposta ao Requerimento nº 395, de 2005, do
Senador Arthur Virgílio;
– Nº 216/2005, de 16 de setembro, do Ministro do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, en-

caminhando resposta ao Requerimento nº 417,
de 2005, do Senador Arthur Virgílio; e
– Nº 217/2005, de 16 de setembro, do Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, encaminhando resposta ao Requerimento nº 593, de
2005, do Senhor Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
Requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.733, DE 2005
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2004, de autoria do Senador
César Borges, que acrescenta parágrafo
único ao artigo 666 da Lei nº 5.869, de 11
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil,
dispondo sobre a impossibilidade de dissensão do credor à nomeação do devedor
como depositário dos bens penhorados,
nas execuções judiciais em que a penhora recair sobre máquinas, instrumentos e
implementos agrícolas.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
I – Relatório
Esta Comissão examina, em caráter terminativo,
o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 37, de 2004, de
autoria do eminente Senador César Borges.
A proposição tem por escopo acrescentar um
parágrafo único ao art. 666 da Lei nº 5.689, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para
prescrever a impossibilidade de dissenso, por parte
do credor, a respeito da nomeação do devedor como
depositário dos bens penhorados, nas execuções ju-
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diciais em que a constrição recaia sobre máquinas,
instrumentos e implementos agrícolas.
Na justiﬁcação, o ilustre autor da matéria argumenta que, a despeito do princípio da menor onerosidade, expressamente acolhido pelo Código de
Processo Civil brasileiro (CPC), nas execuções ajuizadas em desfavor de produtores rurais a penhora
normalmente incide sobre máquinas, instrumentos e
implementos agrícolas, acarretando graves problemas sociais, porquanto, ao constringir a utilização
dos aprestos indispensáveis à manutenção da atividade produtiva, impede o devedor de saldar suas
obrigações, ensejando, invariavelmente, desemprego
no meio rural.
Finalmente, diante desse cenário, e tendo em
vista a norma encartada no art. 620 do CPC, que
dispõe que, “quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o devedor”,
defendeu a necessidade de tornar-se obrigatória à
nomeação do executado como depositário dos bens
penhorados, de modo a propiciar a continuidade da
produção agrícola.
Há, ainda, o art. 2º, que dispõe sobre a entrada
em vigor da lei na data de sua publicação.
A proposição não recebeu emendas.
II – Análise
Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade são atendidos pelo PLS nº 37, de 2004,
tendo em vista que compete privativamente à União
legislar sobre direito civil, a teor do disposto no art. 22,
inciso I, da Constituição Federal, bem como por não
ter sido vulnerada cláusula pétrea alguma (art. 60, §
4º, da Carta Magna). Ademais, a matéria se insere no
âmbito das atribuições do Congresso Nacional, em
conformidade com o que dispõe o caput do art. 48 do
Texto Constitucional.
No que concerne à juridicidade e à técnica legislativa, a proposta se aﬁgura irretocável.
No mérito, acedemos por inteiro à iniciativa do
nobre Senador César Borges, vez que o projeto em
apreço substancia efetiva medida direcionada à preservação da atividade agrícola, contribuindo sobremaneira para a preservação do setor que mais cresce e cria postos de trabalho no País, vale dizer, o
setor rural.
Além disso, cuida-se de providência consentânea com a técnica de execução adotada por nosso
ordenamento processual civil, que, no art. 620 codiﬁcado, encerra o postulado da menor onerosidade
ou da economia executiva, assim enunciado: “Toda
execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se
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da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja a
menos prejudicial possível ao devedor” (Cláudio Viana
de Lima, Processo de Execução, p. 25).
O princípio em referência deve, ademais, conjugar-se com outros, como o da “utilidade”, o da “limitação” e o da “dignidade humana Dessarte, toda
execução deve ter por ﬁnalidade somente a satisfação
do direito do credor, não atingindo, quando possível,
senão uma parcela do patrimônio do devedor, mais
especiﬁcamente, apenas o indispensável à realização do crédito exeqüendo. Só se admite, outrossim, a
execução que seja “útil ao credor”, não sendo tolerável o seu emprego para “simples castigo ou sacrifício
do devedor”. E, ainda, não se admite que o direito à
execução possa ser manejado de tal maneira a levar
o executado “a uma situação incompatível com a dignidade humana” (Lopes da Costa, Direito Processual
Civil Brasileiro, p. 53, 54 e 55).
Trata-se do aperfeiçoamento do próprio processo
de execução, que, historicamente, “evoluiu dos atos
contra a pessoa do devedor para o seu patrimônio
[e], gradativamente, à medida que as instituições processuais progrediam, menos drásticos se tomavam
os meios executivos, tanto os de coação como os de
sub-rogação”, na lição do brilhante professor Alcides
de Mendonça Lima (Comentários ao Código de Processo Civil, p. 601).
Realmente, ainda que a execução seja – como
de fato o é – realizada como resultado do exercício
de um direito do credor, para satisfazer a obrigação
assumida pelo devedor, nem por isso o sujeito passivo deve ser inutilmente sacriﬁcado, quando, por outro
modo, puder ser atingido o mesmo objetivo quanto à
solvência da prestação.
Ora, se a ﬁnalidade do processo de execução
consiste na obtenção, à custa do devedor, do bem devido ao exeqüente, é intuitivo que, quando por vários
meios se puder saldar o débito, isto é, quando por
diversos modos se puder conseguir para o exeqüente o bem que lhe for devido, o juiz deve mandar que
a execução se faça pelo menos dispendioso. Obviamente, todos os expedientes executivos são onerosos para o executado, mas, ainda assim, não seria
justo e seria, mesmo, inútil que se preferisse um meio
mais custoso a outro, menos pesado, porém igualmente apto a conseguir para o exeqüente o mesmo
resultado prático. “É um elevado princípio de justiça
e eqüidade, informativo do processo das execuções,
este que o estado deve, quanto possível, reintegrar
o direito do exeqüente com o mínimo de despesa, de
incômodo e de sacrifício do executado.” (Amílcar de
Castro. Comentários ao Código de Processo Civil.
Vol. VIII, p. 150).
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Cumpre destacar que a regra da menor onerosidade executiva, encartada no art. 620 do Código
de Processo Civil, ao valer-se do imperativo “o juiz
mandará”, não deixa dúvida sobre tratar-se de norma
cogente, e não de simples faculdade judicial. Dessa
maneira, impõe-se ao juiz, de uma parte, coibir toda
iniciativa do credor que recuse ao devedor uma execução mais suave e, de outra, deferir ao devedor todas as prerrogativas em seu benefício asseguradas.
O dispositivo confere poderes amplos ao juiz, que
deverá agir de ofício, podendo denegar postulações
do exeqüente se entendê-las mais gravosas para o
executado.
É que quem sofre uma execução já se encontra,
ordinariamente, em diﬁculdades na gestão de seu
patrimônio; por isso, não quer a lei que o processo
executivo seja motivo de agravamento desnecessário
do quadro de adversidades por que passa o devedor.
Forçá-lo a cumprir suas obrigações, ou a saldar o débito, não pode signiﬁcar penalizá-lo.
Por isso, ilustrativamente, embora assista ao
credor o direito de escolher o meio para processar a
execução (art. 615, I, CPC), pode o executado, demonstrando as conveniências de, por outro modo,
satisfazer a obrigação, pleitear ao juiz que a execução se processe de acordo com a preservação de
seus interesses. O importante é, em todos os casos,
que, qualquer que seja o meio empregado, haja a
obtenção do ﬁm pretendido pelo exeqüente, que é a
sua reparação, e o menor sacrifício possível para o
executado.
Tudo quanto exposto encontra elucidativa aplicação nos atos de penhora – por exemplo, quando
a lei estabelece a impenhorabilidade de certos bens,
ou veda a penhora inútil ou excessiva, ou concede ao
devedor o direito de escolher os bens que sofrerão a
constrição.
É, inegavelmente, no procedimento da penhora
que o devedor encontra a oportunidade para exercitar
o seu direito subjetivo à execução menos gravosa.
Desse modo, se, por exemplo, o credor não tiver prejuízo com a nomeação de bens realizada pelo
devedor, observar-se-á o princípio várias vezes repetido, de que a execução, quando possível, deve ser
empreendida da maneira menos dispendiosa para o
executado.
Nesse sentido, assim como a jurisprudência, há
muito, não admite que recaia a penhora sobre o capital de giro da empresa, quando esta disponha de outros bens livres e hábeis a garantir o Juízo, porquanto
constrição de tal natureza poderia, inequivocamente,
condená-la à debilidade e à inanição, fato que a nin-
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guém interessa, também não se deve obstar a que,
penhorados máquinas e implementos agrícolas do
devedor-produtor rural, seja este nomeado depositário
dos bens constritos, de sorte a poder, enquanto não se
decide a execução, dar continuidade à sua atividade
produtiva – o que assegurará, inclusive, sejam saldadas suas dívidas.
É que as máquinas, instrumentos e implementos utilizados pelo produtor rural em suas atividades
cotidianas têm destinação certa: atender às necessidades do empreendimento agrícola. Disso decorrem
sua importância vital para a subsistência do devedor e
o acerto da medida substanciada no projeto de lei em
apreço, que tem a virtude de materializar o princípio
da menor onerosidade da execução.
Impõe-se, não obstante, temperar a medida em
exame, de modo a conformar o benefício instituído
para o devedor com a necessária salvaguarda dos interesses do credor. Acolhemos, com esse propósito,
sugestão de emenda apresentada pela Liderança do
Governo, para excepcionar a nomeação do devedor
quando comprovado o dolo ou fraude, caso em que
caberá o juiz a nomeação de terceiro. Essa alteração,
ademais, repercutirá positivamente nas condições dos
empréstimos, ﬁnanciamentos e taxas de juros rurais,
beneﬁciando exatamente os devedores-produtores do
setor agropecuário.
III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2004, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 37, de 2004, a seguinte redação:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 666 da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), parágrafo único com a seguinte redação:
Art. 666. ................................................
..............................................................
Parágrafo único. Se a penhora recair sobre máquinas, instrumentos e implementos
agrícolas, o devedor terá preferência para ser
nomeado depositário dos bens, exceto se comprovado judicialmente dolo ou fraude deste,
hipótese em que caberá ao juiz a nomeação
de terceiro.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2005.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 37, DE 2004
Na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania que:
Acrescenta parágrafo único ao artigo
666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil, dispondo acerca
da penhora sobre máquinas, instrumentos
e implementos agrícolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 666 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil,
parágrafo único com a seguinte redação:
“Art. 666. ..............................................
..............................................................
Parágrafo único. Se a penhora recair sobre máquinas, instrumentos e implementos
agrícolas, o devedor terá preferência para ser
nomeado depositário dos bens, exceto se comprovado judicialmente dolo ou fraude deste,
hipótese em que caberá ao juiz a nomeação
de terceiro.(NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2005.

Ofício nº 139/05 – Presidência/CCJ
Brasília, 1º de agosto de 2005
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada em
31 de agosto de 2005, esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, pela aprovação, com a Emenda nº
1-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2004,
que “Acrescenta parágrafo único ao art. 666 da Lei nº
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5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, dispondo sobre a impossibilidade de dissensão
do credor à nomeação do devedor como depositário
dos bens penhorados, nas execuções judiciais em
que a penhora recair sobre máquinas, instrumentos
e implementos agrícolas”, de autoria do Senador César Borges.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
....................................................................................
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
....................................................................................
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 615. Cumpre ainda ao credor:
I – indicar a espécie de execução que prefere,
quando por mais de um modo pode ser efetuada;
....................................................................................
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relatório
Vem ao exame desta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2004,
de autoria do eminente Senador César Borges.
A proposição tem por escopo acrescentar um
parágrafo único ao art. 666 da Lei nº 5.689, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para
prescrever a impossibilidade de dissenso, por parte
do credor, a respeito da nomeação do devedor como
depositário dos bens penhorados, nas execuções judiciais em que a constrição recaia sobre máquinas,
instrumentos e implementos agrícolas.
Na justiﬁcação, o ilustre autor da matéria argumenta que, a despeito do princípio da menor onerosidade, expressamente acolhido pelo Código de
Processo Civil brasileiro, nas execuções ajuizadas
em desfavor de produtores rurais a penhora normalmente incide sobre máquinas, instrumentos e
implementos agrícolas, acarretando graves problemas sociais, porquanto, ao constringir a utilização
dos aprestos indispensáveis à manutenção da atividade produtiva, impede o devedor de saldar suas
obrigações, ensejando, invariavelmente, desemprego
no meio rural.
Finalmente, diante desse cenário, e tendo em vista
a norma encartada no art. 620 do CPC, que dispõe que,
“quando por vários meios o credor puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o devedor”, defendeu a necessidade de
tornar-se obrigatória a nomeação do executado como
depositário dos bens penhorados, de modo a propiciar
a continuidade da produção agrícola.
Há, ainda, o art. 20, que dispõe sobre a entrada
em vigor da lei na data de sua publicação.
A proposição não recebeu emendas.
II – Análise
Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade são atendidos pelo Projeto de Lei
do Senado nº 37, de 2004, tendo em vista que
compete privativamente à União legislar sobre direito civil, a teor do disposto no art. 22, inciso I, da
Constituição Federal, bem como por não ter sido
vulnerada cláusula pétrea alguma (art. 60, § 4º,
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da Carta Magna). Ademais, a matéria se insere no
âmbito das atribuições do Congresso Nacional, em
conformidade com o que dispõe o caput do art. 48
do Texto Constitucional.
No que concerne à juridicidade e à técnica legislativa, a proposta se aﬁgura irretocável.
No mérito, acedemos por inteiro à iniciativa do
nobre Senador César Borges, visto que o projeto
vertente substancia efetiva medida direcionada à
preservação da atividade agrícola, contribuindo sobremaneira para a preservação do setor que mais
cresce e cria postos de trabalho no País, vale dizer,
o setor rural.
Além disso, cuida-se de providência consentânea com a técnica de execução adotada por nosso
ordenamento processual civil, que, no art. 620 codiﬁcado, encerra o postulado da menor onerosidade ou
da economia executiva, assim enunciado: “Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se
da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja a
menos prejudicial possível ao devedor” (Cláudio Viana
de Lima, Processo de Execução, p. 25).
O princípio em referência deve, ademais, conjugar-se com outros, como o da “utilidade”, o da
“limitação” e o da “dignidade humana”. Dessarte,
toda execução deve ter por finalidade somente
a satisfação do direito do credor, não atingindo,
quando possível, senão uma parcela do patrimônio
do devedor, mais especiﬁcamente, apenas o indispensável à realização do crédito exeqüendo. Só
se admite, outrossim, a execução que seja “útil ao
credor”, não sendo tolerável o seu emprego para
“simples castigo ou sacrifício do devedor”. E, ainda, não se admite que o direito à execução possa
ser manejado de tal maneira a levar o executado
“a uma situação incompatível com a dignidade humana” (Lopes da Costa, Direito Processual Civil
Brasileiro, p. 53, 54 e 55).
Trata-se do aperfeiçoamento do próprio processo de execução, que, historicamente, “evoluiu
dos atos contra a pessoa do devedor para o seu
patrimônio [e], gradativamente, à medida que as
instituições processuais progrediam, menos drásticos se tomavam os meios executivos, tanto os de
coação como os de sub-rogação” (Alcides de Mendonça Lima. Comentários ao Código de Processo
Civil, p. 601).
Realmente, ainda que a execução seja – como
de fato o e – realizada como resultado do exercício
de um direito do credor, para satisfazer a obrigação
assumida pelo devedor, nem por isso o sujeito passi-
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vo deve ser inutilmente sacriﬁcado, quando, por outro
modo, puder ser atingido o mesmo objetivo quanto à
solvência da prestação. “O interesse social e a ﬁnalidade ética do processo exigem, sem dúvida, que a
dívida (em acepção ampla) seja totalmente adimplida. Mas nem assim o credor tem o direito de agravar
a situação do devedor, no curso da execução, escolhendo meio mais oneroso do que outro que possa
alcançar o mesmo alvo, quer por ignorância como,
geralmente, por má-fé, com a intenção preconcebida
de lesar o devedor” (Alcides de Mendonça Lima, op.
cit., p. 601-602).
Ora, se a ﬁnalidade do processo de execução
consiste na obtenção, à custa do devedor, do bem devido ao exeqüente, é intuitivo que, quando por vários
meios se puder saldar o débito, isto é, quando por
diversos modos se puder conseguir para o exeqüente o bem que lhe for devido, o juiz deve mandar que
a execução se faça pelo menos dispendioso. Obviamente, todos os expedientes executivos são onerosos para o executado, mas, ainda assim, não seria
justo e seria, mesmo, inútil que se preferisse um meio
mais custoso a outro, menos pesado, porém igualmente apto a conseguir para o exeqüente o mesmo
resultado prático. “É um elevado princípio de justiça
e eqüidade, informativo do processo das execuções,
este que o Estado deve, quanto possível, reintegrar
o direito do exeqüente com o mínimo de despesa, de
incômodo e de sacrifício do executado.” (Amílcar de
Castro. Comentários ao Código de Processo Civil.
Vol. VIII, p. 150).
Vale destacar que a regra em apreciação, e que
informa o projeto de lei sub examine, não representa
novidade em nosso processo civil. Já estava presente
no vetusto Código Unitário de 1939 (art. 903), quando
era interpretada como fundada no princípio do favor
debitoris, segundo o qual se concedia ao sujeito passivo um benefício especial para evitar o agravamento
que, normalmente, a execução já lhe causa (Frederico
Marques. Instituições de Direito Processual Civil,
p. 139).
A tônica do enunciado do art. 620 do vigente CPC
– “o juiz mandará” – não deixa dúvida sobre tratar-se
de norma cogente, e não de simples faculdade judicial.
Dessa maneira, impõe-se ao juiz, de uma parte, coibir
toda iniciativa do credor que recuse ao devedor uma
execução mais suave e, de outra, deferir ao devedor
todas as prerrogativas em seu benefício asseguradas.
O dispositivo confere poderes amplos ao juiz, que
deverá agir de ofício, podendo denegar postulações

9

Setembro de 2005

do exeqüente se entendê-las mais gravosas para o
executado.
Pontes de Miranda chegou mesmo a aﬁrmar, no
particular, que “na aplicação do art. 620, o juiz não tem
arbítrio, mas sim dever de escolher o modo menos
gravoso para o devedor” (Comentários ao Código de
Processo Civil, tomo X, p. 43).
É que quem sofre uma execução já se encontra,
ordinariamente, em diﬁculdades na gestão de seu patrimônio; por isso, não quer a lei que o processo executivo seja motivo de agravamento desnecessário do
quadro de adversidades por que passa o devedor. Forçá-lo a cumprir suas obrigações, ou a saldar o débito,
não pode signiﬁcar penalizá-lo (Sahione Fadel. Código
de Processo Civil Comentado, p. 302).
Por isso, ilustrativamente, embora assista ao
credor o direito de escolher o meio para processar a
execução (art. 615, I, CPC), pode o executado, demonstrando as conveniências de, por outro modo, satisfazer a obrigação, pleitear ao juiz que a execução
se processe de acordo com a preservação de seus
interesses. O importante é, em todos os casos, que,
qualquer que seja o meio empregado, haja a obtenção
do ﬁm pretendido pelo exeqüente, que é a sua reparação, e o menor sacrifício possível para o executado
(Fadel, op. e loc. cit.).
Tudo quanto exposto encontra elucidativa aplicação nos atos de penhora – por exemplo, quando a lei
estabelece a impenhorabilidade de certos bens, ou veda
a penhora inútil ou excessiva, ou concede ao devedor
o direito de escolher os bens que sofrerão a constrição
(Humberto Theodoro Júnior, op. cit., p. 148).
E, inegavelmente, no procedimento da penhora
que o devedor encontra a oportunidade para exercitar
o seu direito subjetivo à execução menos gravosa.
Desse modo, se, por exemplo, o credor não tiver prejuízo com a nomeação de bens realizada pelo
devedor, observar-se-á o princípio várias vezes repetido, de que a execução, quando possível, deve ser
empreendida da maneira menos dispendiosa para o
executado.
Nesse sentido, assim como a jurisprudência,
há muito, não admite que recaia a penhora sobre o
capital de giro da empresa, quando esta disponha
de outros bens livres e hábeis a garantir o Juízo,
porquanto constrição de tal natureza poderia, inequivocamente, condená-la à debilidade e à inanição,
portanto, à morte, fato que a ninguém interessa,
também não se deve obstar a que, penhorados máquinas e implementos agrícolas do devedor-produtor rural, seja este nomeado depositário dos bens
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constritos, de sorte a poder, enquanto não se decide a execução, dar continuidade à sua atividade
produtiva – o que assegurará, inclusive, sejam saldadas suas dívidas.
É que as máquinas, instrumentos e implementos utilizados pelo produtor rural em suas atividades
cotidianas têm destinação certa: atender às necessidades do empreendimento agrícola. Disso decorrem
sua importância vital para a subsistência do devedor e
o acerto da medida substanciada no projeto de lei em
apreço, que tem a virtude de materializar o princípio
da menor onerosidade da execução.
III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2004.
Sala da Comissão, – Garibaildi Alves Filho,
Relator.
PARECER Nº 1.734, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 368,
de 2004 (nº 3.l38/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso – ASBAR a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barroso, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 368, de 2004 (nº 3.138, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de
Barroso – ASBAR a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Barroso, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
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da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XLI, 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. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 368, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 368, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Desenvolvimento Social de Barroso – ASBAR a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barroso, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
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legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.735, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 373, de
2004 (nº 2.478/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de
Uberlândia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 373,
de 2004 (nº 2.478, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação de Uberlândia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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
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Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 373, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS ti2 373, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação de Uberlândia a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11.12.2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.736, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 673, de
2004 (nº 3.080/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária do Canjamba a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ressaquinha, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
673, de 2004 (nº 3.080, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária do Canjamba a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ressaquinha,
Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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
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e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 673, de 2004, não evidenciou violação das
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formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 62 da Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 673, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
do Canjamba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ressaquinha, Estado de Minas
Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuiçoes 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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11.12.2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 1.737, DE 2005
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.351, de
2004 (nº 1.127/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Prefeitura Municipal
de Cássia para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cássia, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 1.351, de 2004 (nº 1.127, de 2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
autorização outorgada à Prefeitura Municipal de Cássia
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cássia, Estado de Minas Gerais.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal. A exposição de motivos do
Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra os autos, informa que
a presente solicitação foi instruída em conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento. O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre

Sábado 24

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 1.351, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos Constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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 1.351, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização
outorgada à Prefeitura Municipal de Cássia para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cássia, Estado de Minas Gerais, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.738, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.362, de
2004 (nº 793/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube
de Varginha Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 1.362, de 2004 (nº 793, de 2003, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube de Varginha
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Varginha, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 32, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 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 1.362, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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.
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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 1.362, de 2004, não evi-
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denciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Varginha, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto 2005.

SETEMBRO 2005
31822

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

25

Setembro de 2005

26

Setembro de 2005

ANAIS 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. 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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.739, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.368, de
2004 (nº 975/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Progresso do
Mucuri Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 1.368, de 2004 (nº 975, de 2003, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Progresso do Mucuri Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 32, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 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 1.368, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
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o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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.

denciou violação das formalidades estabelecidas na

III – Voto

na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 1.368, de 2004, não evi-

Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à Rádio Progresso do Mucuri Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de Minas Gerais,
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.740, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.445, de
2004 (nº 305/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Atenas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
1.445, de 2004 (nº 305, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Atenas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Alfenas, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 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 1.445, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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.
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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 1.445, de 2004, não
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evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão da Rádio Atenas Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Alfenas, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.741, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2005
(nº 1.288/20O4, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária América
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camanducaia, Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
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nº 80, de 2005 (nº 1.288, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação de Comunicação Comunitária América a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camanducaia, Estado de Minas Gerais. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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 á sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 80, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 80, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprova-
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ção do ato que autoriza a Associação de Comunicação
Comunitária América a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camanducaia, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.742, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de
2005 (nº 342/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão da
Cidade de Três Corações a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Três Corações, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
174, de 2005 (nº 342, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão da Cidade de
Três Corações a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Corações, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto esta em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 174, de 2005, não evidenciou violação das
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formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 174, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão da Cidade de Três Corações a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Três Corações,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto 2005.
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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;
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11.12.2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 62 da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

SETEMBRO 2005
31836

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sábado 24

39

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 1.743, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 175, de
2005 (nº 526/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Centro Minas FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Curvelo, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 175, de 2005 (nº 526, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Centro Minas FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
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a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem 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 175, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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 175, de 2005, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Centro Minas FM Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.744, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 212, de
2005 (nº 1.443, de 2004/Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Movimento Viva Lagoa Grande – MG a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 212, de 2005 (nº 1.443, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza o
Movimento Viva Lagoa Grande – MG a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa
Grande, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações a Presidente da República, documento que
integra os autos, informa a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 212, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 212, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
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ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza o Movimento Viva Lagoa Grande
– MG a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por
igual período, se cumpridas as exigências desta
Lei e demais disposições legais vigentes. (Redação
dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.745, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de
2005 (nº 1.456, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultura1 de Santa Margarida
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Margarida, Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 222, de 2005 (nº 1.456, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Cultural de Santa Margarida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Margarida, Estado de Minas Gerais. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita

Sábado 24

consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 222, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 222, de 2005, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a
Associação Cultural de Santa Margarida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998

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;
....................................................................................

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.746, DE 2005

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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11.12.2002)
....................................................................................

Sábado 24

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de
2005 (nº 1.465/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pratense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Prata, Estado de
Minas Gerais.
veira

Relator: Senador Wellington Salgado De OliI – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 282, de 2005 (nº 1.465, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária Pratense de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Prata, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
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sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
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legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 282, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 282, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Pratense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prata, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.747, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legis1ativo nº 295, de
2005 (nº 1.416, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Rádio Igreja de Araçuaí, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Araçuaí, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 295, de 2005
(nº 1.416, de 2004. na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rádio
Igreja de Araçuaí, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Araçuaí, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
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sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
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-lei nº 236, de 2S
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as 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.
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.

Sábado 24

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados.
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 295, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa. opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão á Fundação
Rádio Igreja de Araçuaí, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Araçuaí, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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Sábado 24

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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 do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
PARECER Nº 1.748, DE 2005

....................................................................................
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;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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 COMPLEMENTAR N9 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de
2005 (nº 1.516, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural da imagem e do
Som de Sabará – ACISS a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Sabará, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 303,
de 2005 (nº 1.516, de 2004, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Cultural da Imagem e do Som de Sabará – ACISS a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
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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, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos á competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
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legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 303, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha PDS nº 303, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Cultural da Imagem
e do Som de Sabará – ACISS a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sabará, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão
Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.749, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de 2005 (nº
1.584, de 2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
dos Produtores Rurais de Campo Verde II a
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Serraria, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador Gilberto Goellner
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 339, de 2005 (nº 1.584, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação dos Produtores Rurais de Campo Verde II a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Serraria, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora

58

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31855
2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita

Sábado 24

consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 339, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 339, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação dos Produtores Rurais de Campo Verde II a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Serraria, Estado
da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.750, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 375 de 2005 (nº
1.087, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade FM de Santa Rita
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Santa Rita, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 375,
de 2005 (nº 1.087, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade FM de Santa Rita Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Santa Rita, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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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 375, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
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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
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 375, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade FM
de Santa Rita Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa
Rita, Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.751, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de
2005 (nº 1.431, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária
para o Progresso de Triunfo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Olinda, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 378, de 2005 (nº 1.431, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária para o Progresso de Triunfo a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Olinda, Estado do Ce-
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ará. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 378, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 378, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
para o Progresso de Triunfo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Olinda, Estado
do Ceará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005
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LEGISLAÇÃO CITADA
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.
§ lº 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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.752, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de
2005 (nº 1.464, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação Jean Cavalcante a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Potiretama, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 380,
de 2005 (nº 1.464, de 2004, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Fundação Jean
Cavalcante a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Potiretama, Estado do Ceará.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

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

II – Análise

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o
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disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 380, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 380, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Fundação Jean Cavalcante a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Potiretama, Estado do Ceará, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005
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LEGISLAÇÃO CITADA
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.
§ lº 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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.753, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 382, de
2005 (nº 1.510, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão de Inconﬁdentes a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Inconﬁdentes,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 382,
de 2005 (nº 1.510, de 2004, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão de Inconﬁdentes a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inconﬁdentes, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, §
3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

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

II – Análise

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 62. Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração do
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sábado 24

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 382, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 382, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão de inconﬁdentes a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Inconﬁdentes, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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 Q prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração, do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.754, DE 2095
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 383, de 2005 (nº
1.513, de 2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Tombos Sonora a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tombos, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 383, de 2005 (nº 1.513, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Tombos Sonora a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tombos, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.

Setembro de 2005

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 383, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 383, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Tombos Sonora a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tombos, Estado de Minas
Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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 radio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.755, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 386, de
2005 (nº 1.601, de 2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Nilson de Oliveira
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 386,
de 2005 (nº 1.601, de 2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Nilson de Oliveira Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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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 386, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução ns. 39, de
1992, do Senado Federal.
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 dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob

Sábado 24

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
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 386, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Nilson de Oliveira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.756, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de 2005 (nº
1.612, de 2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária da Cidade de Matutina a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Matutina, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
387, de 2005 (nº 1.612, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária da Cidade de Matutina a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matuti-
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na, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 387, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 387, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
da Cidade de Matutina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matutina, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA 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 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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.757, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de
2005 (nº 1.226/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária São
João do Morro Grande a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 117,
de 2005 (nº 1.226, de 2004, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão São João do Morro Grande a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barão de
Cocais, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

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

II – Análise

LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sábado 24

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 117, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 117, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária São João do Morro Grande a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Cocais,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.758, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2005
(nº 1.009/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Cana Verde a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cana Verde, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 151, de 2005 (nº 1.009, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
ASCOCAVE – Associação Comunitária de Comunicação de Cana Verde a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cana Verde, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

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

II – Análise

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS
nº 151, de 2005, não evidenciou violação das formalidades
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, tendo ocorrido, na
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Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade
da outorga, que passa de três ara dez anos, por força da
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “altera
o parágrafo único do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 151, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a ASCOCAVE – Associação Comunitária
de Comunicação de Cana Verde a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cana Verde, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.
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LEGISLAÇAO 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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
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observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
PARECER Nº 1.759, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 157,
de 2005 (nº 1.209/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cul-
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tural de Mantena, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Mantena, Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas

Sábado 24

Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 157,
de 2005 (nº 1.209, de 2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa e Cultural de Mantena para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na
cidade de Mantena, Estado de Minas Gerais. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.

fundações constituídas no Brasil, com finalidade
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que
complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro
de Telecomunicações.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as 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.
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 dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a
objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar n º 95, de 26
de fevereiro de 1998.

II – Análise

III – Voto

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 sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
Devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, Estados e Municípios, universidades e

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 157, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Educativa e Cultural de Mantena para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Mantena,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.

I – Relatório
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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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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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 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 do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
PARECER Nº 1.760, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de
2005 (nº 1.350/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação
Educativa – ACCE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 177,
de 2005 (nº 1.350, de 2004, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação Educativa – ACCE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Lambari, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
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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, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às 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 mate-

Sábado 24

rial. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 177, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 177, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação Educativa – ACCE a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.761, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 2005
(nº 1.437/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Beneﬁciente Bom Samaritano a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Angelândia, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
253, de 2005, (nº 1.437, de 2004, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Beneﬁciente Bom Samaritano a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Angelândia,
Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que

Setembro de 2005

o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 253, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 253, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Beneﬁciente
Bom Samaritano a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Angelândia, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.

96

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31893
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31894

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

97

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.762, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de 2005
(nº 1.483/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural de Água Quente de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas
Formosas, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 286, de 2005 (nº 1.483, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural de Água Quente
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Águas Formosas, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

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

II – Análise

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sábado 24

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 286, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 286, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural
de Água Quente de Radiodifusão a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Águas Formosas,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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;
....................................................................................

procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.763, DE 2005

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

Sábado 24

veira

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de 2005 (nº
1.570/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão da Rede Jovem de
Cultura e Educação Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Luzia, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de OliI – Relatório

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

Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 326, de 2005 (nº 1.570, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão da Rede Jovem de Cultura e Educação Social a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Luzia,
Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

II – Análise

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os

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 sonora

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.

Setembro de 2005

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 326, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 326, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão da Rede Jovem de Cultura e Educação
Social a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais,
na forma do projeto de decreto legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.

102

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31899
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31900

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

103

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. 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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do

Setembro de 2005

Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.764, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de
2005 (nº 1.571, de 2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de
Jacutinga a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Rita de Jacutinga, no Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 327, de 2005 (nº 1.571, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de
Jacutinga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita de Jacutinga, no Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sábado 24

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 327, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 327, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de Jacutinga a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Rita de Jacutinga, no
Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.
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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.
....................................................................................
§ 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.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
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lece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
PARECER Nº 1.765, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de
2005 (nº 1.606/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
Ondas da Paz de Alto Rio Novo-ES a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Magno Malta
Relator “ad hoc”: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 330, de 2005 (nº 1.606, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão Ondas da Paz
de Alto Rio Novo – ES a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Rio Novo, Estado
do Espírito Santo. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 330, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

Setembro de 2005

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 330, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
Ondas da Paz de Alto Rio Novo – ES a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Rio Novo,
Estado do Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005. –
Senador Augusto Botelho, Presidente; Magno Malta,
Relator; Juvêncio da Fonseca, Relator “ad hoc”.
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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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ... ............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 1.766, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de
2005 (nº 3.069/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pedra Azul, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 376, de 2005 (nº 3.069, de 2003, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Santamariense de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Pedra Azul, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre

Sábado 24

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 376, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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 376, de 2005, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão ao Sistema
Santamariense de Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pedra Azul, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.767, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de
2005 (nº 1.439, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão
em Raposos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Raposos,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 379, de 2005 (nº 1.439, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão em Raposos
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Raposos, Estado de Minas Gerais. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações, ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicáve1,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 379, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 379, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
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vação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão em Raposos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Raposos, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005.
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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
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 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.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
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lece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.768, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 381, de
2005 (nº 1.479, de 2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Educacional e Cultural de São Gabriel
da Palha a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Magno Malta
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 381, de 2005 (nº 1.479, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Educacional e Cultural de São Gabriel da
Palha a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito
Santo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às 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. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.

Setembro de 2005

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 381, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 381, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Educacional e Cultural de
São Gabriel da Palha a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gabriel da Palha, Estado
do Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão. 13 de setembro de 2005.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 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.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 139/05 – Presidência/CCJ
Brasília, 1º de agosto de 2005
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada em
31 de agosto de 2005, esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, pela aprovação, com a Emenda nº
1-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2004,
que “Acrescenta parágrafo único ao art. 666 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, dispondo sobre a impossibilidade de dissensão
do credor à nomeação do devedor como depositário
dos bens penhorados, nas execuções judiciais em
que a penhora recair sobre máquinas, instrumentos
e implementos agrícolas”, de autoria do Senador César Borges.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania
Of. nº CE/117/2005
Brasília, 30 de agosto de 2005
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião
realizada no dia 2 de agosto p.p., os Projetos de
Decretos Legislativos de nºs: 368, 373, 673, 1.351,
1.362, 1.368, 1.445 de 2004, 80, 174, 175, 212 e
222 de 2005.
Atenciosamente, – Senador Gerson Camata,
Presidente da Comissão de Educação.
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Of. nº CE/127/2005
Brasília, 13 de setembro de 2005
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada
nesta data, os Projetos de Decretos Legislativos de
nºs: 117, 151, 157, 177, 253, 286, 326, 327, 330, 376,
379 e 381 de 2005.
Atenciosamente, – Senador Augusto Botelho,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Os expedientes que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº
37, de 2004, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 117, de 2005, da
Comissão de Educação, comunicando a aprovação em
caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 368, 373, 673, 1.351, 1.362, 1.368 e 1.445,
de 2004; 80, 174, 175, 212 e 222, de 2005, cujos pareceres foram lidos anteriormente.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Com referência ao Ofício nº 118, de 2005, da Comissão de Educação, lido na sessão do dia 19 do corrente, comunicando a aprovação em caráter terminativo
dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 282, 295,
303, 339, 375, 378, 380, 382, 383, 386 e 387, de 2005,
cujos pareceres foram lidos anteriormente, a Presidência comunica à Casa que, nos termos do art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº
34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março
de 2003, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam submetidas
ao Plenário.

SETEMBRO31917
2005

Sábado 24

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 127, de 2005, da
Comissão de Educação, comunicando a aprovação
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 117, 151, 157, 177, 253, 286, 326, 327,
330, 376, 379 e 381, de 2005, cujos pareceres foram
lidos anteriormente.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 215/Plen
Brasília, 22 de setembro de 2005
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a ﬁm de indicar, como titular, o Deputado Leonardo
Monteiro – PT/MG para substituir o Deputado André
Costa – PDT/RJ, na Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito destinada a “apurar os crimes e outros delitos penais e civis praticados com a emigração ilegal
de brasileiros para os Estados Unidos da América e
outros países, e assegurar os direitos de cidadania
aos brasileiros que vivem no exterior.”
Atenciosamente, – Deputado Henrique Fontana, Líder do PT.
OF/GAB/I/Nº 1.331
Brasília, 23 de setembro de 2005
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Benjamin Maranhão passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Wilson
Santiago, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Alvaro Dias.
S. Exª dispõe de dez minutos.

SETEMBRO 2005
31918

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente Paulo Octávio, Srs. Senadores, Sra. Senadora Heloísa Helena, pela manhã, imaginei o percurso
de um homem do campo, acordando de madrugada,
percorrendo carreadores molhados pela chuva entre
cafezais ou entre canaviais no dia-a-dia do trabalho
árduo para sustentar a sua família.
Imaginei o trabalhador desempregado, na angústia do desemprego, acordando também de madrugada,
percorrendo ruas da cidade grande, batendo de porta
em porta, e retornado já tarde da noite, com a mesma
angústia e o mesmo desespero que o levou a percorrer os descaminhos na busca de uma oportunidade de
trabalho para oferecer à sua família o exercício pleno
da cidadania.
Sentir-se proibido de exercitar a sua cidadania em
plenitude e constatar que, vivendo em um País com potencialidades extraordinárias, é obrigado a se submeter
à humilhação do desemprego. E o contraste é lugar a
televisão à noite e assistir ao espetáculo deprimente
da crise moral que se abate sobre o País e veriﬁcar
que o emprego que lhe falta talvez seja o dinheiro que
roubam, veriﬁcar que, na verdade, essa corrupção que
se investiga hoje pode ser a razão direta da falta de
oportunidades para uma vida digna a legiões de brasileiros desassistidos, excluídos, afastados totalmente
dos frutos do progresso econômico, que, com muito
esforço, a maioria de brasileiros conquista.
E é evidente que os empresários do País que
pagam impostos, muitas vezes sem poder pagar, que
são submetidos a uma carga tributária gigantesca,
assistem, com grande indignação, ao espetáculo da
corrupção e constatam que são obrigados mesmo a
pagar cada vez mais impostos para que outros possam enriquecer-se ilicitamente ou sustentar projetos
de poder à custa do dinheiro público.
E não é por outra razão, Sr. Presidente, que o
nosso País cresce pouco, aquém de suas possibilidades, menos do que os países da América do Sul e
da América Latina. Sem dúvida, a corrupção é causa
dessa contenção no processo de crescimento econômico de um País rico como o nosso. É óbvio. Como
disseram especialistas, no ano passado R$328 bilhões
deixaram de circular no Brasil em função da corrupção
e, como diz a Transparência Internacional, a renda per
capita brasileira seria 70% maior se tivesse o mesmo
índice de corrupção da Dinamarca. Então, é evidente que a constatação elementar é esta: a corrupção
também é causa, ou uma das causas principais, do
medíocre crescimento econômico tão comemorado
pelo Presidente Lula.
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Segundo a Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) – e creio que não há ninguém com
autoridade intelectual para contestar a correção dessa instituição –, entre 2002 e 2004, portanto os dois
primeiros anos do Governo Lula, a economia brasileira acumulou um crescimento de 5,4% do PIB. E essa
taxa nos coloca na retaguarda do restante de nosso
Continente. Sem o Brasil, a América do Sul cresceu
13,5%; a América Latina, 9%. Quinze países cresceram mais que o Brasil na América Latina. Até mesmo a
ilha de Fidel Castro cresceu 6%; a Venezuela de Hugo
Chávez cresceu 8,8%, muito à frente do crescimento
brasileiro; a Nicarágua cresceu mais do que o Brasil;
o Paraguai cresceu mais do que o Brasil; assim como
Honduras e Bolívia.
Por que essa comemoração? Seria conformidade em excesso. Devemos ser inconformados, e não
conformados, com a dramática realidade que sacode
o nosso País. Será que podemos comemorar o fato
de superarmos quatro dos mais atrasados países do
Caribe e do mundo? Pois o Brasil só supera, em crescimento econômico, a Guatemala, El Salvador, a República Dominicana e o Haiti.
Mas, Senadora Heloísa Helena, não me surpreendo com o fato de que alguns empresários do Brasil,
até representantes de entidades, destaquem o crescimento econômico do nosso País e comemorem o crescimento econômico. É evidente que os banqueiros e
os grandes exportadores só podem comemorar! Mas e
os demais brasileiros, devem comemorar esse crescimento? Devem comemorar um crescimento inferior ao
da Nicarágua, ao de Cuba, ao da Bolívia, enﬁm, devem
comemorar um crescimento econômico superior ao da
República Dominicana e a do Haiti? Certamente, isso
não faz bem à inteligência nacional!
As perspectivas para 2005 – este ano, que já
avança para o ﬁnal – nos colocam, de novo, atrás do
resto do Continente. A última previsão da Cepal estimou um crescimento da América Latina em torno de
5% neste ano. E, a despeito de o Ipea ter elevado a
projeção do crescimento brasileiro para 3.5%, ainda
assim ﬁcaremos com o último lugar.
A taxa de crescimento do Brasil, comparada com
a da média das economias emergentes, capitaneadas
por China, Índia e Rússia, que, em apenas um ano,
crescem mais que o Brasil em todo o mandato do
Presidente Lula, não estão sendo objeto dessa nossa
análise. Devíamos comparar o crescimento do Brasil
com o dessas nações emergentes, já que somos uma
delas. Devíamos, sim, nos comparar à China, à Índia,
à Rússia. Mas esses países, em um ano, cresceram
mais do que o Brasil durante todo o mandato do Presidente Lula. Porém, há os que comparecem a esta
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tribuna constantemente para destacar o crescimento
econômico do Brasil, salientando que a nossa economia vai muito bem. E eu não vou me cansar de retornar
a esta tribuna para contestar essa aﬁrmação oﬁcial do
Governo, que afronta a inteligência de todos nós.
Tenho aqui uma tabela que coloca o Brasil no
último lugar no ranking dos dez países da América do
Sul e, é claro, vencendo apenas El Salvador, Guatemala, República Dominicana e Haiti.
O crescimento da América Latina foi de 7,9% e,
da América Latina, sem o Brasil, 9%. Ou seja, o Brasil
puxou para baixo o crescimento da América Latina. A
Argentina, com 18,6%; o Uruguai, 14,8%; Costa Rica,
11%; Panamá, 10,8%; Chile, 10%; Equador, 9,8%; Peru,
9%; Venezuela, 8,8%; Honduras, 8,7%; Colômbia, 8,4%;
Paraguai, 8%; Nicarágua, 7,5%; Bolívia 6,5%; Cuba,
6%; México, 5,9% e aí vem o Brasil, à frente apenas
da Guatemala, de El Salvador, da República Dominicana e do Haiti.
O crescimento anterior ao Governo Lula foi, a
meu ver, insuﬁciente no Governo Fernando Henrique
Cardoso; a favor daquele período, a estabilização da
economia. Ou seja, optou-se pela estabilidade econômica para preparar o País para um salto, para preparar o
País para a retomada do crescimento econômico, que,
ao ﬁnal do Governo Fernando Henrique Cardoso, já vinha sendo defendida pelo PSDB, notadamente pelo seu
candidato à Presidência da República, José Serra.
Naquele período, o Brasil cresceu mais do que
a média da América Latina, embora tenha crescido
de forma insuﬁciente. Comparativamente, portanto, o
crescimento do Brasil, no período Fernando Henrique
Cardoso, é superior ao crescimento econômico veriﬁcado no Governo Lula. E vejam que não estou destacando o crescimento econômico no período anterior
ao de Lula como uma conquista a merecer aplausos!
Aplausos devemos à estabilização da economia de
forma deﬁnitiva, naquele período, e à preparação do
País para a retomada do crescimento econômico,
que, infelizmente, não ocorreu, em razão da eleição
do Presidente Lula.
Estamos veriﬁcando, portanto, que a análise mostra que o Brasil cresceu, em proporção, mais que a
América do Sul e também mais que a América Latina
entre 1999 e 2002. E, em 2001 e 2002, apesar de esses continentes apresentarem retração do PIB, o Brasil cresceu. Já em 2003 e 2004, o Brasil cresceu bem
menos que os países vizinhos, como destacamos.
Os números dessa Comissão Econômica para
a América Latina e Caribe, a Cepal, demonstram,
portanto, que, quando inserimos o Brasil no contexto
internacional, o resultado do governo anterior é bem
melhor do que o atual. Todo o exercício de comparar
as taxas de crescimento do Governo Lula com as ta-
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xas de crescimento do Governo Fernando Henrique
Cardoso, excluindo o contexto internacional, é inócuo
e, ao mesmo tempo, tendencioso.
É preciso, portanto, com honestidade, reconhecer
que o Brasil cresce bem menos do que poderia crescer.
E, dessa forma, desperdiça oportunidades preciosas
de oferecer à população trabalhadora...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... a possibilidade de exercer, na sua plenitude, a cidadania.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pela concessão
de um tempo maior.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Paulo Octávio, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Otávio,
por 15 minutos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Senadora Heloísa Helena, Senador Alvaro Dias,
Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou a Lei nº 11.126, de 27 de junho de
2005, que assegura à pessoa portadora de deﬁciência visual, usuária de cão-guia, o direito de ingressar
e permanecer com o animal nos veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo.
Trata-se, meus caros Colegas, de uma conquista
das mais importantes para o imenso grupo de irmãos
brasileiros privados da visão, cujo número gira em
torno de um milhão e duzentos mil em todo o território nacional.
De fato, garantir-lhes o pleno acesso a qualquer
local público ou transporte coletivo passa, necessariamente, por permitir a companhia dos adoráveis e incansáveis cães-guia, esses verdadeiros anjos da guarda
que possibilitam ao deﬁciente o exercício do direito à
livre locomoção, garantido em nossa Carta Magna.
A acessibilidade já se tornou palavra-chave nos
dias atuais. Temos a obrigação cívica de criar todos
os mecanismos possíveis para que os portadores de
deﬁciência em nosso País não sejam cidadãos de segunda classe, impossibilitados de exercer plenamente
atividades cotidianas na vida de qualquer um: tomar um
ônibus, trabalhar, comer em restaurantes, freqüentar
shoppings centers etc.
Daí vem a magnitude da lei sancionada pelo Presidente Lula no último dia 27 de junho. Se, antes, os
indivíduos privados da visão enfrentavam diﬁculdades
para entrar em determinados recintos na companhia
de seus cães-guia, agora já há um diploma legal, de
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validade nacional, que os protege do arbítrio e da insensibilidade alheia.
Sr. Presidente, quem já pôde acompanhar o pioneiro trabalho desenvolvido pelo Integra – Instituto
de Integração Social e de Promoção da Cidadania –,
capitaneado pela Primeira-Dama do Distrito Federal,
Sra. Weslian Roriz, sabe o quanto é importante para o
deﬁciente visual a ﬁgura inabalável do cão guia.
Naquela instituição, há cerca de quatro anos,
deu-se início ao Projeto Cão-Guia de Cego, com o
apoio de uma fundação canadense especializada em
adestramento de animais para tal função. Foi, então,
montado, na Academia de Bombeiro Militar do Distrito
Federal, um moderno centro de treinamento onde os
cães, durante dois anos, passam por rigoroso e intensivo processo de aprendizado do ofício de guia. Atualmente, o âmbito do projeto está restrito aos moradores
de Brasília e Entorno. Porém, já a partir do segundo
semestre deste ano, o Integra pretende estender suas
atividades para beneﬁciar deﬁcientes visuais em todo
o território nacional.
É fundamental que se diga, Sr. Presidente, que
o projeto-piloto promovido pelo Integra, de criação,
seleção, treinamento e adaptação dos cães-guia aos
portadores de deﬁciência visual, não somente promove
a cidadania; ele vai muito além: devolve a alegria de
viver com liberdade e autonomia àqueles que padecem da solidão; devolve a luz aos que se encontram
perdidos no meio da escuridão.
Deﬁnitivamente, o assunto está na ordem do
dia.
Concedo um aparte à nobre Senadora Heloísa
Helena.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador
Paulo Octávio, quero discutir uns assuntos do mundo
da economia com o Senador Alvaro Dias e o Senador
Mozarildo Cavalcanti, mas ﬁz questão de apartear V.
Exª para parabenizá-lo pelo pronunciamento, por muitas questões, inclusive por um motivo absolutamente
pessoal, pois tenho uma ﬁlha de leite que é cega, a
Fabrícia, que vê muito mais do que todos nós juntos,
com certeza. Todos ﬁcaram muito felizes com esse
projeto e com o trabalho feito pela Fundação, que é
algo absolutamente especial, maravilhoso. Queríamos
nós que todas as crianças, adultos e jovens cegos
brasileiros tivessem acesso aos mecanismos que já
foram pensados na área da tecnologia e em publicações literárias ou outras em braile e a um cão treinado. Tudo que é disponibilizado em tecnologia ou no
treinamento de animais e que pode signiﬁcar acesso
a conhecimento, a espaços físicos, a políticas públicas e à cidadania deve, de fato, ser permanentemente louvado. Portanto, quero parabenizar V. Exª, pelo
pronunciamento sensível, e todas as instituições que
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trabalham no sentido de garantir o acesso às políticas
públicas e à cidadania. Há um projeto meu tramitando
na Casa, apesar das diﬁculdades, que trata da obrigatoriedade de que uma porcentagem das publicações
cientíﬁcas e literárias seja feita em braile. V. Exª estava presente quando o Senador Marcelo Crivella e
outros Senadores entregaram à Biblioteca do Senado
uma Bíblia em braile, mas, evidentemente, isso é algo
muito caro para uma pessoa ter em casa, assim como
um computador com um programa especíﬁco. Desse
modo, espero que todos aqueles que tenham algum
tipo de deﬁciência, auditiva, mental, visual ou neurológica, possam dispor de políticas públicas e sociais
para ter acesso ao mundo em sociedade. Isso já é tão
difícil para quem não é marcado de forma diferente
pela natureza, imaginem para quem o é! Portanto,
com entusiasmo, saúdo V. Exª pela sensibilidade e
pelo pronunciamento.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Agradeço
o aparte da Senadora Heloísa Helena, sempre antenada nas causas sociais do nosso País. Como eu disse, no Brasil, há mais de um milhão de pessoas com
deﬁciência visual. Quero dizer que seu projeto tem o
meu total apoio.
Também está tramitando no Senado um projeto
que trata das cédulas em dinheiro. Na Europa, nas cédulas de euro, há diferenciação de tamanho e relevo,
o que permite ao portador de deﬁciência visual pagar
suas contas sem, muitas vezes, ser enganado.
Isso poderá ser feito no Brasil, em curto prazo.
Já tive alguns contatos com a Casa da Moeda e com
o Presidente do Banco Central. Espero contar com
seu apoio, para que aprovemos essa medida nesta
Casa.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Tem o
meu total apoio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Isso será
muito importante para essas pessoas poderem tranqüilamente sair de casa, pagar suas contas e ter a
certeza de que o estão fazendo corretamente, sem
nenhum engano.
Fico feliz com seu aparte, que transmitirei ao Integra, e considero-o muito válido, porque vem de uma
pessoa que conhece bem o Brasil e sabe das diﬁculdades de se implantarem projetos como esse.
Por sinal, em 21 de setembro, foi comemorado
o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deﬁciência. O Brasil, aos pouquinhos, está amadurecendo, e Brasília, quero deixar bem registrado, tem
dado exemplo de maturidade. Aqui, nos nossos projetos urbanísticos, tem sido sempre levado em conta o aspecto do trânsito das pessoas portadoras de
deﬁciências especiais, as rampas são obrigatórias
para acesso aos edifícios. Assim, dá-se um primeiro
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passo no sentido de uma participação maior da sociedade nos problemas daqueles que precisam de
proteção especial.
Deﬁnitivamente, volto a dizer, o assunto está na
ordem do dia. Ligamos a televisão e vemos o exemplo tocante do personagem Jatobá, brilhantemente
interpretado pelo ator Marcos Frota, na novela “América”. Milhões de brasileiros têm-se emocionado com
o exemplo de coragem e determinação demonstrado
por Jatobá, em sua luta diária pela inclusão social dos
portadores de deﬁciência.
Quero parabenizar, também, o Senado Federal,
na ﬁgura de seu Presidente, Senador Renan Calheiros, pela importante iniciativa de realizar a Semana
de Valorização das Pessoas com Deﬁciência, entre
os dias 02 e 09 de agosto deste ano. Já há algum
tempo, o Senado Federal vem desenvolvendo importantes atividades de apoio aos portadores de deﬁciência visual, como a publicação de livros e textos
legais em braile.
Recentemente, visitei a Gráﬁca do Senado e
ﬁquei muito bem impressionado com o trabalho lá
desenvolvido. Lá são feitos vários livros em braile,
os quais estão sendo distribuídos em todo o Brasil.
Deixo meus cumprimentos à Diretoria da Gráﬁca do
Senado e ao Senado Federal, que tem desempenhado um papel importante e tem avançado bastante
nessa área.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o amadurecimento democrático de nossa sociedade passa, necessariamente, pela inserção plena dos portadores de
deﬁciência. Ao permitir o livre acesso aos cães-guia em
locais públicos e em transportes coletivos, a legislação
brasileira dá importante passo nesse sentido.
Por isso, aproveito a oportunidade para, mais
uma vez, elogiar e cumprimentar o brilhante trabalho
desenvolvido há tantos anos pela Primeira-Dama do
Distrito Federal, Sra. Weslian Roriz. No início, muitas
pessoas não entenderam a grandiosidade do projeto, mas, hoje, tenho a oportunidade de conviver com
muitos cidadãos brasileiros que têm no cão-guia uma
referência, uma companhia e uma orientação.
Trata-se de um trabalho louvável. Esse projeto tem
todo o apoio da sociedade brasileira, pois, realmente,
é exemplo de solidariedade e de ajuda às pessoas
portadoras de necessidades especiais.
Deixo meu abraço ao Governo de Brasília, à nossa Primeira-Dama, que, com muita visão social, atende
pessoas que necessitam desse tipo de ajuda.
O dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da
Pessoa Portadora de Deﬁciência, deve ser acompanhado por todo o Brasil. É importante que todos os
brasileiros entendam que as pessoas que necessitam
de apoio especial não podem ﬁcar em casa. Elas de-
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vem transitar, sair, circular, viver, ter qualidade de vida
igual à de tantos outros brasileiros. É importante que
toda a sociedade participe dessa luta e que esse dia
ﬁque sempre registrado como o dia do despertar da
cidadania, o dia do despertar para que todos os cidadãos merecem um tratamento digno.
Por isso mesmo, ﬁz questão de registrar hoje,
nesta sexta-feira, esse trabalho tão bonito do Integra e
a aprovação desse projeto que, sem dúvida, é importante para um milhão e duzentos mil brasileiros.
Deixo meu abraço, com a certeza de que as pessoas portadoras de deﬁciência merecem dignidade e
um tratamento adequado da nossa sociedade. Isso se
chama solidariedade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Octávio,
a Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias,
suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Paulo Octávio. Parabéns
a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
S. Exª dispõe de 15 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sra. Senadora Heloísa Helena,
Srs. Senadores, neste País, ninguém duvida de que as
desigualdades regionais e sociais são uma constante
que se vem agravando, apesar de muitos quererem
tapar o sol com a peneira com alguns numerozinhos
equivocados. O que há de melhor neste País está
concentrado no Sul e no Sudeste. Assim mesmo, lá
existem gravíssimas injustiças sociais, desigualdades
regionais profundas, que se agravam a cada dia porque as pessoas que habitam as regiões mais pobres
são levadas a migrar para as regiões Sul e Sudeste
na esperança de uma vida melhor. Com isso, engrossam as ﬁleiras dos subempregados, dos que não têm
moradia ou assistência médica adequadas, dos que
não têm segurança. Uma coisa agrava a outra permanentemente.
Das três regiões mais pobres, o Centro-Oeste
é uma exceção, pois está se desenvolvendo apesar
do Governo Federal. Apesar de tudo o que o Governo Federal não faz, a região tem se desenvolvido
pela coragem dos empresários, dos pequenos e dos
grandes produtores dos setores agrícola e pecuário e de outros setores. Isso acontece graças também à clarividência de Governadores que têm tido
a coragem de ousar, de investir de maneira ﬁrme no
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desenvolvimento, como é o caso do Governador do
Distrito Federal, Joaquim Roriz, do Governador de
Goiás, Marconi Perillo, e também – por que não dizer? – do Governador do Mato Grosso do Sul e do
Mato Grosso. Não fora isso, talvez o Centro-Oeste
estivesse também na mesma situação do Nordeste,
e principalmente do Norte.
O Norte e o Nordeste são as regiões mais sofridas do País. É evidente que o Nordeste, se comparado com o Norte, está em melhor situação. No
Norte, a miséria não é, digamos, tão fortemente
visível como no sertão nordestino, porque nossos
caboclos amazônidas que estão ali, à beira dos
rios, embrenhados nas matas ou até colocados pelo
Governo Federal, têm pelo menos onde encontrar
comida para sobreviver.
Mas o que tem sido feito contra o Norte do País
eu diria que é um crime de lesa-pátria. Penso que seria
o caso de o Ministério Público se debruçar e analisar
sobre o que tem sido feito, durante todos estes anos,
não digo nem a favor, mas o que tem sido feito conta a
Região Norte, que está incluída na Amazônia Legal e
corresponde a mais de 50% do território brasileiro. Basta
dizer que apenas o Estado do Amazonas é maior do
que os sete Estados do Sul e Sudeste juntos. O Pará,
sozinho, corresponde à área dos sete Estados do Sul
e Sudeste juntos. O Mato Grosso é pouco menor. E
ainda temos os Estados de Rondônia, Acre, Roraima,
Amapá e Tocantins.
Na verdade, não há uma responsabilidade. Há
um clima de irresponsabilidade do Governo Federal
com relação à Região Norte. Essa Região, por ser tão
grande, constitui-se de Estados muito diferentes um
do outro. A realidade de um Estado não corresponde à
realidade de outro, nem sequer na questão geomorfológica. Não há similaridade, por exemplo, entre o meu
Estado de Roraima e o Estado do Pará. Não há semelhança grande entre meu Estado, por exemplo, e o
Estado do Amazonas, ao qual Roraima já pertenceu.
Meu Estado tem mais de um terço de sua área composta do que corresponde aqui no Centro-Oeste aos
cerrados – lá chamamos de lavrados e no Rio Grande
do Sul chamam de pampas. São regiões em que praticamente não existem árvores, mas apenas campos
naturais. E existe uma região montanhosa na fronteira
com a Venezuela e com a Guiana. Portanto, a geograﬁa é completamente diferente e, por isso mesmo, as
diferenças entre as regionais são enormes, Mas o Governo Federal nunca teve um plano de integração da
Região, o Governo Federal nunca se preocupou com
essa extensa área de fronteiras da Região Amazônica. No entanto, envia para cá um projeto irresponsável
de gestão de ﬂorestas, um projeto antinacional, que
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estou combatendo a duras penas. O rolo compressor
é terrível.
Mas não é este o assunto que hoje quero abordar. Gostaria de fazê-lo com mais calma na próxima
semana, mostrando não apenas as inconstitucionalidades do projeto, como o risco de ali ser formada
mais uma grande maracutaia para roubar o dinheiro
da Nação.
Hoje, quero falar muito de meu Estado. Os Estados da Região Norte são os mais sofridos porque o
Governo Federal não investe lá. E tenho que fazer aqui
uma justiça: o Governo Fernando Henrique investiu,
permitindo a vinda da energia hidrelétrica da Venezuela
para Roraima. Hoje, contamos com energia hidrelétrica
barata, abundante e não poluente, porque compramos
energia daquele país, embora tenhamos cachoeiras
e quedas d’águas capazes de gerar energia no território do Estado de Roraima. Mas aí vem a história:
estão localizadas em reserva indígena. Portanto, não
se pode construir uma hidrelétrica para beneﬁciar os
índios e os não índios de Roraima porque essa área,
como no caso da região do Cotingo, não pode ser
aproveitada porque nós brasileiros – nós não, alguns
brasileiros; eu não me incluo entre esses maus brasileiros – impedimos o desenvolvimento de uma região
de maneira proposital.
Mas mais grave do que isso, Sr. Presidente, é que
meu Estado era um Território Federal. Foi transformado em Estado pela Constituinte de 1988; portanto, por
força constitucional, e não porque o Governo Federal
quis. E tenho a honra de ter sido Constituinte. Junto
com companheiros de Roraima e do Amapá, conseguimos fazer com que a Constituinte entendesse a necessidade de emancipar aqueles territórios federais e
transformá-los em unidades membros da Federação.
Quem mora em um território federal não é um cidadão
por inteiro, mas um cidadão de segunda ou de terceira
categoria, porque não elege o Governador, não tem
representação no Senado, tem a metade da bancada
federal de um Estado menor representado e, portanto, não tem Assembléia Legislativa, nem Tribunal de
Contas do Estado. É uma espécie de capitania em que
o Governo Federal nomeia seus governadores ao belprazer, e o povo ﬁca a ver navios.
Felizmente, passamos dessa fase; nós éramos,
vamos dizer assim, uma colônia do Governo Federal,
mas infelizmente o Governo teima em manter-nos nessa condição, porque não oﬁcializa para o Estado as
terras que estão nos limites geográﬁcos, cometendo,
inclusive, uma inconstitucionalidade. A Constituição
Federal, que cuidou da transformação dos Territórios
de Roraima e Amapá em Estados, diz claramente que
os Estados criados serão compreendidos dentro dos
limites geográﬁcos dos ex-territórios. Ora, isso signiﬁ-
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ca que aquela área é do Estado. Mas o que acontece
na realidade? O Incra tem mais de 40% das terras do
Estado registradas em seu nome – portanto, são terras federais –, outros 50% são da Funai para reservas indígenas, e sobram, para possivelmente ser do
Estado, 8% apenas da área territorial do meu Estado.
Vejam que absurdo! Um Estado como o meu, que tem
225 mil hectares, não tem sequer 8% das suas terras
legalizados em seu nome.
Governos e mais Governos – desde o primeiro
Governador eleito para o Estado, que tomou posse
em 1 de janeiro de 1991 – vêm tentando negociar o
que é nosso. Vejam bem: temos pedido ao Governo
Federal que regularize o que é nosso, e não temos
conseguido. Sucessivos Presidentes passaram, e não
conseguimos que isso fosse registrado. Até numa tentativa extrema, a ex-Senadora Marluce Pinto aprovou
uma lei – sem necessidade, mas o objetivo era o de
que não se dissesse que não havia uma lei –, transferindo as terras para o Estado. Essa lei dependia de
regulamentação do Poder Executivo, mas nunca foi
regulamentada.
Já entrei no Supremo Tribunal Federal contra
essa realidade, tanto a do Incra quanto a da Funai,
e aquele órgão ainda não se pronunciou. Mas conﬁo
ﬁrmemente em que o Supremo, responsável por decidir os conﬂitos federativos, vai dar uma solução para
as nossas terras. Com o Presidente Lula, já perdi as
esperanças. Tentamos inúmeras vezes negociar com
Sua Excelência – eu, o Senador Augusto Botelho, o
ex-Governador Flamarion Portela, o ex-Governador
Neudo Campos, o atual Governador Otomar de Souza
Pinto, e nunca conseguimos regularizar essas terras
– quer dizer, pela via do entendimento. O Governo
Federal reconheceu que é constitucional, mas não
toma providências.
Diante desse quadro, virei à tribuna para permanentemente denunciar esse fato à Nação. Infelizmente,
80% da população brasileira mora nos 200 quilômetros
que vão do mar para dentro, ou seja, a grande área
territorial restante está ocupada apenas por 20% da
população. Os grandes veículos de comunicação não
publicam isso, não se dedicam a estudar o assunto. Os grandes articulistas nacionais não analisam o
problema com isenção, não vão lá para ver. Não fora
a nossa voz pela TV Senado, pela Rádio Senado ou
pelo Jornal do Senado, talvez esse fato nunca tivesse
chegado ao conhecimento da população brasileira.
Mas, como representante de Roraima – não fui apenas
eleito pelo povo do Estado, mas nasci lá, sou de lá e,
um dia, quando deixar o Senado, vou voltar a morar lá
deﬁnitivamente –, não posso passar nesta Casa como
um daqueles macaquinhos que aparecem na publicidade: com as mãos nos olhos, fazendo de conta que
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não vi nada, ou com as mãos nos ouvidos, para dizer
que não ouvi nada, ou com as mãos na boca, para
não falar nada.
Portanto, estou vendo, ouvindo e falando a
respeito do assunto, desde o meu primeiro dia de
mandato no Senado. E vou fazê-lo, apesar de desgostar profundamente do Presidente Lula, quem,
aliás, responsabilizo pelo que está acontecendo hoje
no meu Estado. Sua Excelência demarcou uma reserva indígena de 1,7 milhão de hectares contra a
vontade da maioria dos índios que moram lá, para
agradar a Igreja Católica e várias ONGs. E o que
está acontecendo agora? Incendiou-se uma missão
católica numa vila chamada Surumu; ontem se incendiou uma ponte, cortando-se a possibilidade de
cerca de três mil pessoas deslocarem-se da região,
ﬁcando isolados.
Essa área indígena ﬁca na fronteira da Venezuela com o Brasil e com a Guiana. O Brasil faz fronteira
com a Venezuela e com a Guiana, justamente nessa
reserva indígena, uma área riquíssima em minerais,
que não tem ﬂorestas. Uma comissão externa do Senado, relatada pelo Senador Delcídio Amaral, um homem
do PT, que hoje, por sinal, é Líder do Partido nesta
Casa, aconselhou o Presidente sobre como deveria
ser a demarcação, mas Sua Excelência não seguiu a
recomendação. Também não acolheu as informações
contidas no relatório da comissão externa da Câmara, relatado por outro Parlamentar do PT, o Deputado
Lindberg Farias. Apesar das informações do Governo
do Estado e de diversas entidades, Sua Excelência
resolveu demarcar de outra forma. E o fez de maneira
mentirosa, porque o Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos, advogado da CNBB e do Sr. Delúbio Soares, passou uma rasteira no Supremo: na hora do julgamento,
informou ao Relator que tinha baixado outra portaria,
modiﬁcando a forma da demarcação, o que era mentira. Baseado nisso, o Relator pediu a perda de objeto
da liminar que estava suspendendo a demarcação; o
Presidente, no dia seguinte, demarcou as terras, e, só
depois da decisão do Supremo, a portaria foi publicada.
Então, passaram uma cama-de-gato no Supremo, quer
dizer, mentiram para ele, e o Presidente, com base em
uma mentira, demarcou a terra.
Sr. Presidente, para a demarcação, houve o
deslocamento de homens da Polícia Federal, segundo informações do próprio Ministério, na operação intitulada Upatakon, que em makuxi quer dizer
“nossa terra”. Deveriam ter colocado um nome que
signiﬁcasse “entregando a nossa terra”, já que, na
verdade, a operação não estava entregando a terra aos índios na forma como queriam. O que eles
queriam de diferente? Que só se retirassem as vilas
existentes lá há séculos e, também, uma área de
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plantio de arroz, que corresponde a 25% do PIB do
Estado. Dessa área de 1,7 milhão de hectares era
para retirar apenas 300 mil hectares, mas, como a
Igreja Católica não queria, bem como suas ONGs,
seus braços – o Cimi, o CIR e outras –, ﬁzeram a
demarcação conforme essas entidades exigiram. E,
agora, esses incêndios que mencionei estão ocorrendo a quatro dias de uma festa que o Conselho
Indígena de Roraima está promovendo, para comemorar a demarcação da área.
Lembrei-me daquele episódio em que Hitler mandou incendiar o Parlamento alemão, para colocar a
culpa nos comunistas e poder persegui-los, executálos, matá-los, com a desculpa de que os comunistas
estavam agredindo o parlamento nacional e, portanto,
os brios da nação alemã. Para mim, esse incêndio é
muito suspeito, na medida em que emissoras internacionais de televisão foram convidadas para esse
evento em setembro, assim como uma ilustre senadora da Itália foi convidada para participar dos festejos
– tive o prazer de conhecê-la ontem.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVACANTI (PTB – RR)
– E o bispo, que à época comandou toda essa armação, que mora em Turim, também foi deslocado para
lá. Já requeri informações para saber os custos dessa comemoração, até porque, para minha surpresa, o
presidente do Incra foi à festa.
Gostaria, Sr. Presidente, da tolerância de V. Exª
para mais um minuto ou dois para terminar.
Então, na verdade, quem pagou as passagens
da senadora e do bispo que mora em Turim? As empresas de televisão internacional estão lá. O que o
presidente do Incra foi fazer lá numa festa que não é
do seu ministério? Quero saber quanto custou a ida
do presidente do Incra lá, quem pagou e o que ele
foi fazer lá, porque ele não se interessa em resolver
o problema das terras do Incra, que correspondem a
mais de 40% da área do Estado. Aliás, ele não quer
resolvê-lo. Lamento, Sr. Presidente, porque dizem
que é um homem extremamente competente nessa
área e mais: é um gaúcho casado com uma roraimense. Nem assim, consegue ver o que pensam os
roraimenses, os índios roraimenses, os não-índios
roraimenses, os nordestinos que foram para lá em
busca de melhores dias.
Portanto, vou requerer a apuração dos gastos
da Polícia Federal, do Exército, da Polícia Rodoviária Federal e, agora, dessa viagem do presidente do
Incra, da senadora, que se pode justiﬁcar como um
gesto de gentileza e solidariedade para com os índios. Mas será que, na Itália, não há problemas de
pobreza, de diﬁculdades de vida? Não há problemas
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de segregação de etnias, já que cada região fala um
dialeto, para a senadora priorizar essas questões e
preocupar-se, estrategicamente, com uma região
que, sendo hoje terra indígena ainda, é riquíssima
em minerais estratégicos e que, por isso, tem muita
gente interessada?
Aliás, termino com frase muito popular que diz
que “quando a esmola é grande, o santo desconﬁa”.
Há muita gente internacionalmente interessada nas reservas indígenas e ecológicas na Amazônia e, agora,
nesse projeto que vai alugar as nossas ﬂorestas, porque o projeto de gestão das ﬂorestas públicas signiﬁca
alugar as nossas ﬂorestas para empresas.
Está dito no projeto que não pode ser empresa
internacional. Mas, Sr. Presidente, sabemos que a
coisa mais simples do mundo é montar uma empresa
com brasileiros comandados por estrangeiros. Aqui
está cheio. A GTech, que trabalha para a Caixa Econômica Federal, nunca ganhou uma licitação da Caixa Econômica Federal, mas comprou uma empresa
nacional que tinha ganho uma licitação. E, até hoje,
está aí ganhando na Justiça a prorrogação dos seus
contratos milionários, porque, aliás, quem pensa que
ﬁca milionário ganhando...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– (...) prêmio na loteria deve saber que, na verdade,
quem ganha muito dinheiro com a loteria é a GTech,
uma empresa americana. Não quero entrar no mérito
da sua competência, mas a forma fraudulenta – digo
isso como Vice-Presidente da CPI dos Bingos – de
pegar esses contratos é muito suspeita. Os indícios
de corrupção são fortíssimos e têm abastecido esse
conjunto de dinheiro que serviu para ﬁnanciar tantas
campanhas nesse Brasil.
Agradeço a V. Exª, Presidente Alvaro Dias, pela
tolerância, mas eu precisava dizer isso nesta sextafeira, porque o meu Estado realmente se sente como
enteado da Nação. Aliás, não é ruim ser enteado, pois
muitos enteados são extremamente queridos, mas esse
é um enteado rejeitado da Nação.
Sr. Presidente, requeiro a publicação de matérias que, embora não tenha feito referência direta
a elas, gostaria que ﬁzessem parte do meu pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, §2º do Regimento Interno.

128

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31925
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31926

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129

Setembro de 2005

130

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31927
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31928

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131

Setembro de 2005

132

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31929
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31930

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133

Setembro de 2005

134

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31931
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31932

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135

Setembro de 2005

136

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31933
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31934

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137

Setembro de 2005

138

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO31935
2005

Sábado 24

SETEMBRO 2005
31936

Sábado 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139

Setembro de 2005

140

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Na forma regimental, V. Exª será atendido.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena
por 15 minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, já está virando
quase moda estarem presentes sempre os mesmos
na sexta-feira; deve ser a bancada da sexta-feira e da
segunda-feira.
Antes de fazer um rápido comentário sobre os vetos do Presidente da República, de coração, agradeço
a vários Senadores que ontem ﬁzeram manifestações
de solidariedade a mim, manifestações de protesto à
atitude desqualiﬁcada e agressiva de um Deputado do
PT numa das reuniões da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito. Então, quero agradecer de coração a V.
Exª, Senador Alvaro Dias, ao Senador Geraldo Mesquita, aos Senadores Eduardo Suplicy, Romeu Tuma, Mão
Santa, Arthur Virgílio, Sibá Machado, Tasso Jereissati,
José Agripino, Leonel Pavan e vários outros Senadores, além dos meus queridos Deputados do P-SOL e
Deputados que ﬁzeram manifestações generosas.
Não tenho dúvida de que, naquele episódio e em
tantos outros dos quais já fui vítima, se eu fosse ﬁlha
de banqueiro, Senador ou uma mulherzinha domesticada para acobertar político corrupto, jamais usariam
dos termos chulos, típicos do desqualiﬁcado linguajar
marginal e machista que, infelizmente, alguns parlamentares insistem em usar.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, farei alguns comentários, até porque têm uma repercussão
direta no meu Estado de Alagoas. Ontem, não pude
fazer esse comentário, porque estava na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, quando tivemos a
oportunidade, na Subrelatoria da CPMI dos Correios,
de analisar dois dos contratos da Rede Postal Aérea
Noturna, que tratam de processos claros de corrupção,
de intermediação de interesse privado, exploração de
prestígio, corrupção ativa e passiva, no que diz respeito à contratação especialmente de duas empresas:
a Skymaster e a empresa Beta. Uma delas, inclusive,
como é de conhecimento de todos, entregou R$800 mil
à campanha do Presidente Lula e ganhou um contrato de R$100 milhões na Rede Postal Aérea Noturna.
Ontem, por ter ﬁcado toda a tarde na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, não tive a oportunidade de
vir ao Plenário para fazer esse comentário.
Há vários anos, tenho batido nesta Casa, até para
enfrentar a cantilena enfadonha e mentirosa, herança
do Governo Fernando Henrique... Essa, sim, é a única
herança maldita que o Governo Lula trata com a maior
satisfação. Nunca vi uma coisa dessas. Todas as vezes
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vejo o Presidente Lula e a cúpula palaciana do PT reproduzirem a mesma cantilena enfadonha e mentirosa
do Governo Fernando Henrique, no que trata do servilismo ao capital ﬁnanceiro, da inserção subordinada aos
interesses dos gigolôs do Fundo Monetário Internacional
e das instituições de ﬁnanciamentos multilaterais, realmente não dá para não perder a paciência.
Ontem, o Presidente Lula vetou as alterações feitas pelo Congresso Nacional na LDO. O impacto disso
é absolutamente grave para o meu Estado de Alagoas,
Senador Mozarildo Cavalcanti, porque se trata de um
Estado exportador, em função da agroindústria do açúcar. Tantas vezes insisti nesse ponto, porque sabemos
exatamente o que signiﬁca tanto a precarização das relações de trabalho quanto o impacto ambiental gigantesco,
enﬁm, tudo aquilo que signiﬁca a monocultura tem um
impacto gravíssimo para sociedade de uma forma geral.
Meu Estado de Alagoas, que é utilizado pelo Governo
Federal para viabilizar seu discurso entusiasmado em relação ao equilíbrio da balança comercial, mais uma vez,
será penalizado com o veto do Presidente da República
em relação à Lei Kandir. Desde cedo, eu e Senador Alvaro Dias já estávamos discutindo sobre isso.
O Governo Lula já deve ao Estado de Alagoas
mais de R$30 milhões em relação às compensações
da Lei Kandir. Como se isso não fosse pouco, agora, o
Presidente da República, além de vetar a obrigatoriedade de incluir, no Orçamento do próximo ano, recursos
para um reajuste linear do funcionalismo público – dos
trabalhadores do setor público, daqueles que exercem
as atividades exclusivas do aparelho de Estado ou
aquelas que, quando patrocinados pelo aparelho de
Estado, signiﬁcam a única referência para os ﬁlhos da
pobreza, para aqueles que não têm seguro-saúde, carro
blindado, ﬁrma de vigilância na porta, além daquilo que
signiﬁca a única possibilidade de acesso aos ﬁlhos da
pobreza –, o Governo também acabou suprimindo o
mecanismo que prevê o ressarcimento das isenções de
ICMS a Estados exportadores. Isso cria um problema
muito grande para o Estado de Alagoas. O Governo
Federal já deve ao Estado de Alagoas R$30 milhões
dessas compensações. O Estado de Alagoas já tem
um problema muito grave com a Lei Kandir.
O que acontece com o setor da agroindústria do
açúcar? Como ele tem isenção na exportação, o que
é melhor para ele? Ele destina mais da metade da sua
produção à exportação, porque está isento de ICMS,
enquanto o mercado interno ﬁca à mercê das deﬁnições
do próprio setor, o que é extremamente grave.
Alagoas passou por uma situação extremamente
difícil em função do acordo dos usineiros, que era imoral
e absolutamente insustentável juridicamente. Como se
isso não fosse pouco, além da dívida que o Governo
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Federal tem com o Estado de Alagoas, de mais de R$30
milhões, o Governo ainda teve a ousadia de suprimir
da LDO o mecanismo que prevê o ressarcimento das
isenções de ICMS a Estados exportadores, criando
um problema ainda maior do que os gigantescos problemas que o Estado de Alagoas já tem.
Sr. Presidente, sabemos todos nós o quanto o
Congresso Nacional está desmoralizado em função
das gravíssimas denúncias de corrupção. Quando o
Congresso Nacional se predispõe a ser parte do balcão
de negócios sujos e da promiscuidade Palácio do Planalto, Senado da República e Câmara Federal, acaba
se desmoralizando mais ainda. Ele já devia ser visto
como instituição desmoralizada perante a população
não apenas pelas graves denúncias de corrupção, mas
também pelo seu servilismo, por sua ausência de funcionamento, já que funciona como anexo arquitetônico
medíocre dos interesses do Palácio do Planalto, além
de participar da corrupção deslavada.
O que acontece? Houve um acordo do Congresso
Nacional com o Governo para a aprovação da LDO,
que dava conta tanto da obrigatoriedade de incluir, no
Orçamento do próximo ano, a previsão, os recursos para
o reajuste linear dos trabalhadores do setor público,
como também o mecanismo que prevê o ressarcimento
das isenções de ICMS a Estados exportadores. Mas é
claro que o Governo Lula, tal qual o Governo Fernando
Henrique Cardoso, não respeita o Congresso Nacional,
que, pelo seu lado, se desmoraliza perante a opinião
pública sendo parte do balcão de negócios sujos, da
promiscuidade do Palácio do Planalto, como também
funcionando sem nenhuma capacidade de derrubar os
vetos ou de agilizar aquilo que foi acordado.
Na próxima semana, estarão aqui os prefeitos
de todo o País. Mas é a mesma coisa, porque, para ﬁnanciar a agiotagem internacional, para ﬁnanciar essa
política econômica absolutamente subserviente a uma
nuvem ﬁnanceira de capital volátil que paira sobre o
planeta Terra, com essa política de juros, há mais de
100 bilhões, Senadora Lúcia Vânia, enquanto o Estado
brasileiro tem apenas 5% de previsão no Orçamento para investimentos públicos, que podem signiﬁcar
dinamização da economia local, geração de emprego e renda, políticas sociais e políticas públicas para
amenizar o cotidiano de todo o sofrimento da grande
maioria da população, nem o que está previsto, nem
os míseros 5% previstos para investimento está sendo executado de fato. Enquanto isso, mais de 40% da
riqueza nacional é jogada para fazer a felicidade dos
banqueiros que se chafurdam na pocilga do capital.
Então, realmente isso é muito difícil, principalmente para os prefeitos que não têm nada. Isso porque os prefeitos estão lutando há vários meses por
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um mísero aumento de 1% no Fundo de Participação
dos Municípios. Quando se dividir R$1,4 bilhão entre
mais de cinco mil Municípios brasileiros será menos
do que uma migalha. Então, realmente ﬁca muito difícil
que o Congresso Nacional se faça respeitar perante a
opinião pública diante de uma posição ora mergulhada na corrupção, junto com o Palácio do Planalto, ora
marcada por um servilismo absolutamente acovardado, diante do que o atual Governo, como também o
Governo anterior, tenta patrocinar.
Então ﬁca aqui, em nome de Alagoas, meu protesto, porque sei o que é que, de fato, isso signiﬁcará
para as ﬁnanças já combalidas de meu Estado.
Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra à próxima oradora inscrita,
Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
gostaria de dizer que trago a esta tribuna a mesma preocupação externada pela Senadora Heloísa Helena.
Na próxima semana, dias 27 e 28 de setembro, a
Confederação Nacional de Municípios e as entidades
estaduais que os representam realizam mobilização em
Brasília com uma série de reivindicações. Entre elas,
está o tão chorado 1% da base de cálculo do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), já para este
ano, o que, apesar de ser muito pouco, representaria
um reforço de caixa para as prefeituras, em dezembro,
para auxiliar no pagamento do 13º salário.
Semana passada, estive reunida com os Municípios do meu Estado, Goiás, e mais uma vez pude
comprovar que essa questão do FPM é da maior gravidade e precisa ser resolvida em deﬁnitivo.
Todos os anos, nos meses de junho e julho, os prefeitos aguardam, com ansiedade e preocupação, a queda
no volume de recursos transferidos da União, devido ao
pagamento dos maiores lotes da restituição do Imposto
de Renda Retido na Fonte de Pessoas Físicas.
Este ano, aﬁrmando atender às reivindicações
dos prefeitos, a Receita Federal reduziu os lotes de
restituição do Imposto de Renda de junho e julho. Mas,
nas previsões de repasses para setembro, a mesma
Receita Federal, que tomou iniciativa para aliviar essa
aﬂição dos prefeitos, informou que haveria uma queda
de 15% do FPM em relação a agosto.
Ora, simplesmente alterar o mês em que ocorre
a queda na transferência do FPM para os Municípios
não resolve o problema de ﬂuxo de caixa das prefeituras, conforme vem sinalizando a Confederação Na-
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cional dos Municípios. O Governo tem toda autonomia
para conceder incentivos ﬁscais, seja do Imposto de
Renda ou do IPI. Mas, ao conceder esses incentivos,
é necessário que se faça uma compensação a esse
repasse constitucional, que é a sobrevida da maioria
dos pequenos Municípios neste País.
A decisão da Receita Federal de adiar a restituição do Imposto de Renda para aliviar o Caixa do
Tesouro demonstra a grande insensibilidade do atual
Governo com a situação das prefeituras, que vivem
permanentemente em diﬁculdade.
Na semana passada, estive no nordeste goiano
e voltei dessa viagem seriamente preocupada. Grande
parte das prefeituras está inteiramente engessada. O
nordeste goiano é uma região muito pobre do meu Estado. Nessa região, o Governo não se preocupou em
alongar a dívida do INSS, a que me vou referir logo em
seguida, e também teve a capacidade de eliminar um
dos projetos mais importantes para essa região pobre,
que é o Projeto Alvorada. Por esse projeto, poder-seiam concentrar recursos naqueles Municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano, recursos que
ajudariam à área de abastecimento de água, à área de
saneamento básico para as pequenas comunidades, à
área de saúde e de assistência social e a outras.
Esse projeto demonstrou, no passado, um grande
resultado e fez, inclusive, com que o Brasil fosse premiado pela ONU, em função do crescimento havido no Índice de Desenvolvimento Humano dos nossos Municípios
mais pobres. No entanto, esse programa é inteiramente
desconhecido pelo atual Governo, que – o que é mais
grave –, além de eliminar um programa que deu certo,
não se preocupa com a situação das prefeituras.
No último dia 20, estive em audiência com o Ministro
da Previdência, Nelson Machado, a quem levei a questão
do endividamento dos Municípios junto ao INSS. Entreguei
ao Ministro vasta documentação sobre todas as providências que venho tomando a respeito do assunto.
Em junho de 2003, coordenei reunião com quarenta e um prefeitos do nordeste goiano e do Entorno
do Distrito Federal, que contou com a presença da Gerente de Serviços Públicos do INSS, Liliane Sartori, o
que me pareceu demonstrar boa vontade por parte do
Governo em resolver a situação dos Municípios.
Na época, apresentei proposta de emenda ao
Projeto de Lei do Senado de autoria do ex-Senador
Geraldo Melo, visando a oferecer um novo prazo para
a renegociação das dívidas.
Ainda acreditando na boa vontade do Governo, encaminhei expedientes a respeito do assunto ao Ministro
Antonio Palocci e ao então Ministro José Dirceu. Fiz romaria ao Ministério da Previdência, na gestão de sucessivos
Ministros: Ricardo Berzoini, Amir Lando e Romero Jucá.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, precisamos
unir esforços no sentido de resolver a aﬂitiva situação
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dos Municípios brasileiros. Nesse sentido, gostaria de
expressar aqui meu apoio à proposição do Senador
Osmar Dias que obriga a União a destinar 10% do total
da arrecadação anual sobre as contribuições sociais
das empresas a Estados e a Municípios.
Por ﬁm, gostaria de manifestar total apoio à proposta do Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros, que pretende incluir na Medida Provisória nº
252, a chamada MP do Bem, a questão do endividamento das prefeituras. Creio que essa é uma solução
que contará com o apoio de todos os Parlamentares,
independentemente de Partidos.
O interesse maior em jogo é a defesa da população, principalmente da população pobre que vive
nesses pequenos Municípios e que depende do bom
desempenho da gestão pública desses Municípios para
ter melhores condições de vida.
Portanto, Sr. Presidente, junto-me às vozes que já
se manifestaram aqui ontem, criticando essa queda do
FPM. Ao mesmo tempo, destaco que essa mobilização
dos Prefeitos é justa e merece o apoio de todos nós.
Acredito que não possa ser mais uma simples mobilização sem nenhum resultado.
Esta Casa precisa tomar providência enérgica no
sentido de ver solucionado esse grave problema que
afeta a população brasileira mais pobre.
Muito obrigada.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, com base no art. 66, parágrafo único, do Regimento Interno, peço a palavra como Líder
da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Na ausência do Líder titular, V. Exª tem a palavra por cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança
da Minoria. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, surpreendentemente o Presidente da República veta vinte e três artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desconsiderou os entendimentos
e os acordos havidos entre Governo e Oposição.
É surpreendente até certo ponto, porque está-se
tornando rotina na vida do Presidente Lula o desrespeito a compromissos assumidos. Desrespeitou compromissos durante a campanha eleitoral e continuou a
desrespeitá-los depois da posse. É evidente que quem
pratica corrupção na campanha, pratica corrupção
no Governo; quem faz bravatas durante a campanha,
continua a bravatear no governo; quem faz promessas
falsas durante a campanha, continua a fazê-las durante
o exercício do mandato.
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Lamentavelmente, descumprir compromissos tem
sido rotina do Presidente da República, é uma marca
da sua trajetória no Governo Federal. Estamos, é claro,
indignados pelo fato de que alguns vetos presidenciais
traduzem-se em prejuízos enormes para Estados e
Municípios e também para um segmento importante
da cadeia produtiva, que é a agricultura. Relativamente
aos Estados exportadores, o prejuízo é inestimável.
O Presidente, com esse veto, suprime o artigo
que possibilita o mecanismo para ressarcimento das
isenções de ICMS aos Estados exportadores. A Proposta Orçamentária não trouxe previsão de recursos
para compensar os Estados, conforme estabelece a
chamada Lei Kandir.
Para o Paraná isso é fatal, porque é um Estado exportador, eminentemente agrícola, que exporta
matéria-prima em volumes extraordinários. Portanto, o
prejuízo de receita pública para o Paraná está deﬁnido,
agora, pela vontade unilateral do Presidente Lula.
O outro prejuízo que destaco diz respeito à agricultura, justamente num momento dramático, talvez a
maior crise da história da agricultura brasileira, com
redução da área de plantio, com redução da área de
exportações, com redução de produção, queda na
renda do agricultor, endividamento acelerado. E o Presidente da República veta aquilo que assumiu como
compromisso.
Quando houve o “tratoraço”, aqui em Brasília,
com 15 mil ruralistas, com as suas máquinas diante
do Congresso Nacional, foi feita uma negociação diretamente com o Presidente da República, que assumiu
determinados compromissos. A Oposição, para votar a
LDO, exigiu que o compromisso fosse respeitado e que
houvesse consignação dos termos desse compromisso
na LDO, para assegurar o seu cumprimento.
Em que pese o entendimento havido entre os Líderes do Governo e a Oposição, o acordo não foi respeitado. O Presidente da República veta, desconsidera
a importância da agricultura para o País.
Aliás, tenho dito e repito: Governo que não compreende a importância da agricultura para um País essencialmente agrícola, como o nosso, não é digno de ser
chamado de Governo. Desgoverno é, porque, na verdade,
inibe o processo de crescimento econômico ao negar ao
setor produtivo primário os elementos necessários para o
seu desenvolvimento e para a contribuição no processo
de desenvolvimento econômico do País, o que só pode
ocorre se houver o estímulo governamental.
Em relação à agricultura, o Governo deve demais.
A nossa agricultura compete de forma desigual com os
competidores internacionais, que oferecem subsídios
de US$1 bilhão por dia, que estabelecem políticas de
proteção, por meio das barreiras alfandegárias e não
alfandegárias. Com isso, no momento de vender, de
exportar, o produtor brasileiro o faz com enorme des-
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vantagem em relação aos seus competidores. Mas,
apesar disso, resiste, supera os obstáculos, produz,
e não há quem contribua mais com a balança comercial, com o superávit da balança comercial do que o
setor produtivo primário do nosso País, que alavanca
as nossas exportações, sobretudo num bom momento
da economia mundial, em que os preços de commodities são signiﬁcativos ou eram – e naquele momento
em que a política cambial era diferente.
Hoje, estamos em crise, há uma redução nas exportações. Mas houve uma notável contribuição, nos dois
primeiros anos do Governo Lula, do setor de exportações;
contribuição oferecida pela agricultura brasileira.
Portanto, um Governo que deve muito à agricultura
não tem o direito de golpeá-la dessa forma, negando
compromissos, desrespeitando promessas e vetando
parte essencial da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Orçamento é uma ﬁcção; a LDO, ﬁcção maior. Se estabelecermos
comparativos do que é respeitado na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, vamos chegar à conclusão de que ela
é um documento para o deleite de especialistas, para
enfeite de bibliotecas, mas que, na verdade, não tem
conseqüência em matéria de aplicação.
A execução orçamentária do atual Governo é uma
lástima! E, evidentemente, a LDO, além de ser desrespeitada, em função dos compromissos não cumpridos
com vetos que contrariam interesses diversos – mas
legítimos –, quando ela é aprovada nos termos do entendimento estabelecido entre Governo e Oposição, na
execução, ela não é respeitada pelo Poder Executivo.
Mas, dessa feita, o Presidente extrapola, porque já a
desrespeita no momento da promulgação, da sanção,
ao vetar pontos importantes.
Lamentavelmente, se não forem derrubados esses vetos ou se não houver um entendimento entre
Governo e Oposição para se cumprir o acordo anterior,
a Oposição poderá, inclusive, obstruir, na Comissão
Mista de Orçamento, numa justiﬁcada reação à atitude do Presidente da República. Será legítimo da parte da Oposição, por intermédio das suas Lideranças,
promover uma obstrução na Comissão de Orçamento, diﬁcultando a ação do Governo, até que um novo
entendimento se estabeleça para retomar o acordo
inicial, em cumprimento a compromissos assumidos
pelo Presidente da República.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, enﬁm,
queremos repudiar a bravata, a promessa fácil e o
compromisso desonrado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito: Senador Leomar Quintanilha, do Estado do Tocantins.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um fenômeno social que se vem processando neste País sobre o
qual seguramente não nos debruçamos com a devida
preocupação, com o necessário aprofundamento para
veriﬁcar as suas causas e conseqüências.
O Brasil apresentava um perﬁl de sua população
rural fortemente acentuado. Há cerca de 50 anos, nossa população rural representava cerca de 70% da população brasileira, e apenas 30% viviam nas cidades,
devido a causas que sabemos perfeitamente explicar: a
extensão territorial imensa deste País; as diﬁculdades
enormes de acesso, pela inexistência de vias integralizadoras das regiões, de rodovias que permitissem o
acesso e a comunicação entre as diversas regiões.
Lembro-me, inclusive, de um episódio: o meu pai,
sorteado no norte de Goiás para servir o Exército, teve
de se deslocar para a capital, numa marcha que durou
29 dias, a cavalo, exatamente porque não existia uma
rodovia que ligasse a região onde ele e tantas outras
pessoas habitavam, a região de Natividade, à capital
de Goiás, a ﬁm de cumprirem um dever nacional: servir o Exército brasileiro.
Outras causas, Sr. Presidente: a disparidade
enorme entre a assistência e os cuidados que as instituições públicas e os Governos dispensam ao morador urbano e ao morador do campo. Grosso modo,
para comparar, há o abandono, a desassistência, as
enormes diﬁculdades que o camponês brasileiro sempre enfrentou para sobreviver, para criar sua família,
para constituir seu patrimônio, enﬁm, para viver com
condições dignas.
Nunca houve assistência similar para o homem
do campo e o homem da cidade. Por exemplo: o ﬁnanciamento da casa própria. O homem do campo, na sua
grande maioria, sempre morou em um casebre; via de
regra, utilizando recursos naturais, ou seja, casas de
palha, parede e cobertura, sem, naturalmente, usufruir
dos incrementos que o desenvolvimento, hoje, permite
que haja em uma casa moderna na cidade, qual seja:
instalação hidráulica e sanitária, que são tão úteis para
o conforto, mas também para a preservação da saúde
do morador, quer na cidade, quer no campo; na cidade,
com assistência; no campo, sem assistência.
A vida na cidade tem uma diferença brutal em
relação à vida no campo: há rua pavimentada na porta da sua casa, iluminação na sua casa e iluminação
pública na porta da sua casa. Isso não existe para o
morador do campo. A uma quadra da sua casa, há
uma escola; na outra quadra, há um hospital; há um
mercado pujante, com a facilitação da oferta de bens
e com a oferta de serviços, que facilitam, sobremodo,
a vida do homem da cidade, diferentemente da vida
do homem no campo.
Tive uma experiência muito interessante, em um
momento rico da minha vida, Sr. Presidente, quando
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ingressei nos quadros do Banco do Brasil, que àquela
época se fazia presente nas regiões de fronteira, nas
regiões semi-inóspitas, nas regiões mais atrasadas,
nas regiões mais difíceis, onde não se contava com
a presença do sistema ﬁnanceiro privado, que, como
as demais instituições empresariais, tem o objetivo de
lucro. Por essa razão, para ter lucro, não iria para as regiões semi-inóspitas e atrasadas do País, onde moram
milhares de brasileiros, cidadãos como aqueles que vivem nas cidades e que têm, por força da Constituição,
os mesmos direitos dos cidadãos da cidade.
Recordo-me bem de que o Banco do Brasil era o
braço forte do Governo. Como instrumento de fomento
às atividades produtivas daquela região, ajudava o agricultor, o pecuarista, a pequena indústria, a prestação
de serviço, enﬁm, era um apoio interessante dado pelo
Governo. Mas aqueles outros aspectos de natureza
social, de assistência à saúde e à educação, sobretudo, Sr. Presidente, eram precariíssimos. Certamente, esse foi o fator determinante de experimentarmos
essa brutal transformação, para a qual não dedicamos
o cuidado necessário.
Hoje, cerca de 18% da população do Brasil – que
já vai para a casa dos 180 milhões de habitantes – moram no meio rural, nas pequeninas comunidades de
infra-estrutura rural ou nas próprias fazendas e áreas
rurais. O restante, 72%, aglomera-se nas cidades. Esse
processo ocorreu de forma açodada, acelerada.
Mencionei que a desassistência do campo envolvia
notadamente questões de natureza social, com destaque
para a educação. As cidades foram tomadas por pessoas
que não tinham a necessária qualiﬁcação e conhecimentos
suﬁcientes para serem competitivas nas disputas naturais
do mercado, que exigia – e está cada dia mais exigente
– uma mão-de-obra cada vez mais qualiﬁcada.
É fácil compreender as diﬁculdades que o Brasil
experimentou, sobretudo nos últimos 50 anos, para
estabelecer um processo de desenvolvimento mais
ágil, mas saudável e compatível com o potencial de
riquezas naturais que tem, e para atender às aspirações do seu povo, que é bom, de boa índole, aguerrido,
cheio de esperanças de ver este País fraterno e justo
na distribuição das suas riquezas e das suas rendas.
Não vemos isso até hoje.
As diﬁculdades regionais continuam se acentuando, não só pela tendência natural do mercado, em que
o empresário busca aplicar seu recurso. O dinheiro é
apátrida, não tem coração, vai onde lhe parece haver
retorno conﬁável, o mais rapidamente possível.
Vemos que mesmo destinando os recursos das
instituições públicas, quer do Governo Federal quer
dos Governos estaduais e municipais, esse direcionamento ainda não é o devidamente necessário para as
regiões menos assistidas. Há distorções enormes, que
não contribuem para desfazermos esse desequilíbrio
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tão acentuado que ainda faz os brasileiros ricos cada
vez mais ricos e a grande massa pobre cada vez mais
pobre. Seria natural que o sistema ﬁnanceiro público
estivesse procurando destinar a grande força dos seus
recursos para as regiões mais pobres, exatamente
para promover o desenvolvimento e procurar diminuir
as desigualdades regionais, mas não conseguimos
ver isso acontecer.
O segmento da geração de energia ainda impõe
uma brutal injustiça às populações mais pobres. Quem
produz petróleo e energia elétrica mas não os consome
acaba participando apenas com o fator contributivo, de
oferecimento, porque quem realmente aufere e recebe
os recursos é quem consome.
Assim, é fácil analisar-se quem é pobre e quem é
rico. O rico não é medido pela sua capacidade de produção, mas pela sua capacidade de consumo. Quando
se entra na casa de uma pessoa pobre, na cidade, é
possível encontrarem-se dois ou três pontos de energia elétrica, com uma televisão ou um rádio. No caso
do rico, encontram-se inúmeros pontos de energia
elétrica, dentro e fora da casa, com ar condicionado,
geladeira, freezer, televisão, DVD e todos os recursos
que consomem essa energia a que me reﬁro. Então,
veriﬁca-se que o rico é aquele que tem uma maior capacidade de consumo e não de produção.
Cito esse exemplo para mencionar, inclusive, uma
situação que o Estado do Tocantins está enfrentando
na questão da produção de energia elétrica.
Já vivemos momentos dramáticos e muito mais
difíceis quando tínhamos, lá, apenas um arremedo de
energia elétrica. Era uma verdadeira gambiarra, com
energia não conﬁável, sem capacidade de atender às
necessidades do povo. No meio rural, nem pensar, não
existia energia elétrica. Hoje, a realidade é outra. Conseguimos fazer, no Estado, uma das maiores obras do
setor: a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Concederei o aparte com muito prazer, Senador Edison Lobão. Só um minutinho.
Conseguimos construir a usina hidrelétrica Luiz
Eduardo Magalhães, com capacidade de geração de
quase 1.000 megawatts, aproveitando a generosidade
da natureza, que nos concedeu a bacia do rio Tocantins
com essa potencialidade – ali, existe uma capacidade
de instalação de cerca de 10 mil megawatts. Somente
essa usina solucionou, deﬁnitivamente, o problema de
energia elétrica do Estado do Tocantins. Instalaramse nela cinco turbinas, quando uma só turbina é suﬁciente para a demanda do Tocantins. Com as outras
quatro turbinas, para alegria do povo tocantinense, o
Tocantins está dando uma contribuição para milhões
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de pessoas de outras regiões onde a demanda por
energia elétrica é reprimida.
Sr. Presidente, é muito importante e o Tocantins
se sente feliz em poder dar essa contribuição, mas o
Estado não pode ﬁcar apenas com essa alegria. É preciso que haja um outro tipo de compensação, porque
o povo do Tocantins continua pobre e necessitando da
implementação de inúmeras outras obras. É preciso que
estudemos a possibilidade de uma compensação, por
uma dessas distorções a que estou-me referindo.
Ouço, com muito prazer, a manifestação do nobre
Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Leomar Quintanilha, tive a oportunidade de comparecer,
juntamente com V. Exª, à inauguração da hidrelétrica
Luiz Eduardo Magalhães. Sem dúvida nenhuma, embora possa parecer uma contribuição apenas ao Estado
de Tocantins, essa hidrelétrica serve ao Brasil, e serve
muito. Este País não avançará mais, chegando ao ponto
em que desejamos, se não possuir energia elétrica suﬁciente, farta, para movimentar a sua grande indústria
e até o seu crescimento populacional. Tocantins é um
Estado generoso, até em razão de o rio Tocantins, que
o serve, estar em condições de oferecer outras fontes
de energia por hidrelétricas ao nosso País. Temos agora, por exemplo, servindo a um só tempo ao Maranhão
e ao Tocantins, a hidrelétrica de Estreito e a hidrelétrica
de Serra Quebrada. Ambas vêm sendo cogitadas, e com
o inventário sendo realizado, há mais de vinte anos. Todavia, não se completam os estudos e as providências
porque há embaraços de natureza burocrática na área
do Ibama, na área do meio ambiente, estadual também, e na área da Funai. Mas me parece que, no que
diz respeito a Estreito, já existe uma luz para a solução
dentro de poucos meses. Há uma previsão de que em
março do próximo ano sejam iniciadas as obras dessa
hidrelétrica. Com as duas novas hidrelétricas que servem ao Maranhão, ou melhor, que estão na interseção
do Maranhão com o Tocantins e que servem a todo o
Brasil, até porque existe uma interligação a partir de
Imperatriz até Brasília, seguindo por todo o País, da
energia elétrica produzida naquela região inteira, estou
convencido de que estaremos não apenas contribuindo
para o desenvolvimento nacional como, sobretudo, para
a geração de empregos e de riqueza àquela região que
serve ao Maranhão e ao Tocantins. Cumprimentos a V.
Exª por trazer assunto tão importante à consideração
do Senado Federal na manhã de hoje.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Agradeço a participação de V. Exª nas considerações
que trazemos a esta Casa, Senador Edison Lobão,
nós que compartilhamos as diﬁculdades...
(Interrupção do som.)
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Agradeço a gentileza da Mesa, e vou encerrar, Sr.
Presidente.
Nós que compartilhamos as diﬁculdades da região a que me reﬁro representamos dois Estados que
estão na parte apenada dessas desigualdades regionais. Espero, Senador Edison Lobão, já que o ICMS da
energia elétrica ﬁca na região onde esta é consumida
– e não é nem no Maranhão nem no Tocantins –, que
possamos encontrar uma forma de compensação em
outro tipo de obra que venha a atender as necessidades dos povos de nossa região, melhorando-lhes a
qualidade de vida.
Era o que gostaria de registrar.
Agradeço, mais uma vez, a generosidade da
Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de passar a palavra ao próximo orador
inscrito, procederei à leitura de expediente que se encontra sobre a mesa.
Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 43, DE 2005-CN
MENSAGEM Nº 109, DE 2005-CN
(Nº 610/2005, na origem)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no
valor de R$1.125.577.010,00, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 11.100, de 25 de
janeiro de 2005), em favor do Ministério da Defesa,

2. O crédito objetiva complementar as dotações
orçamentárias destinadas ao pagamento de despesas
com pessoal e encargos sociais, decorrentes do aumento linear de 13% (treze por cento) que está sendo
concedido aos militares das Forças Armadas, a partir
do mês de outubro de 2005.
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crédito suplementar no valor de R$1.125.577.010,00
(um bilhão, cento e vinte e cinco milhões, quinhentos
e setenta e sete mil e dez reais), para atender às programações constantes do anexo desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de
arrecadação de Recursos Ordinários.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM Nº 610
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de
R$1.125.577.010,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 20 de setembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 186/2005/MP
Brasília, 6 de setembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
projeto de lei que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 11.100, de 25 de janeiro
de 2005), em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de R$1.125.577.010,00 (um bilhão, cento
e vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil
e dez reais), conforme discriminação a seguir:

3. É demonstrado no quadro anexo à presente
exposição de motivos, em atendimento ao disposto
no art. 65, § 9º, da LDO-2005, o excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, utilizado parcialmente
neste crédito.
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4. Esclareço, a propósito do que estabelece o art.
65, § 11, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005 – LDO2005), que as alterações decorrentes da abertura
deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo em vista tratar-se de suplementação de
programações à conta de excesso de arrecadação
de receitas primárias. Ressalto, ainda, que essas
receitas e despesas serão consideradas na próxima
avaliação de que trata o art. 9º da Lei Complementar
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nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
5. Os recursos necessários ao atendimento desta
proposição são oriundos de excesso de arrecadação
de Recursos Ordinários, e está em conformidade com
o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições
do art. 167, inciso V, da Constituição.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2005.
....................................................................................
LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 64. As fontes de ﬁnanciamento do orçamento
de investimento, as fontes de recursos, as modalidades
de aplicação e os identiﬁcadores de uso e de resultado primário, aprovados na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, poderão ser modiﬁcados, justiﬁcadamente, para atender às necessidades de execução,
se autorizados por meio de:
I – portaria do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, para as fontes de ﬁnanciamento do orçamento de investimento;
II – portaria do dirigente máximo de cada órgão a
que estiver subordinada ou vinculada a unidade orçamentária, para as modalidades de aplicação, condicionada a existência de prévia solicitação do Presidente
da Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166.
§ 1º da Constituição, e à veriﬁcação de inviabilidade
técnica, operacional ou econômica da execução do
crédito na modalidade prevista na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais; e
III – portaria do Secretário de Orçamento Federal,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
para as fontes de recursos dos orçamentos ﬁscal e da
seguridade social e para os identiﬁcadores de uso e
de resultado primário.
§ 1º As modiﬁcações a que se refere este artigo
também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária,
observada a vedação constante do art. 38 desta lei.
§ 2º Não se aplica a exigência estabelecida no
inciso II para deﬁnição da modalidade de aplicação 99
e para redução da modalidade 90, que serão realizadas
diretamente no Siaﬁ pela unidade orçamentária.
§ 3º A exigência de prévia solicitação de que trata
o inciso II deste artigo aplica-se apenas às modalidades de aplicação 30, 40 e 50 relativas a dotações que
tenham sido incluídas ou acrescidas pelo Congresso
Nacional, mediante emendas individuais e coletivas,
de bancada ou de comissão.
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§ 4º Considera-se como excesso de arrecadação,
para ﬁns do art. 43. § 3º, da Lei nº 4.320, de 1964, os
recursos disponibilizados em razão das modiﬁcações
efetivadas por força dos incisos I e III deste artigo. (Incluído nela Lei nº 11.086, de 20O4)
Art. 65. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento dos Quadros dos Créditos Orçamentários
constantes da lei orçamentária anual e encaminhados
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também
em meio magnético, preferencialmente, na segunda
quinzena de maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2005.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2005, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º, não se aplica quando
do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas
de pequeno valor, de que trata o inciso III do mesmo
parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais, e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
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despesa em categoria de programação ou subtítulo
existentes.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 9º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma
proporcional às reduções efetivadas.
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo
autorizado a limitar os valores ﬁnanceiros segundo os
critérios ﬁxados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(Vide ADIN 2.238-5)
§ 4º Até o ﬁnal dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas ﬁscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no § 1º do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo ﬁscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justiﬁcativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos:
....................................................................................
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
....................................................................................
LEI Nº 11.086, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera o inciso IV do § 4º do art. 72,
inclui os §§ 22-A e 5º-A ao art. 19, altera o
inciso III do § 1º do art. 29, acrescenta o §
42 ao art. 64 e o art. 100-A à Lei nº 10.934, de
11 de agosto de 2004, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá outras providências
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos das normas constantes da Resolução nº 1, de 2001 – CN, adotadas pela Presidência
(Ofícios do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de
2004), fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do projeto de Lei nº 43, de 2005-CN.
Até 28-9 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 6-10 Prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
Até 11-10 Publicação e distribuição de avulsos das
emendas;
Até 21-10 Encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa
do Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 44, DE 2005-CN
MENSAGEM Nº 110, DE 2005-CN
(Nº 609/2005, na origem)
Amplia o limite a que se refere o item
III.4.2 do Anexo V da Lei nº 11.100, de 25 de
janeiro de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O limite a que se refere o item III.4.2 do
Anexo V da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005,
ﬁca acrescido em R$1.125.577.010,00 (um bilhão,
cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e
sete mil e dez reais).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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do projeto de lei que “Amplia o limite a que se refere
o item III.4.2 do Anexo V da Lei nº 11.100, de 25 de
janeiro de 2005”.
Brasília, 20 de setembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 187/2005-MP

Brasília, 6 de setembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de ampliação do limite ﬁnanceiro constante do item III.4.2 do Anexo V da Lei nº 11.100, de
25 de janeiro de 2005 – Lei Orçamentária de 2005
– LOA – 2005, em R$1.125.577.010,00 (um bilhão,
cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta
e sete mil e dez reais), destinado à reestruturação
de carreiras, no âmbito do Poder Executivo, com
vistas a viabilizar a apresentação de proposta de
reajustamento dos valores dos soldos dos militares
das Forças Armadas.
2. A medida em proposição visa dar cumprimento
ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição,
combinado com o art 85, § 1º, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2005 (Lei nº 10.934, de 11 de
agosto de 2004), o qual determina que esse Anexo
conterá “a quantiﬁcação e o valor das admissões ou
contratações, bem como o valor referente às demais
alterações propostas”.
3. Cumpre destacar que será simultaneamente
encaminhada proposta de abertura de crédito suplementar para promover o correspondente acréscimo
nas dotações orçamentárias do Ministério da Defesa,
de modo a adequá-las a essa ampliação de limite ﬁnanceiro.
4. Diante do exposto, submeto à consideração de

MENSAGEM Nº 609

Vossa Excelência o anexo projeto de lei que “Amplia o

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto

limite a que se refere o item III.4.2 do Anexo V da Lei
nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005”.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.PTB–
RO) – O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos das normas constantes da Resolução
nº 1, de 2001–CN, adotadas pela Presidência (Ofícios
do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de 2004), ﬁca
estabelecido o seguinte calendário para tramitação do
Projeto de Lei nº 44, de 2005–CN:
Até 28-9 – publicação e distribuição de avulsos;
Até 12-10 – prazo para realização de audiências públicas;
Até 17-10 – prazo para apresentação do parecer preliminar, perante a comissão;
Até 20-10 – prazo para apresentação de emendas ao
parecer preliminar;
Até 10-11 – prazo para apresentação de emendas
perante a comissão;
Até 15-11 – prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
Até 6-12 – prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação dos pareceres setoriais pela subcomissão;
Até 15-12 – prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação na Comissão do parecer ﬁnal;
Até 15-12 – prazo para a sistematização do parecer
sobre o projeto, e seu encaminhamento à Mesa do
Congresso Nacional;
Até 15-12 – prazo para a sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração
do Autógrafo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco
minutos, nos termos do art. 14, inciso VII, do Regimento Interno.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a imprensa tem publicado sucessivas matérias dando conta de que o Governo Federal, em decorrência da cansativa crise que
nos preocupa a todos, estaria com as suas ações
prejudicadas, notadamente com reﬂexos na área da
execução orçamentária. Dos cerca de R$22 bilhões
previstos no Orçamento vigente, foram investidos até
julho apenas R$886 milhões, o que equivale a 4% da
previsão total. Começa a prevalecer a percepção segundo a qual o Governo estaria paralisado, com obras
prioritárias para resolver os “gargalos” da economia
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não saindo do papel. E entre essas obras prioritárias,
é bom que, desde logo, se diga que as obras estão
inacabadas. São cerca de duas mil obras, levantadas
após exaustivo estudo realizado por uma Comissão
Especial do Congresso Nacional da qual foi Presidente, à época, o Senador Carlos Wilson e eu fui o
vice-Presidente. Levantamos as obras. Muitas delas
já avançaram em até 95% de seu cronograma de realização. Todavia, continuam inacabadas. É um fato
que o Governo Federal precisa levar a sério e tomar
uma decisão de natureza política governamental, no
sentido de concluí-las antes mesmo de iniciar quaisquer outras obras novas.
Todos sabem que o Brasil tem uma enorme demanda por geração de mais e melhores empregos,
atração de investimentos e crescimento econômico.
O País, que representa a décima quarta economia
do mundo – já foi à oitava – não pode ﬁcar a reboque
desta crise e nem de nenhuma outra.
Os textos divulgados na imprensa são bem claros ao relatarem o diagnóstico da situação pela qual o
Brasil passa, e aﬁrmam que para garantir o superávit
primário de 4,25% do PIB nas contas públicas, a equipe econômica bloqueou, no início de 2005, boa parte
dos investimentos aprovados pelo Congresso Nacional.
Dos R$21,2 bilhões orçamentários, foram teoricamente descontigenciados R$12 bilhões, mas os dados do
Sistema Integrado de Administração Financeira (Siaﬁ)
mostram que o Governo não libera sequer os recursos
incluídos neste limite. A crise política estaria tornando
a equipe econômica do Governo ainda mais cautelosa, ou conservadora, como cita textualmente uma das
matérias divulgadas.
A lógica dessa preocupante situação funciona
assim: a atenção redobrada com o mercado leva o Ministério da Fazenda a segurar, com rigor, os recursos
do Tesouro, acumulando um superávit primário muito
acima do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Detalhe: até junho, o superávit acumulado estava em
R$60 bilhões, equivalentes a 6,4% do PIB.
Há os que avaliam que o superávit e os juros
elevados, em um momento como o atual, têm papel
importante para evitar a fuga de investimentos e a
elevação acentuada da cotação do dólar. É do conhecimento de todos, entretanto, o alto custo decorrente
da adoção de tais medidas de política econômica,
pois os investimentos são comprometidos. O fato é
que, enquanto tal quadro permanecer, os investimentos na área de infra-estrutura estarão praticamente
parados.
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Programas como a manutenção da malha rodoviária federal, que tem 2 bilhões no Orçamento livres
de contingenciamento, estão com a execução muito
baixa. Para esse setor, até julho foram executados
7,8% do total, ou R$159 milhões. E não se trata de
imobilismo do Ministro dos Transportes. Ao contrário,
S. Exª também é vítima da mesma política econômica, e a conseqüência disso é que as nossas estradas
estão reduzidas a pó.
O mais grave é que programas que deveriam ser
prioritários na área da segurança tiveram a execução
orçamentária próxima de zero nos primeiros sete meses de 2005.
Ressalte-se aqui o caso do Sistema Único de
Segurança Pública, que teve até agora apenas 0,8%
dos recursos executados. Dos R$225 milhões aprovados, gastou-se menos de R$2 milhões, Srs. Senadores, Sra. Presidente, ou seja, R$1,9 mil.
O Programa de Combate à Criminalidade, com
dotação orçamentária aprovada pelo Congresso de
R$41,899 milhões, teve, em valores pagos até julho
deste ano, apenas R$1,587 milhões – vale dizer, 3,7%.
O Programa de Segurança Pública nas Rodovias Federais, com dotação adotada de R$16,38 milhões, teve
apenas R$132,3 mil pagos, menos de 1%. A modernização da Polícia Federal, com dotação aprovada de
R$11,249 milhões, teve R$4,782 milhões pagos, ou
seja, 4,2%.
Como podemos nós, brasileiros, exigir da Polícia Federal, que é eﬁciente, competente e realiza um
bom trabalho no Brasil, uma atuação ainda melhor, se
não se lhe destinam sequer os parcos recursos que
estão previstos na Lei Orçamentária? Cumprimento
aqui, neste passo, a Polícia Federal pelo muito que
está fazendo a despeito dessa penúria ﬁnanceira em
que se encontra.
Para o Programa Primeiro Emprego, com dotação aprovada de R$4,323 milhões, foram pagos apenas R$150,4 mil.
Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitos
são os Parlamentares que, desta tribuna, reclamam,
com muita razão, da péssima situação de grande parte
de nossa malha rodoviária. Eu mesmo já pronunciei
diversos discursos sobre o assunto, alertando para a
situação calamitosa das rodovias do meu Estado, o
Maranhão.
Vejo que o Programa de Manutenção da Malha Rodoviária Federal, com dotação de R$2 bilhões
aprovada pelo Congresso Nacional, conseguiu ter
pagos apenas R$159,3 milhões até julho deste ano,
ou seja, menos de 8%. Além dos R$2 bilhões, ain-
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da existem os recursos da Cide, que vão a cerca
de R$10 bilhões e não podem ser aplicados em nenhuma outra obra, com nenhuma outra destinação.
Apesar disso, o Governo não libera recursos vitais
para a economia nacional, que dizem respeito às
rodovias deste País.
Uma reportagem recente da Folha de S.Paulo
diz bem esse quadro a que acabo de referir-me. Cabe
registrar que, em decorrência dos baixos níveis de
investimentos governamentais em infra-estrutura, a
empresa mineradora Companhia Vale do Rio Doce
fez, ao longo dos últimos anos, a sua própria estrutura
de transportes. A empresa opera ferrovias, terminais
marítimos e de navegação e também portos da melhor qualidade.
Mas a situação da soja é diferente. Espera-se
para tal setor que o Governo tome a iniciativa de fazer
os investimentos necessários em infra-estrutura. Em
2004, o Brasil exportou mais de R$6 bilhões somente
em soja.
Sra. Presidente, V. Exª já me chama a atenção para o cumprimento das normas regimentais.
Peço, então, que dê como lido o restante do meu
discurso.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SENADOR EDISON LOBÃO.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, a imprensa tem publicado sucessivas matérias dando conta de que o Governo Federal, em decorrência da cansativa crise que nos preocupa a todos,
estaria com as suas ações prejudicadas, notadamente
com reﬂexos na área da execução orçamentária. Dos
cerca de R$22 bilhões previstos no Orçamento vigente, foram investidos até julho passado apenas R$886
milhões. Portanto, nos sete meses deste ano, apenas
4% dos investimentos aprovados pelo Congresso foram executados!
Começa a prevalecer, pois, a percepção segundo
a qual o Governo estaria paralisado, com obras prioritárias para resolver os “gargalos” da economia não
saindo do papel.
Todos sabem que o Brasil tem uma enorme demanda por geração de mais e melhores empregos,
atração de investimentos e crescimento econômico. O nosso País, que representa a décima quarta
economia do Mundo, não pode ﬁcar a reboque da
atual crise.
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Os textos divulgados na imprensa são bem claros ao relatarem o diagnóstico da situação pela qual
passa o Brasil, e aﬁrmam que, para garantir o superávit primário de 4,25% do PIB nas contas públicas,
a equipe econômica bloqueou, no início de 2005, boa
parte dos investimentos aprovados pelo Congresso.
Dos R$21,2 bilhões orçamentários, foram teoricamente
descontingenciados R$12 bilhões, mas os dados do
Sistema Integrado de Administração Financeira (Siaﬁ)
mostram que o Governo não libera sequer os recursos
incluídos nesse limite. A crise política estaria tornando
a equipe econômica do Governo ainda mais cautelosa,
ou “conservadora”, como cita textualmente uma das
matérias divulgadas.
A lógica dessa preocupante situação funciona
assim: a atenção redobrada com o mercado leva o Ministério da Fazenda a segurar, com rigor, os recursos
do Tesouro, acumulando um superávit primário muito
acima do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Detalhe: até junho, o superávit acumulado estava em R$60 bilhões, equivalente a 6,4% do PIB.
Há os que avaliam que o superávit e os juros
elevados, em um momento como o atual, têm papel
importante para evitar a fuga de investimentos e a
elevação acentuada da cotação do dólar. É do conhecimento de todos, entretanto, o alto custo decorrente
da adoção de tais medidas de política econômica, pois
os investimentos são comprometidos.
O fato é que, enquanto tal quadro permanecer,
os investimentos na área de infra-estrutura estarão
praticamente parados. Programas como a manutenção da malha rodoviária federal, que tem R$2 bilhões
no Orçamento livres do contingenciamento, estão com
execução muito baixa. Para esse setor, até julho foram
executados 7,8% do total, ou R$159,3 milhões. E não
se trata de imobilismo do Ministro dos Transportes.
Ao contrário, ele também é vítima da mesma política
econômica.
O mais grave é que programas que deveriam ser
efetivamente prioritários na área de segurança tiveram
execução orçamentária próxima de zero nos primeiros
sete meses de 2005. Ressalte-se aqui o caso do Sistema Único de Segurança Pública, que teve até agora
apenas 0,8% dos recursos executados. De R$225,3
milhões aprovados, gastaram-se menos de R$2 milhões, ou seja, R$1,900 milhão.
O Programa de Combate à Criminalidade, com
dotação orçamentária aprovada pelo Congresso de
R$41,899 milhões, teve, em valores pagos até julho deste ano, apenas R$ 1,587 milhões (3,7%). O
Programa de Segurança Pública nas Rodovias Fe-
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derais, com dotação aprovada de R$16,380 milhões,
teve apenas R$132,3 mil pagos (0,8%). A Modernização da Polícia Federal, com dotação aprovada
de R$11,249 milhões, teve R$4,782 milhões pagos
(4,2%). Para o Programa Primeiro Emprego, com dotação aprovada de R$ 4,323 milhões, foram pagos
apenas R$ 150,4 mil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitos
são os Parlamentares que, desta tribuna, reclamam,
com muita razão, da péssima situação de grande parte
da nossa malha rodoviária. Eu mesmo já pronunciei
diversos discursos sobre o assunto, alertando para a
situação calamitosa das rodovias no meu Estado, o
Maranhão.
Vejo que o Programa de Manutenção da Malha
Rodoviária Federal, com dotação de R$2 bilhões aprovada pelo Congresso Nacional, conseguiu ter pagos
apenas R$159,3 milhões até julho deste ano (7,9%).
Sobre o mesmo tema – ou seja, a falta de investimentos – o jornal Folha de S.Paulo relata, em
ampla matéria publicada na edição de 08 de agosto,
com o título “Infra-estrutura ameaça soja brasileira”,
o apagão logístico que afeta o Brasil. O referido texto
destaca o fato de o Governo ter uma lista de obras
para o setor, cujos investimentos estão infelizmente
paralisados.
A referida reportagem cita – entre outras obras
previstas para serem iniciadas – a ampliação de Ferrovia Norte-Sul, com valor de R$1,4 bilhão. Tal empreendimento é de fundamental importância, por exemplo,
para o escoamento da produção de soja da região
Centro-Oeste pelo Porto de Itaqui, em São Luís, no
Maranhão. O trecho da ferrovia a ser beneﬁciado é
o que vai de Gurupi (TO) a Estreito (MA), de 685 km.
O investimento deveria ser combinado com obras na
rodovia Belém-Brasília, a BR-010. A Ferrovia NorteSul, como já foi anunciado, será uma das prioridades
do Governo na implementação das PPPs (Parcerias
Público-Privadas).
A reportagem alerta que a falta de investimentos
em infra-estrutura de transporte deverá levar o Brasil
a ver prejudicada uma importante oportunidade para
incrementar as nossas exportações de soja na próxima safra 2005-2006, principalmente para a China. Vale
destacar que, juntos, a soja e o minério de ferro respondem por aproximadamente 50% das exportações
brasileiras para aquele País asiático.
Cabe registrar que, em decorrência dos baixos
níveis de investimentos governamentais em infra-estrutura, a empresa mineradora Companhia Vale do Rio
Doce fez, ao longo dos últimos anos, a sua própria
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estrutura de transporte. A empresa opera ferrovias,
terminais marítimos e de navegação, e portos.
Mas a situação da soja é diferente. Espera-se,
para tal setor, que o Governo tome a iniciativa de fazer os investimentos necessários em infra-estrutura.
Em 2004, o Brasil exportou mais de US$ 6 bilhões
em soja.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
não pode parar e, por esta razão, necessita implementar uma agenda de desenvolvimento. O Governo tem
o dever de trabalhar com aﬁnco para viabilizar a atração de investimentos em infra-estrutura, eliminando
ou reduzindo a patamares bem menores os estorvos
que impedem o aumento das nossas exportações e
o transporte de nossas riquezas. Somente quando
superarmos esse quadro de falta de investimentos é
que conseguiremos gerar mais empregos, melhorar a
economia como um todo, distribuir renda e promover
a tão almejada justiça social.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Senador Edison Lobão, tenha certeza de que,
encontrando-me na Presidência, V. Exª pode usar o
tempo que achar necessário.
Se V. Exª tenta auxiliar os outros Parlamentares,
acolho a delicadeza que sempre teve para comigo.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muito obrigado a V. Exª. Meus cumprimentos também por sua
atuação nesta Casa do Congresso Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
primeiro lugar, quero, de público, apresentar a minha mais irrestrita solidariedade ao Senador João
Capiberibe e à sua esposa. Tivemos muito trabalho,
tentando preservar o digno, o legítimo mandato de
S. Exªs. A decisão da Justiça nos causa profundo
constrangimento. Com todo o respeito que podemos
e devemos ter à Justiça brasileira, o ato de cassação
desse Senador e dessa Deputada é injusto. Já tive
oportunidade de dizer isso inúmeras vezes, inclusive, desta tribuna.
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O que me traz à tribuna, mais uma vez, esta
semana, é o meu senso de responsabilidade. A crise exige de todos nós responsabilidade ainda maior
por nossos atos e palavras – principalmente de mim,
pois me encontro na condição de Vice-Líder do Governo e de membro da CPMI dos Correios e da CPI
dos Bingos.
Vivemos um clima de denuncismo, de disputa,
inclusive de quem tem o dossiê mais bombástico, de
quem tem a notícia ou a manchete que provoca o maior
frisson. São centenas e centenas de denúncias que
nós, que estamos participando das CPIs, recebemos
toda semana. Todos os dias, nós as recebemos e analisamos; e temos a obrigação de trabalhar com muita
responsabilidade, para encaminhar as que tiverem
efetivamente consistência.
A Constituição nos dá o direito, no art. 53, § 6º,
de preservar as fontes. Lerei o referido artigo, para que
não paire nenhuma dúvida:
§ 6º Os Deputados e Senadores não
serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, nem sobre as pessoas
que lhes conﬁaram ou deles receberam informações.
O direito de preservação da fonte é constitucional
para nós, Parlamentares. Ele existe também para os
jornalistas. Por isso, por mais afrontosa, inverídica ou
infundada que seja qualquer matéria veiculada, nunca
se pergunta a fonte; há que se respeitar o direito de
preservação das fontes.
Esta semana foi muito agitada. Houve a renúncia do Presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, a disputa pela sucessão na Câmara, depoimentos extremamente delicados nas CPIs, como o
de Toninho da Barcelona. Tive a oportunidade de
vir à tribuna e entregar o documento lavrado, com
escritura pública, que comprova que o Dr. Ricardo
Sayeg, advogado do Toninho da Barcelona, tentou
seduzir e cooptar outros condenados nos processos
do Toninho, para que conﬁrmassem inúmeras declarações, na lógica da mentira premiada. Ou seja:
pode mentir, pode falar, pode dizer, pode exagerar,
porque o objetivo é, fazendo o ataque ao Governo e
ao PT, conseguir a tal delação premiada, que corre
grande risco de se transformar, em alguns casos,
em mentira premiada.
Houve o depoimento do Sr. Daniel Dantas nas
duas CPMIs, na CPMI dos Correios e na CPMI da
Compra de Votos.
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A jornalista Miriam Leitão fez talvez o melhor retrato da importância e do signiﬁcado daquele depoimento.
Ela disse textualmente que, em cada dez das maiores
maracutaias deste País, no último período, o Sr. Daniel
Dantas está metido nas dez. São dezenas de processos
no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra.
Quando quer ser contundente, a Deputada Juíza
Denise Frossard diz: “Há meio Código Penal contra
V. Sª”. Creio que há um Código Penal e meio contra o
Sr. Daniel Dantas.
Infelizmente, agressões, bate-bocas, destemperos verbais e machismos lamentáveis ocorridos
naquela reunião – deixo registrado meu repúdio a todos os exageros cometidos por quem quer que seja
naquele episódio – acabaram desviando a atenção do
depoimento do Sr. Daniel Dantas, do centro da investigação, quando ﬁnalmente se estava tentando chegar
aos corruptores, aos grandes interesses econômicos
e ﬁnanceiros que estão por trás dos grandes crimes e
da sustentação da corrupção.
Tivemos a oportunidade de fazer um relato, no
depoimento do Sr. Daniel Dantas, dos seus vínculos,
das suas tentativas, das suas artimanhas, para, há
mais de 20 anos, sempre estar próximo do poder,
usufruindo das benesses do poder e dos poderosos.
Isso ocorre desde a época em que ele, muito novinho, já era um dos principais assessores, na Bahia,
do Sr. Antonio Carlos Magalhães. E também houve
de sua parte vinculação e intermediação no Governo
Collor. Ele foi um dos principais sacadores quando
houve o seqüestro da poupança no Brasil. Ele conseguiu sacar, exatamente pela proximidade que tinha
com o poder.
Relatamos ainda toda a sua ligação com os
processos de privatização, as ﬁtas em que estava
gravada a voz do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, autorizando usar o seu nome para intervir
a favor do consórcio que o Sr. Daniel Dantas capitaneava. Toda a busca de proximidade, as intermediações que estamos agora investigando com o Sr.
Marcos Valério, a tentativa de aproximar-se para
a grande disputa comercial que está em jogo hoje
entre os fundos de pensão, o Banco Opportunity e
o Citibank, que envolve mais de R$16 bilhões, tudo
isso estamos investigando.
Portanto, seria fundamental que o depoimento
do Sr. Daniel Dantas fosse focado na busca dos corruptores. Infelizmente – volto a dizer –, os incidentes
desviaram a atenção.
Ontem, exatamente um dia depois do depoimento do Sr. Daniel Dantas, ocorreram alguns episódios
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envolvendo as minhas atividades parlamentares. O
que ocorreu, no meu ponto de vista, é grave, dentro
do contexto aquecido politicamente desta semana.
Houve a veiculação on-line de uma reunião em São
Paulo e do recebimento de documentos que provariam
uma falcatrua de US$100 milhões ocorrida em 1999
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo como título “Pegaram os Tucanos”. Isso exigiu, de
minha parte, um desmentido em plenário. E a minha
presença em plenário já representava um desmentido.
Obviamente, eu não estava em São Paulo.
Vou reproduzir o que disse, para que não paire
qualquer dúvida. E o Senador Alvaro Dias é testemunha, porque estava na tribuna e me permitiu falar antes
dele para fazer o registro. Ontem, minhas palavras na
tribuna foram: “Estou fazendo questão de desmentir,
ao vivo e a cores. Gostaria, realmente, de ter recebido
o dossiê. Não vou ser falsa a ponto de dizer que não
gostaria de ter um dossiê do porte como está sendo
veiculado. Ainda não recebi nenhum dossiê que pegue
os tucanos da forma como está sendo veiculada. Se
alguém tiver, pode encaminhar. Não vou ﬁcar infeliz
por conta disso”.
No entanto, recebi, sim, um empresário em
meu gabinete. Esse empresário realmente me encaminhou documentos, que não estão aqui comigo
– vou pedir para que depois sejam registrados na
ata desta sessão. É uma ata da Licitação 16/99 dos
Correios para compra de equipamentos, em que aparecem as quatro empresas habilitadas, entre elas a
do empresário, as duas que ganharam e quais foram
os lotes. Somando-se os três lotes, o valor se aproxima de R$90 milhões. O empresário me apresentou ainda dois contratos de gaveta, garantindo que
as duas empresas que ganharam iriam comprar os
equipamentos dele. Recebi ainda dois documentos
que, do meu ponto de vista, não têm ligação com a
tal da licitação. Esses foram os documentos que o
empresário me entregou.
Pode haver falcatrua? Pode haver licitação dirigida? Pode haver superfaturamento? Quero dizer
aqui que pode. No entanto, os documentos entregues
não são provas suﬁcientes e cabais. Há necessidade de investigar, há necessidade de aprofundar essa
investigação, até porque um contrato de gaveta que
assegure ao empresário que foi desqualiﬁcado não
entrar com recurso e garantir que serão comprados
dele os equipamentos pelas duas vencedoras é forte
indício, mas não é prova. É forte indício apenas, mas
não é prova.
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Por isso, eu os recebi reservadamente, não divulguei, preservei o encontro, o empresário, a reunião,
porque a Constituição me garante este direito: de me
preservar, de preservar as minhas fontes. E a minha
responsabilidade me exige que eu não fale antes de ter
provas, que eu não fale, que eu não insinue, que eu não
estabeleça ilações antes de fazer a comprovação.
Eu não conhecia o empresário, não sabia o que
ele estava me trazendo, não tinha condições de avaliar, na hora, se aqueles documentos apresentados e
entregues eram indícios suﬁcientes para vir a público
e dizer alguma coisa, como muitas vezes procedem
vários parlamentares que compõem as CPMIs. Estou
convencida de que, até qualquer prova em contrário,
agi com a responsabilidade necessária ao momento
político que estamos vivenciando.
Mas a gravidade do que aconteceu, Senador Alvaro Dias, está no seguinte: alguém entra no meu gabinete, em reunião reservada – que eu não divulguei,
ninguém divulgou –, e, no mesmo horário, on-line,
na mesma hora, no mesmo minuto, o assunto já está
circulando. Posteriormente, são divulgados detalhes,
encadeamentos, fatos, palavras, reações, em minúcias tão impressionantes, que nem script de ﬁlme
registraria. Nem alguém que estivesse dirigindo uma
ﬁlmagem teria o cuidado de detalhar tantas minúcias.
E aí é que está a minha estarrecida indignação: por
que tantos detalhes, tantas minúcias? Ou foi uma armação, ou foi um vazamento do próprio empresário,
ou é uma arapongagem ou é a mistura de tudo isso,
ocorrido, nada mais, nada menos do que no gabinete
de uma Senadora da República.
E é por isso que quero tratar deste assunto com o
Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, aqui,
no plenário, sobre as condições de segurança para o
pleno exercício do mandato de cada um de nós. Então,
semana que vem, quero trazer este assunto de novo
aqui ao plenário, com a presença do Senador Renan
Calheiros, porque considero o assunto gravíssimo.
Já tomei algumas providências. E quero dizer que
considero o que ocorreu comigo fundamental para todos nós. Portanto, não estou trazendo para cá...
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se a
Presidente da sessão permitir, eu teria ainda uns dois
ou três minutinhos, se for possível.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Já concedi 16 minutos a V. Exª. Pode ter mais
o tempo que achar necessário, mas só para deixar
registrado.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço. Vou terminar logo.
Quero aqui deixar registrado que vou trazer o
assunto novamente para que possamos tratá-lo com
a gravidade que ele tem, porque considerei isso uma
afronta ao exercício do mandato de uma Senadora da
República, uma afronta ao Senado Federal e isto tem
que ser tratado por todos nós.
Só que esse episódio não aconteceu numa semana qualquer, num momento político qualquer nem
num dia qualquer; aconteceu exatamente no dia seguinte ao enfrentamento político em que duas CPIs puseram, ﬁnalmente, o Sr. Daniel Dantas no banco para
depor e prestar esclarecimentos. O Sr. Daniel Dantas,
o oportunista-mor, veio, inclusive na condição de réu
confesso; foi convidado, mas veio na condição de réu
confesso porque pediu habeas corpus para não correr risco nem de ser preso e de poder calar-se para
não se auto-incriminar.
E foi exatamente no dia seguinte ao fato de que
eu iniciei a minha inquirição ao Sr. Daniel Dantas lendo
um trecho da carta aberta do Ministro Edson Vidigal,
Presidente do Superior Tribunal de Justiça. E quero aqui
terminar relendo o mesmo trecho com o qual comecei
a minha inquirição ao Sr. Daniel Dantas:
Tão logo, há alguns meses, decidindo em
favor dos fundos de pensão, cassei uma liminar
cujos efeitos incomodaram, e ainda incomodam, interesses poderosíssimos no setor de
telecomunicações, fui avisado de que ações
de trabalho sujo se desencadeariam contra
mim. Seria ‘grampeado’, seguido, ﬁlmado. Meus
amigos, familiares, auxiliares e pessoas mais
próximas passariam a estar, eles também, sob
intensa vigilância.
Essas são as palavras da carta aberta do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Edson Vidigal,
referindo-se, indiscutivelmente, à liminar que cassou
os interesses do Sr. Daniel Dantas, do Banco Opportunity.
Isso para mim não é mera coincidência!
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O apelido é mão santa, mas deveria ser voz santa.
Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias, como
Líder do PSDB. Em seguida, falará o Senador José
Agripino. Então, terá início a Ordem do Dia.
A SRA. IDELI SALVATI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem se o Senador
Álvaro Dias me permitir, porque tenho uma comunicação
inadiável e importantíssima a fazer neste momento, e
ao vivo, nesta sessão. Se, V. Exª me permitir?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Consulto o Senador Álvaro Dias se a Senadora Ideli
Salvatti pode falar em primeiro lugar?
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR.) – Pois não,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Vamos ferir o Regimento. Mas, como V. Exª está tão
aﬂita, conceder-lhe-ei a palavra.
A SRA. IDELI SALVATI (Bloco/PT – SC) – V. Exª
entenderá o porquê, Sr. Presidente.
Às 15h09 foi postado, no blog do Noblat, a seguinte nota:
Pegaram os Tucanos.
Neste exato momento, em um hotel de
luxo da cidade de São Paulo, os Senadores
Delcídio Amaral (PT – MS), Presidente da CPMI
dos Correios e Ideli Salvatti (PT-SC), estão reunidos com um do maiores empresários do país
na área de construção e de informática.
Receberam dele, há pouco, documentos
que provaram uma falcatrua da ordem de 100
milhões de dólares, ocorrida em 1999 na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Na época, o Ministro das Comunicações
era o mineiro Pimenta da Veiga, e o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
ambos líderes de expressão do PSDB.
A falcatrua teve a ver com a construção
e a compra de equipamentos para centros de
distribuição dos Correios em vários estados.
Quem teve acesso aos documentos antes
deles serem entregues aos dois senadores,
garante: pegaram os tucanos.
Isso foi postado há menos de uma hora. Então,
para que não paire qualquer dúvida, eu estou com
muita vontade de ser poderosa ao ponto, Senador Álvaro Dias, de estar em dois lugares ao mesmo tempo:
aqui e lá. O Senador Delcídio Amaral, efetivamente,
está em São Paulo. No momento em que tive acesso
ao blog, tentei falar com S. Exª por telefone, e foi inviável, porque S. Exª estava fazendo a gravação de um
programa nacional naquele momento. Então, apesar de
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o Senador Delcídio Amaral estar em São Paulo neste
momento, S. Exª cumpre uma atividade que será vista por todo o Brasil, por se tratar de um programa de
grande repercussão nacional.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Álvaro Dias.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB-SC) – Quem escreve este blog?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT-SC.) – É o
blog do Noblat.
Já desmenti, estou fazendo questão de desmentir
ao vivo e em cores. Gostaria, realmente, de ter recebido
o dossiê. Não vou ser falsa ao ponto de dizer que não
gostaria de ter um dossiê do porte como está veiculado. Mas não poderia, a bem da verdade, vir aqui, neste
plenário, fazer o desmentido oﬁcial. Não estou em São
Paulo; ainda não recebi nenhum dossiê que pegue os
tucanos, da forma como está, se alguém tiver, pode
encaminhar, não vou ﬁcar infeliz, por conta disso. Efetivamente, a bem da verdade, não poderia deixar de
fazer este registrar, o desmentido oﬁcial desta matéria,
até porque toda a imprensa, há mais de 40 minutos,
está tentando fazer a conﬁrmação disso. Então, a melhor maneira de veicular é ao vivo e em cores aqui no
plenário do Senado da República.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a
palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Alvaro Dias,
pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço a palavra de acordo
com o art. 14, por ter sido citado pela Senadora Ideli
Salvatti.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Tem a palavra V. Exª por cinco minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Quero pedir a palavra a V. Exª como Líder.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Em seguida V. Exª terá a palavra, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
explicação pessoal. Com revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Senadora Heloísa Helena, Srªs e Srs. Senadores, não quero discutir o mérito se o dossiê existe
ou não existe, o que contém o dossiê, o que ele pode
revelar e o que não revela. Creio que em função de
ter a Senadora Ideli Salvatti desqualiﬁcado esse dossiê desobriga-me de qualquer comentário a respeito
dele, até porque não tive acesso a essa documentação.
Assim, da mesma forma que a Senadora faz, quero
desconsiderar esse dossiê até que possa conhecê-lo
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devidamente. A Senadora me informa que vai entregar o dossiê à Mesa. Os documentos que recebeu, na
verdade, não se constituem em dossiê.
No entanto, quero aﬁrmar que o jornalista Ricardo Noblat não precisa ser defendido no plenário do
Senado Federal. Não há razões para qualquer tipo de
defesa, até porque o seu comportamento, nesse episódio, não merece reparos. Publicou uma informação
que recebera. Houve um equívoco relativamente à
localidade de um encontro que ocorrera. Com honestidade jornalística, reparou o erro cometido e referiuse ao encontro havido no gabinete da Senadora, no
Senado Federal. Creio que isso revela a verdade e a
própria Senadora atesta o fato no seu pronunciamento desta manhã.
Há que se preservar, sim, a liberdade de imprensa, porque o competente jornalismo brasileiro tem sido
de importância fundamental para que essas investigações ganhem razoável eﬁciência, estabelecendo, sobretudo, essa interação necessária do Poder Público
que investiga o Poder Legislativo, com a sociedade
contribuindo com denúncias, sugestões e críticas. Não
fosse, sem dúvida nenhuma, o papel desempenhado
pela imprensa brasileira nesse escândalo de corrupção, certamente não teríamos desmontado um modelo
espúrio de relação promíscua entre o Executivo, o Legislativo, partidos políticos e setor privado.
Recentemente, o Ministro Celso de Mello*, com
parecer notável, ensina-nos com muita categoria o papel da imprensa, num momento de peculiaridade como
este que estamos vivendo, de gravidade incomum, já
que se trata da maior crise moral e política da história
moderna do nosso País. Em um momento como este
é preciso que a autoridade pública tenha a capacidade
de receber a crítica. A imprensa pode, sim, exercitando a liberdade que é fundamental para que as outras
liberdades não sejam também sepultadas, criticar de
forma ácida, de forma virulenta, sobretudo, porque a
circunstância exige. Até mesmo inevitáveis injustiças
devem ser naturalmente admitidas. A injustiça maior
seria não denunciar, não criticar, não apontar responsáveis. Estaríamos admitindo uma injustiça contra a
instituição pública, contra o processo democrático,
contra o futuro do País.
Vivemos um momento onde se exige assepsia
geral e, portanto, faz-se necessária a presença de
jornalistas com vocação para investigação, com capacidade para denúncia, com preparo para a crítica
que pode ser contundente e que pode nos atingir, sim,
porque estamos expostos exatamente para isso, sobretudo porque o dever maior que nos incumbe, neste
momento, é de investigar para valer, para apurar res-
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ponsabilidades e, quem sabe, preparar o País para um
salto de qualidade política.
É o que imaginamos, Sra. Presidente Heloísa Helena. Os nossos respeitos às posições da Senadora Ideli
Salvatti, mas, certamente, devo fazer justiça ao jornalista Ricardo Noblat, que procurou cumprir o seu dever.
E não poderia ser de outra forma, já que é esse o seu
conceito de jornalista capaz, honesto, proﬁssionalmente
honesto, e que apenas procura cumprir rigorosamente
o seu dever, retratando a realidade dos fatos.
Quero, Sra. Presidente Heloisa Helena, dizer
que, se formos felizes na conclusão dessa missão de
investigar, se tivermos competência para imputar responsabilidades e tivermos a felicidade de ver a autoridade responsável julgando com o rigor da lei, exemplarmente, poderemos, sim, emergir desses escombros
provocados pelos escândalos de corrupção para um
tempo melhor, com imagem renovada e reconstruída,
com caminhos diferentes a percorrer na construção do
Brasil que todos merecemos.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P–SOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias, ao
tempo em que deﬁro a solicitação de transcrição feita
pela Senadora Ideli Salvatti e conﬁrmada pela mesma
ao Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo, pela
Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente
Heloísa Helena, é uma honra falar tendo V. Exª presidindo os trabalhos desta Casa, especialmente sobre
esse assunto para o qual chamarei a atenção, principalmente dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil e desta
Nação como um todo.
Dirijo também uma palavra à indústria madeireira, principalmente da Amazônia, que está angustiada
com essa questão relativa ao projeto de gestão das
ﬂorestas públicas. Porque esse projeto, Senadora,
nada mais é do que um aluguel das nossas ﬂorestas,
que vão gerar bilhões de dólares e que será gerido por
um fundo que, conforme o projeto do Governo, será
administrado apenas por quatro pessoas.
Os recentes escândalos ocorridos no âmbito do
Poder Executivo e de instituições bancárias e outras
não nos deixam tranqüilos em pensar que alguém vai
gerir essa quantidade de dinheiro pelo aluguel das
nossas ﬂorestas. E aluguel para quem? O aluguel poderá ser feito para organizações não-governamentais,
transnacionais, até porque – posso dizer, sem medo
de estar cometendo uma injustiça – em uma das audiências públicas, estava presente o representante
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do Greenpeace. Então, é evidente que há o interesse
dessas ONGs.
Mas também podem estar sendo exploradas por
empresas multinacionais, usando fachada de empresas locais.
Então, esse projeto contém inúmeras irregularidades, que eu apontei no meu substitutivo. É um projeto
que é bom por um lado, porque, realmente, garantimos
que as ﬂorestas nacionais do Brasil – cuja maioria está
na Amazônia – vão continuar sob o domínio do Governo Federal, dos governos estaduais um pouquinho e
dos Municípios um pouquinho.
Sra. Presidente, lerei aqui, para deixar bem registrados, os pontos que identiﬁquei como realmente
inconstitucionais ou pelo menos omissos e que deixam
brechas, sim, para que o dinheiro possa ser desviado;
que deixam brechas, sim, para que as nossas ﬂorestas
sejam internacionalizadas.
E o interessante é que nem os funcionários do
Ibama querem; nem os engenheiros ﬂorestais querem; nem as pessoas da dita Academia – homens das
universidades que estudaram em profundidade esse
projeto – querem. A grande maioria desta Nação não
está nem sabendo disso.
Haverá um referendo sobre a proibição de venda de
armas de fogo e de munição. Este projeto é que deveria
passar por um referendo e um grande debate nacional.
Mas o Governo está querendo passar como um tratoraço,
num esquema de urgência, urgentíssima, uma sangria
desatada. Então, eu resolvi, como Relator na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, aprofundar-me,
até por que é meu dever como Senador da Amazônia
e como Senador da República, já que envolve todas as
ﬂorestas: Mata Amazônica, Pantanal, tudo.
Lerei esses pontos, bem como as mudanças que
estou pretendendo incluir no meu substituto:
a) A exclusão do §1º, do art. 2º, do projeto original do Governo, de forma a ajustar o
projeto ao disposto no §1º, do art. 24, da Constituição Federal que diz o seguinte:
§1º. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios promoverão [quer dizer, está obrigando] as adaptações necessárias de sua
legislação às prescrições desta lei, buscando
atender às peculiaridades das diversas modalidades de gestão de ﬂorestas públicas.
Aqui devia ser de aluguel, porque, na verdade,
será uma concessão por até 40 anos de ﬂorestas de
tamanhos diversos para empresas e, com certeza, não
será para as empresas pobres do Brasil.
Como uma legislação infraconstitucional
pode determinar que Estados, Distrito Federal
e Municípios modiﬁquem sua legislação adequando-se a esta? Esse ato somente é cabível
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às leis complementares e à própria Lei Magna.
A Constituição Federal, em seu art. 24, §§ 1º e
4º, delimita a ação do Executivo nas matérias
sujeitas à legislação concorrente.
b) A modiﬁcação do § 2º do art. 41, a ﬁm
de garantir um maior controle público sobre
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, prevendo a constituição de
um Conselho Curador para o FNDF [que arrecadará bilhões de dólares] com a participação
de representantes de diversos Ministérios e da
sociedade civil, conforme relação abaixo:
• Um representante do Ministério do Meio
Ambiente e da Amazônia Legal;
• Um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
• Um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
• Um representante do Ministério da Defesa;
• Um representante do Ministério Público Federal;
• Um representante do Ministério Público
dos Estados;
• Um representante do Senado Federal;
• Um representante da Câmara dos Deputados;
• Um representante do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra);
• Um representante do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (Ibama);
• Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. [No meu entender, é o melhor
representante da sociedade civil organizada
em matéria dessa magnitude.]
c) A inclusão no § 7º do art. 41 de inciso
que regulamenta a forma de participação das
entidades sem ﬁns lucrativos nos recursos do
fundo, determinando que essas seguirão as
mesmas normas que qualquer ente privado
ou público segue quando pretende conveniar
com a Administração Pública.
Por que isso? Porque, nessa aparente participação de uma entidade sem ﬁns lucrativos no aluguel de
ﬂorestas – portanto, ela vai pagar para alugar a ﬂoresta
e vai tirar logicamente lucros desse aluguel – quem são
essas entidades ﬁlantrópicas? São as mais diversas,
entre elas, o Greenpeace. Portanto, nós, aqui, temos
de estar atentos. É uma questão de nacionalismo e
preocupação com relação ao nosso patrimônio e a
seriedade no uso dos recursos públicos.

172

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

d) Estabelecimento de que o Plano Anual de Outorga Florestal seja apreciado pelo
Conselho de Defesa Nacional quando contiver áreas em zona de fronteira, ou seja, as
concessões em faixa de fronteira deverão ser
aprovadas pelo Conselho.
Por que isso? Há faixas de fronteiras com a Amazônia que correspondem a limites com países altamente
problemáticos, como o Suriname, a própria Venezuela,
a Colômbia, a Bolívia, o Peru, o Paraguai. Essas áreas
da faixa de fronteira têm de ser, sim – não estou inventando, isso está na Constituição –, submetidas ao
Conselho de Defesa Nacional, que analisará se essa
atividade coloca em risco a soberania, a integridade
nacional, enﬁm, os interesses maiores da Nação.
Outro ponto:
e) estabelecimento de que o Plano Anual
de Outorga de Floresta, PAOF, seja aprovado
pelo Senado Federal, independentemente de
onde seja a concessão. Esse dispositivo faz
com que o projeto obedeça ao disposto no inciso XVII do art. 49 da Constituição Federal:
Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
(...)
XVII – aprovar, previamente, a alienação
ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
No Senado, analisamos e aprovamos, ou não,
concessões até de rádios comunitárias, de televisão!
E, de maneira correta, a concessão, por exemplo, de
empréstimos externos ou internos para Municípios,
Estados e para o próprio Governo Federal. Portanto,
como é que o Senado vai ﬁcar de fora em relação à
análise de concessão de áreas imensas de ﬂorestas
que vão ser alugadas para sabe-se lá quem! Vão dizer:
“Ah, não, vai ser só para empresas nacionais”. Estamos
cansados de saber que não é assim. Está aí a GTech,
na Caixa Econômica Federal.
A GTech é uma empresa norte-americana que
nunca participou de uma licitação na Caixa Econômica Federal, mas comprou uma empresa nacional
que tinha contrato com a Caixa. Até hoje, é a GTech
que cuida dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Portanto, a GTech é a que mais tem sido premiada, e
não os acertadores da Megassena e de outras loterias.
É a GTech que traz a tecnologia dos sorteios e, com
isso, leva o ﬁlé. Para onde? Para os Estados Unidos.
Ela gera alguns empregos aqui? Sim, mas está lá de
maneira ilegal.
Falo isso como Presidente da CPI dos Bingos,
porque já constatamos que essa ilegalidade persiste,
e o contrato da GTech foi até aumentado. Então, ou-
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tras GTechs poderão existir em relação à exploração
das nossas ﬂorestas.
Outro ponto:
f) exclusão das áreas de até 2.500 hectares da possibilidade de concessão, protegendo,
assim, os pequenos produtores rurais;
g) enxugamento da diretoria do Serviço
Florestal Brasileiro, SFB...
Nesse projeto, ainda há isto: está-se criando um
novo órgão. O Ibama já existe para cuidar do meio
ambiente, das ﬂorestas, mas estão criando um novo
órgão, com o objetivo de gerar cargos comissionados,
a ﬁm de cuidarem do problema relativo às ﬂorestas.
Depois, criaremos um órgão para cuidar dos animais
que estão na ﬂoresta, um outro para cuidar das plantas e dos rios.
O Governo quer criar mais um órgão. E pior: sem
previsão orçamentária para o ano que vem e sem organograma desse órgão.
Por isso, proponho o enxugamento desse serviço, apesar de ser contra ele, porque os funcionários
do Ibama também são contra isso. Eles estão denunciando esse problema, dizendo que se trata de mais
uma maracutaia.
Estou sugerindo que haja apenas “um DiretorGeral, em vez de cinco do Conselho Diretor, o que
se torna desnecessário, tendo em vista a criação do
Conselho Curador proposto e de o projeto já prever
um Conselho Consultivo”.
Vejam que há um monte de Conselhos e, ainda,
um órgão gestor do fundo, que vai cuidar de bilhões
de reais.
Outro ponto:
h) determinação de que os DASs para o
Serviço Florestal Brasileiro, SFB, sejam criados
em lei especíﬁca após estudo da necessidade e montagem do organograma do mesmo,
medida que visa a proteger os cofres públicos
[que foram muito assaltados neste Governo] e
impedir a criação de um cabide de emprego.
Portanto, não podemos dar, aqui, um cheque
em branco para se criar mais um esquema de maracutaia, que pode representar bilhões em prejuízos
para o povo.
Outro ponto do meu substitutivo, modiﬁcando o
projeto original do governo:
i) supressão da possibilidade da autonomia administrativa do Serviço Florestal Brasileiro. As nossas ﬂorestas [todos sabem] são
objeto da cobiça internacional, isso é fato [muito claro], nem ao menos o Banco Central tem
tal autonomia.
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E sequer dá autonomia para esse serviço ﬂorestal,
que vai gerir esses bilhões de reais justamente para
fugir de qualquer tipo de investigação adequada.
Continuando o mesmo item:
(...)
Como pode um órgão que gerirá tão grande patrimônio nacional, grandes quantias de
recursos próprios, criar e extinguir seus cargos,
formas de contratação etc.?
Sra. Presidente, faço essa leitura da tribuna, tendo em vista o alcance da TV Senado e da Rádio Senado a toda a população, porque ela pode esclarecer
muitas pessoas que estiverem sendo enganadas pela
propaganda de que esse projeto é a salvação da lavoura. Esse projeto, da forma como está, é mais uma
maracutaia que se quer montar.
Quero dirigir uma palavra aos empresários do setor
madeireiro da Amazônia, que têm, inclusive, me procurado, porque estão com a corda no pescoço. É aquela
história: o Governo Federal botou a corda no pescoço
do setor produtivo madeireiro na Amazônia, sob pretexto de que estava havendo grilagem. Aí mataram aquela
irmã norte-americana, Dorothy Stang, e todo mundo que
está na Amazônia trabalhando é suspeito, todo mundo
que está na Amazônia trabalhando é bandido. E isso
não aceito, como homem da Amazônia.
Então, já que botaram a corda no pescoço do setor madeireiro, já que botaram o bode na sala, agora
querem dizer que esse projeto vai tirar o bode da sala
e a corda do pescoço do setor madeireiro.
Quero aqui dizer para o setor madeireiro que isso é
uma enganação e que os empresários desse setor deveriam pressionar o Governo para baixar uma medida provisória, já que o Governo faz isso toda hora. Hoje mesmo,
presidindo esta sessão, li três medidas provisórias que
chegaram da Câmara dos Deputados e que vão trancar
a pauta do Senado Federal. Por quê? Porque o setor madeireiro está desempregando gente, sim, prejudicando a
economia nacional, sim, mas por ação do Governo Federal; e o Governo Federal agora vem com a desculpa de
que esse projeto vai salvar a vida do setor madeireiro e
garantir as ﬂorestas para o Brasil. É mentira!
Quando alguém está querendo fazer as coisas muito rapidinho, especialmente com relação a um assunto
dessa magnitude, com tanta inﬂuência para o Brasil,
há coisa por trás. E não pode ser algo honesto. Porque,
quando é algo honesto, quando é algo claro, quando é
algo que tem razão de ser, ninguém tem medo de discutir, de explicar, de ir à exaustão para justiﬁcar.
Eu, portanto, estou convencido. Posso até ser
derrotado neste plenário, porque o Governo possui um
esquema, realmente, de amassamento, de engessamento e, às vezes, aprova matérias que são contrárias
à Nação. Mas não vai ser com o meu voto, não vai ser
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com o meu silêncio, não vai ser com a minha conivência, porque estou apresentando um substitutivo que
nem digo que seja a perfeição, até porque o tempo que
dispus para fazer esse substitutivo não me permitiu realmente ir mais longe, não. Fiz o possível. Mas, com
certeza, no meu substitutivo, só dois pontos já seriam
signiﬁcativos para justiﬁcar a mudança: submeter as
concessões à apreciação do Senado, para examinar
caso a caso, e também submeter as concessões na
faixa de fronteira ao exame do Conselho de Defesa
Nacional. Mas as outras mudanças constitucionais, as
outras mudanças que visam a resguardar o dinheiro
que vai ser arrecadado com o aluguel das nossas ﬂorestas, que não seja usado como ocorreu no esquema
do PT com Delúbio e companhia limitada.
Este Governo não merece esse voto de conﬁança,
para aprovarmos o projeto dessa forma, sem discuti-lo
seriamente, sem mostrar se esse dinheiro vai servir
para empregar as pessoas que estão desempregadas,
se vai servir para matar a fome das milhões de pessoas
que estão passando fome, se vai servir para pagar um
pouco da nossa dívida externa. A matéria não pode
ser aprovada dessa maneira. Ela passa um tempo na
Câmara, chega ao Senado, temos de aprová-la rapidamente e abrindo mão do nosso papel de Casa Revisora, porque o Senado existe justamente para revisar
os atos praticados pela Câmara e aprimorá-los. Mais
ainda, o Senado é responsável pela Federação, pela
representação dos Estados, tanto é que, aqui, o meu
Estado de Roraima, que é pequenininho, é representado por três Senadores, e o Estado de São Paulo,
grandão, também tem três representantes.
Dessa forma, esta Casa é onde devemos discutir e defender os interesses da Nação e espero que o
Senado cumpra o seu papel histórico, como tem feito,
de passar a limpo essas coisas equivocadas. Temos
aprovado muita coisa, muita medida provisória, no
apagar das luzes, sem tempo para análise e estudo,
e, depois, constamos que era uma grande armadilha,
uma grande maracutaia.
Para esse projeto, repito, peço a atenção do
Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos
Estaduais, da OAB, da indústria madeireira e de todo
brasileiro que quer ver este Brasil ser diferente, mais
sério e mais honesto.
Peço a transcrição da matéria lida.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
Antes de encerrar a sessão, como não tive tempo
de fazê-lo por estar presidindo os trabalhos, eu gostaria
que ﬁcasse registrada na Ata de hoje a minha alegria
por receber o nosso querido Deputado Federal João
Alfredo, que era do PT do Ceará e que, hoje, passa a
integrar os quadros do P-SOL.
Para o nosso querido Deputado João Alfredo,
nada melhor do que um pequeno trecho de uma poesia lindíssima de Pablo Neruda:
E no entanto há gente que acredita numa
mudança,
que tem posto em prática a mudança,
que tem feito triunfar a mudança,
que tem feito ﬂorescer a mudança...
Caramba! A primavera é inexorável!
Para o nosso querido Deputado João Alfredo,
a nossa homenagem. Ele, agora, passa a ser parte,
conosco, da construção do P-SOL, um abrigo para a
Esquerda socialista e democrática que não se vende
para se lambuzar no banquete farto do poder.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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OF. nº 447/05/PS-GSE
Brasília, 23 de setembro de 2005
Assunto: envio de proposição para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2005 (Medida
Provisória nº 252/05, do Poder Executivo), aprovado na
Sessão Plenária do dia 20-9-05, que “Institui o Regime
Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação
de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES,
o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital
para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa
de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos ﬁscais para
a inovação tecnológica; altera as Leis nos 9.317, de 5
de dezembro de 1996, 9.249, de 26 de dezembro de
1995, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 9.250, de
26 de dezembro de 1995, 9.718, de 27 de novembro
de 1998, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.833, de 29
de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.925, de 23 de julho de 2004, 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, 8.245, de 18 de outubro
de 1991, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 8.212, de 24
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de julho de 1991,10.336, de 19 de dezembro de 2001,
9.985, de 18 de julho de 2000, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 10.438, de 26 de abril de 2002, 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, 10.637, de 30 de dezembro de
2002, o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e
o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986; revoga
a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos
das Leis nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de
20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de
2002, 10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida
Provisória n2 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e
dá outras providências.”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida medida provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
OF. nº 448/05/PS-GSE
Brasília, 23 de setembro de 2005
Assunto: envio de proposição para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2005 (Medida
Provisória nº 253/05, do Poder Executivo), aprovado
na Sessão Plenária do dia 20-9-05, que “Prorroga os
prazos previstos nos arts. 30 e 32 da Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003.”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida medida provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
OF. nº 449/05/PS-GSE
Brasília, 23 de setembro de 2005
Assunto: envio de proposição para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória nº 254, de 2005, do Poder Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 20-9-05, que
“Revoga a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de
2005, que dispõe sobre a instituição de concurso de
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática
desportiva, a participação de entidades desportivas da
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modalidade futebol nesse concurso e o parcelamento
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS.”, conforme o disposto no
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Com referência aos Projetos de Lei de Conversão nºs 23 e 24, de 2005 (provenientes, respectivamente, das Medidas Provisórias nºs 252 e 253, de
2005), e da Medida Provisória nº 254, de 2005, cujos
ofícios acabam de ser lidos, a Presidência comunica
ao Plenário que os prazos de 45 dias para apreciação
das matérias pelo Congresso Nacional encontram-se
esgotados, e os de vigência foram prorrogados por
Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
por mais sessenta dias, conforme prevê o § 7º do art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, esgotando-se
nos dias 12, 20 e 28 de outubro, respectivamente.
Uma vez recebidas formalmente pelo Senado
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar
imediatamente todas as demais deliberações legislativas da Casa até que se ultimem suas votações.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui as matérias na Ordem do Dia da próxima terçafeira, dia 27.
O Presidente Renan Calheiros designou o nobre
Senador José Sarney Relator revisor da Medida Provisória nº 252, de 2005.
São as seguintes as matérias recebidas:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2005
(Proveniente da Medida Provisória nº 252, de 2005)
Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação
de Serviços de Tecnologia da Informação
–REPES, o Regime Especial de Aquisição
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa de Inclusão
Digital; dispõe sobre incentivos ﬁscais para
a inovação tecnológica; altera as Leis nos
9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.249, de
26 de dezembro de 1995, 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.718, de 27 de novembro de
1998, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de
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2004, 4.502, de 30 de novembro de 1964,
9.363, de 13 de dezembro de 1996, 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de
1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
8.245, de 18 de outubro de 1991, 10.931,
de 2 de agosto de 2004, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.336, de 19 de dezembro de
2001, 9.985, de 18 de julho de 2000, 8.666,
de 21 de junho de 1993, 10.438, de 26 de
abril de 2002, 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972,
e o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de
1986; revoga a Lei nº 8.661, de 2 de junho
de 1993, e dispositivos das Leis ns 8.668, de
25 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida
Provisória n 2.158-35, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Regime Especial de Tributaçao para a
Plataforma de Exportação de Serviços
de Tecnologia da Informação – REPES
Art. 1º Fica instituído o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços
de Tecnologia da Informação – REPES, nos termos
desta Lei.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal
disciplinará as condições necessárias para a habilitação ao Repes.
Art. 2º É beneﬁciária do Repes a pessoa jurídica
que exerça exclusivamente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de
tecnologia da informação, cumulativamente ou não, e
que, por ocasião da sua opção pelo Repes, assuma
compromisso de exportação igual ou superior a 80%
(oitenta por cento) de sua receita bruta anual de venda
de bens e serviços.
§ 1º A receita bruta de que trata o caput deste
artigo será considerada após excluídos os impostos e
contribuições incidentes sobre a venda.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se
aplica à pessoa jurídica que tenha suas receitas, no
todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência
cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social –PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social –Coﬁns.
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§ 3º Não se aplicam à pessoa jurídica optante
pelo Repes as disposições do inciso XXV do art. 10
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 3º Para ﬁns de controle da produção e da comprovação de que o contratante do serviço prestado seja
residente ou domiciliado no exterior, o beneﬁciário do
Repes utilizará programa de computador que permita
o controle da produção dos serviços prestados.
§ 1º A Secretaria da Receita Federal terá acesso
on line, pela Internet, às informações e ao programa
de que trata o caput deste artigo, para ﬁns de auditoria,
com controle de acesso mediante certiﬁcação digital.
§ 2º Para ﬁns de reconhecimento da utilização da
infra-estrutura de software e hardware, o programa de
que trata o caput deste artigo será homologado pela
Secretaria da Receita Federal, sendo-lhe facultado o
acesso ao código-fonte.
Art. 4º No caso de venda ou de importação de
bens novos destinados ao desenvolvimento, no País,
de software e de serviços de tecnologia da informação, ﬁca suspensa a exigência:
I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado
interno, quando os referidos bens forem adquiridos por
pessoa jurídica beneﬁciária do Repes para incorporação ao seu ativo imobilizado;
II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Coﬁns-Importação, quando os referidos
bens forem importados diretamente por pessoa jurídica beneﬁciária do Repes para incorporação ao seu
ativo imobilizado.
§ 1º Nas notas ﬁscais relativas à venda de que
trata o inciso I do caput deste artigo, deverá constar a
expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns”, com
a especiﬁcação do dispositivo legal correspondente.
§ 2º Na hipótese deste artigo, o percentual de exportações de que trata o art. 2º desta Lei será apurado
considerando-se a média obtida, a partir do ano-calendário subseqüente ao do início de utilização dos bens
adquiridos no âmbito do Repes, durante o período de
3 (três) anos-calendário.
§ 3º O prazo de início de utilização a que se refere o § 2º deste artigo não poderá ser superior a 1
(um) ano, contado a partir da aquisição.
§ 4º Os bens beneﬁciados pela suspensão referida no caput deste artigo serão relacionados em
regulamento.
Art. 5º No caso de venda ou de importação de
serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de
software e de serviços de tecnologia da informação,
ﬁca suspensa a exigência:
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I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
incidentes sobre a receita bruta auferida pela prestadora de serviços, quando tomados por pessoa jurídica
beneﬁciária do Repes;
II – da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Coﬁns-Importação, para serviços importados diretamente por pessoa jurídica beneﬁciária do
Repes.
§ 1º Nas notas ﬁscais relativas aos serviços de
que trata o inciso I do caput deste artigo, deverá constar a expressão “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Coﬁns”, com a especiﬁcação do dispositivo legal
correspondente.
§ 2º Na hipótese do disposto neste artigo, o percentual de exportação a que se refere o art. 2º desta
Lei será apurado considerando as vendas efetuadas
no ano-calendário subseqüente ao da prestação do
serviço adquirido com suspensão.
§ 3º Os serviços beneﬁciados pela suspensão
referida no caput deste artigo serão relacionados em
regulamento.
Art. 6º As suspensões de que tratam os art. 4º e
5º desta Lei convertem-se em alíquota 0 (zero) após
cumprida a condição de que trata o caput do art. 2º
desta Lei, observados os prazos de que tratam os §§ 2º
e 3º do art. 4º desta Lei e o § 2º do art. 5º desta Lei.
Art. 7º A adesão ao Repes ﬁca condicionada à
regularidade ﬁscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal.
Art. 8º A pessoa jurídica beneﬁciária do Repes
terá a adesão cancelada:
I – na hipótese de descumprimento do compromisso de exportação de que trata o art. 2º desta Lei;
II – sempre que se apure que o beneﬁciário:
a) não satisfazia as condições ou não
cumpria os requisitos para a adesão; ou
b) deixou de satisfazer as condições ou
de cumprir os requisitos para a adesão;
III – a pedido.
§ 1º Na ocorrência do cancelamento da adesão
ao Repes, a pessoa jurídica dele excluída ﬁca obrigada
a recolher juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição no mercado interno
ou do registro da Declaração de Importação, conforme o caso, referentes às contríbuições não pagas em
decorrência da suspensão de que tratam os arts. 4º e
5º desta Lei, na condição de contribuinte, em relação
aos bens ou serviços importados, ou na condição de
responsável, em relação aos bens ou serviços adquiridos no mercado interno.
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§ 2º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 1º deste artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 3º Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Coﬁns, os juros e multa, de mora ou de ofício,
de que trata este artigo serão exigidos:
I – isoladamente, na hipótese de que trata o inciso I do caput deste artigo;
II – juntamente com as contribuições não pagas,
na hipótese de que tratam os incisos II e III do caput
deste artigo.
§ 4º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e
II do caput deste artigo, a pessoa jurídica excluída do
Repes somente poderá efetuar nova adesão após o
decurso do prazo de 2 (dois) anos, contado da data
do cancelamento.
§ 5º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a multa, de mora ou de ofício, a que se referem os
§§ 1º e 2º deste artigo e o art. 9º desta Lei será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas,
proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido no art. 2º desta Lei
e o efetivamente alcançado.
Art. 9º A transferência de propriedade ou a cessão de uso, a qualquer título, dos bens importados ou
adquiridos no mercado interno com suspensão da exigência das contribuições de que trata o art. 4º desta
Lei, antes da conversão das alíquotas a 0 (zero), conforme o disposto no art. 6º desta Lei, será precedida
de recolhimento, pelo beneﬁciário do Repes, de juros
e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da
data da aquisição ou do registro da Declaração de Importação, conforme o caso, na condição de contribuinte, em relação aos bens importados, ou na condição
de responsável, em relação aos bens adquiridos no
mercado interno.
§ 1º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do caput deste artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2º Os juros e multa, de mora ou de ofício, de
que trata este artigo serão exigidos:
I – juntamente com as contribuições não pagas,
no caso de transferência de propriedade efetuada antes de decorridos 18 (dezoito) meses da ocorrência
dos fatos geradores;
II – isoladamente, no caso de transferência de
propriedade efetuada após decorridos 18 (dezoito)
meses da ocorrência dos fatos geradores.
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Art. 10. É vedada a adesão ao Repes de pessoa
jurídica optante do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
Art. 11. A importação dos bens e produtos, sem
similar nacional e deﬁnidos em ato especíﬁco do Poder
Executivo, será efetuada com suspensão da exigência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
§ 1º A suspensão de que trata o caput deste
artigo converte-se em isenção após cumpridas as
condições de que trata o art. 2º desta Lei, observados os prazos de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º
desta Lei.
§ 2º Na ocorrência do cancelamento da adesão
ao Repes, na forma do art. 8º desta Lei, a pessoa jurídica dele excluída ﬁca obrigada a recolher juros e
multa de mora, na forma da lei, contados a partir da
ocorrência do fato gerador, referentes ao imposto não
pago em decorrência da suspensão de que trata o
caput deste artigo.
§ 3º A transferência de propriedade ou a cessão
de uso, a qualquer título, dos bens importados com
suspensão da exigência do IPI na forma do caput deste
artigo, antes de ocorrer o disposto no § 1º deste artigo, será precedida de recolhimento, pelo beneﬁciário
do Repes, de juros e multa de mora, na forma da lei,
contados a partir da ocorrência do fato gerador.
§ 4º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma dos §§ 2º ou 3º deste artigo, caberá
lançamento de ofício do imposto, acrescido de juros
e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
CAPÍTULO II
Do Regime Especial
de Aquisição de Bens de Capital
para Empresas Exportadoras – RECAP
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras
– RECAP, nos termos desta Lei.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal disciplinará as condições para a habilitação ao
Recap.
Art. 13. É beneﬁciária do Recap a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, assim considerada
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao Recap, houver sido igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta
total de venda de bens e serviços no período, e que
assuma compromisso de manter esse percentual de
exportação durante o período de 2 (dois) anos-calendário.
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§ 1º A receita bruta de que trata o caput deste
artigo será considerada após excluídos os impostos e
contribuiçôes incidentes sobre a venda.
§ 2º A pessoa jurídica em início de atividade ou
que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de exportação exigido no caput deste
artigo poderá se habilitar ao Recap desde que assuma compromisso de auferir, no período de 3 (três)
anos-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) de sua receita bruta total de venda de bens
e serviços.
§ 3º o disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples e às que tenham
suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Coﬁns.
Art. 14. No caso de venda ou de importação de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos,
novos, ﬁca suspensa a exigência:
I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado
interno, quando os referidos bens forem adquiridos por
pessoa jurídica beneﬁciária do Recap para incorporação ao seu ativo imobilizado;
II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Coﬁns-Importação, quando os referidos
bens forem importados diretamente por pessoa jurídica beneﬁciária do Recap para incorporação ao seu
ativo imobilizado.
§ 1º O benefício de suspensão de que trata este
artigo poderá ser usufruído nas aquisições e importações realizadas no período de 3 (três) anos contados
da data de adesão ao Recap.
§ 2º O percentual de exportações de que tratam
o caput e o § 2º do art. 13 desta Lei será apurado
considerando-se a média obtida, a partir do ano-calendário subseqüente ao do início de utilização dos
bens adquiridos no âmbito do Recap, durante o período de:
I – 2 (dois) anos-calendário, no caso do caput
do art. 13 desta Lei; ou
II – 3 (três) anos-calendário, no caso do § 2º do
art. 13 desta Lei.
§ 3º O prazo de início de utilização a que se refere o § 2º deste artigo não poderá ser superior a 3
(três) anos.
§ 4º A pessoa jurídica que não incorporar o bem
ao ativo imobilizado, revender o bem antes do prazo
referido nos incisos I ou II do § 2º deste artigo, conforme o caso, ou não atender às demais condiç5es de
que trata o art. 13 desta Lei, ﬁca obrigada a recolher
juros e multa de mora, na forma da Lei, contado; a par-

180

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tir da data da aquisição ou do registro da Declaração
de Importação – DI, referentes às contribuições não
pagas eu decorrência da suspensão de que trata este
artigo, na condição:
I – de contribuinte, em relação à Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação e à Coﬁns-Importação;
II – de responsável, em relação à Contribuição
para o PIS/Pasep e à Coﬁns.
§ 5º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4º deste artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 6º Os juros e multa, de mora ou de ofício, de
que trata este artigo serão exigidos:
I – isoladamente, na hipótese em que o contribuinte não alcançar o percentual de exportações de
que tratam o caput e o § 2º do art. 13 desta Lei.
II – juntamente com as contribuições não paga,
nas hipóteses em que a pessoa jurídica não incorporar o bem ao ativo imobilizado, revender o bem antes
do prazo referido nos inciso I ou II do § 2º deste artigo ou desatender as demais condições do art. 13
desta Lei.
§ 7º Nas notas ﬁscais relativas à venda de que
trata o caput deste artigo deverá constar a expressão
“Venda efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns”, com a especiﬁcação do dispositivo legal correspondente.
§ 8º A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após cumpridas as condições de que trata o caput ou o § 2º do art. 13 desta
Lei.
§ 9º A pessoa jurídica que efetuar o compromisso
de que trata o § 2º do art. 13 desta Lei poderá, ainda,
observadas as mesmas condições ali estabelecidas,
utilizar o benefício de suspensão de que trata o art. 40
da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 10. Na hipótese de não atendimento do percentual de que tratam o caput e o § 2º do art. 13 desta
Lei, a multa, de mora ou de ofício, a que se refere o §
4º deste artigo será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à diferença
entre o percentual mínimo de exportações estabelecido
e o efetivamente alcançado.
Art. 15. A adesão ao Recap ﬁca condicionada à
regularidade ﬁscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal.
Art. 16. Os bens beneﬁciados pela suspensão
da exigência de que trata o art. 14 desta Lei serão
relacionados em regulamento.
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CAPÍTULO III
Dos Incentivos à Inovaçao Tecnológica
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos
seguintes incentivos ﬁscais:
I – dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndio;
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
classiﬁcáveis como despesas operacionais, pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ, ou como pagamento na forma prevista no §
2º deste artigo;
II – redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados; – IPI incidente
sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e
ferramentas que acompanhem esses bens, destinados
à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico;
III – depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de depreciação usualmente admitida,
multiplicada por 2 (dois), sem prejuízo da depreciação
normal das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ;
IV – amortização acelerada, mediante dedução
como custo ou despesa operacional, no período de
apuração em que forem efetuados, dos dispêndios;
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados
exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica, classiﬁcáveis no ativo diferido do beneﬁciário, para efeito de
apuração do IRPJ;
V – crédito do imposto sobre a renda retido na
fonte, incidente sobre os valores pagos, remetidos ou
creditados a beneﬁciários residentes ou domiciliado;
no exterior, a título de royalties, de assistência técnica
ou cientíﬁca e de serviços especializados, previstos em
contratos de transferência de tecnologia averbados ou
registrados nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, nos seguintes percentuais:
a) 20% (vinte por cento), relativamente
aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro
de 2008;
b) 10% (dez por cento), relativamente
aos períodos de apuração encerrados a partir
de lº de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013;
VI – redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de
renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o
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exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patente; e cultivares.
§ 1º Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem
como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade
ou produtividade, resultando maior competitividade
no mercado.
§ 2º o disposto no inciso I do caput deste artigo
aplica-se também aos dispêndios; com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica
contratados no País com universidade, instituição de
pesquisa ou inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro
de 2004, desde que a pessoa jurídica que efetuou o
dispêndio ﬁque com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios.
§ 3º Na hipótese de dispêndios; com assistência
técnica, cientíﬁca ou assemelhados e de royalties por
patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica
no exterior, a dedutibilidade ﬁca condicionada à observância do disposto nos art. 52 e 71 da Lei nº 4.506, de
30 de novembro de 1964.
§ 4º Na apuração dos dispêndios realizados com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, não serão computados os montantes alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e
entidades do Poder Público.
§ 5º O benefício a que se refere o inciso V do
caput deste artigo somente poderá ser usufruído por
pessoa jurídica que assuma o compromisso de realizar dispêndios em pesquisa no País, em montante
equivalente a, no mínimo, o dobro do valor desse
benefício.
§ 6º A dedução de que trata o inciso I do caput deste artigo aplica-se para efeito de apuração da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL.
§ 7º A pessoa jurídica beneﬁciária dos incentivos
de que trata este artigo ﬁca obrigada a prestar, em
meio eletrônico, informações, sobre os programas de
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na
forma estabelecida em regulamento.
§ 8º A quota de depreciação acelerada de que
trata o inciso III do caput deste artigo constituirá exclusão do lucro líquido para ﬁns de determinação do
lucro real, e será controlada em livro ﬁscal de apuração do lucro real.
§ 9º o total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada, não poderá ultrapassar o
custo de aquisição do bem.
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§ 10. A partir do período de apuração em que for
atingido o limite de que trata o § 9º deste artigo, o valor
da depreciação registrado na escrituração comercial
deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de
determinação do lucro real.
Art. 18. Poderão ser deduzida; como despesas
operacionais, na forma do inciso I do caput do art.
17 desta Lei e de seu § 6º, as importâncias transferidas a microempresas e empresas de pequeno porte
de que trata a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999,
destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de
desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse
e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu
a transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas importâncias venha a ter participação no
resultado econômico do produto resultante.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às transferência; de recursos efetuadas para inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei nº
10.973, de 2 de dezembro de 2004.
§ 2º Não constituem receita das microempresas e
empresa de pequeno porte, nem rendimento do inventor independente, as importâncias recebidas na forma
do caput deste artigo, desde que utilizadas integralmente na realização da pesquisa ou desenvolvimento
de inovação tecnológica.
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata
o caput deste artigo que apuram o imposto de renda
com base no lucro real, os dispêndios efetuados com a
execução de pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica não serão dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta
Lei, a partir do ano-calendário de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor
corresponde a até 60% (sessenta por cento) da soma
dos dispêndios realizados no período de apuração
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classiﬁcáveis como despesa pela
legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do
art. 17 desta Lei.
§ 1º A exclusão de que trata o caput deste artigo poderá chegar a até 80% (oitenta por cento) dos
dispêndios em função do número de empregados pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, na forma
a ser deﬁnida em regulamento.
§ 2º Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, poderão também ser considerados, na
forma do regulamento, os sócios que exerçam atividade de pesquisa.
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§ 3º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º
deste artigo, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro
líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 20% (vinte
por cento) da soma dos dispêndios ou pagamentos
vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica objeto de patente concedida
ou cultivar registrado.
§ 4º Para ﬁns do disposto no § 3º deste artigo,
os dispêndios e pagamentos serão registrados em
livro ﬁscal de apuração do lucro real e excluídos no
período de apuração da concessão da patente ou do
registro do cultivar.
§ 5º A exclusão de que trata este artigo ﬁca limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de apuração
posterior.
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica
à pessoa jurídica referida no § 2º deste artigo.
Art. 20. Para ﬁns do disposto neste Capítulo, os
valores relativos aos dispêndios incorridos em instalações ﬁxas e na aquisição de aparelhos, máquinas e
equipamentos, destinados à utilização em projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, metrologia,
normalização técnica e avaliação da conformidade,
aplicáveis a produtos, processos, sistema; e pessoal,
procedimentos de autorização de registros, licenças,
homologações e suas forma; correlatas, bem como
relativos a procedimentos de proteção de propriedade
intelectual, poderão ser depreciados ou amortizados
na forma da legislação vigente, podendo o saldo não
depreciado ou não amortizado ser excluído na determinação do lucro real, no período de apuração eu que
for concluída sua utilização.
§ 1º O valor do saldo excluído na forma do caput
deste artigo deverá ser controlado em livro ﬁscal de
apuração do lucro real e será adicionado, na determinação do lucro real, em cada período de apuração
posterior, pelo valor da depreciação ou amortização
normal que venha a ser contabilizada como despesa
operacional.
§ 2º A pessoa jurídica beneﬁciária de depreciação ou amortização acelerada nos termos dos incisos
III e IV do caput do art. 17 desta Lei não poderá utilizar-se do benefício de que trata o caput deste artigo
relativamente aos mesmos ativos.
§ 3º A depreciação ou amortização acelerada de
que tratam os incisos III e IV do caput do art. 17 desta
Lei bem como a exclusão do saldo não depreciado ou
não amortizado na forma do caput deste artigo não
se aplicam para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL.
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Art. 21. A União, por intermédio das agências
de fomento de ciências e tecnologia, poderá subvencionar até 50% (cinqüenta por cento) do valor
da remuneração de pesquisadores, titulados como
mestres ou doutores ou com atuação comprovada
no campo cientíﬁco ou tecnológico, empregados
em atividade; de inovação tecnológica em empresas localizadas no território brasileiro, na forma do
regulamento.
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I – serão controlados contabilmente em contas
especíﬁcas; e
II – somente poderão ser deduzidos se pagos a
pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas
no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e
VI do caput do art. 17 desta Lei.
Art. 23. O gozo dos benefícios ﬁscais e da subvenção de que tratam os arts. 17 a 21 desta Lei ﬁca
condicionado à comprovação da regularidade ﬁscal
da pessoa jurídica.
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação
assumida para obtenção dos incentivos de que tratam
os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida dos incentivos ﬁscais neles referidos implicam
perda do direito aos incentivos ainda não utilizados e
o recolhimento do valor correspondente aos tributos
não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados,
acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA e
os projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005
ﬁcarão regidos pela legislação em vigor na data da
publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 de
junho de 2005, autorizada a migração para o regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em
regulamento.
Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica
às pessoas jurídicas que utilizarem os benefícios de
que tratam as Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991,
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de
janeiro de 2001, observado o art. 27 desta Lei.
Art. 27. O disposto neste Capítulo será regulamentado pelo Poder Executivo, que poderá, excepcionalmente, estender, total ou parcialmente, nessa
regulamentação, até 31 de dezembro de 2007, prazo
esse prorrogável por ato do Poder Executivo, o disposto nos arts. 17 a 25 desta Lei às pessoas jurídicas
mencionadas no art. 26 desta Lei.
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CAPÍTULO IV
Do Programa de Inclusão Digital
Art. 28. Ficam reduzidas a O(zero) as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns incidentes
sobre a receita bruta de venda a varejo:
I – de unidades de processamento digital classiﬁcadas no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência do IPI – Tipi;
II – de máquinas automáticas para processamento
de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5kg
(três quilos e meio), com tela (écran) de área superior
a 140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados),
classiﬁcadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou
8471.30.90 da Tipi;
III – de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas,
do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente
1 (uma) unidade de processamento digital, 1 (uma)
unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de
entrada), classiﬁcados, respectivamente, nos códigos
8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53, da
Tipi;
IV – de teclado (unidade de entrada) e de mouse
(unidade de entrada) classiﬁcados, respectivamente,
nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53, da Tipi, quando
acompanharem a unidade de processamento digital
classiﬁcada no código 8471.50.10 da Tipi.
§ 1º Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao valor e especiﬁcações
técnicas.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também
às aquisições realizadas por pessoas jurídicas de
direito privado ou por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e
do Distrito Federal, direta ou indireta, às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público e às demais organizações sob o controle direto ou indireto
da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal.
Art. 29. Nas vendas efetuadas na forma do art.
28 desta Lei não se aplica a retenção na fonte da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns a que se
referem o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e o art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29 desta
Lei:
I – não se aplicam às vendas efetuadas por empresas optantes pelo Simples,
II – aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de
dezembro de 2009.
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CAPÍTULO V
Dos Incentivos às Microrregiões da Agência de
Desenvolvimento da Amazônia – ADA e da
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE
Art. 31. Sem prejuízo das demais normas em
vigor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos a
partir do ano-calendário de 2006 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham
projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversiﬁcação enquadrado em setores da economia considerados prioritários para o
desenvolvimento regional, em microrregiões menos
desenvolvidas localizadas nas áreas de atuação da
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE e da Agência de Desenvolvimento da Amazônia
– ADA, terão direito:
I – à depreciação acelerada incentivada, para
efeito de cálculo do imposto sobre a renda;
II – ao desconto, no prazo de 12 (doze) meses
contado da aquisição, dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Coﬁns de que tratam o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o inciso III do § 1º do art. 3º da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4º
do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,
na hipótese de aquisição de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, relacionados
em regulamento, destinados à incorporação ao seu
ativo imobilizado.
§ 1º As microrregiões alcançadas bem como os
limites e condições para fruição do benefício referido
neste artigo serão deﬁnidos em regulamento.
§ 2º A fruição deste benefício ﬁca condicionada
à fruição do benefício de que trata o art. 1º da Medida
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
§ 3º A depreciação acelerada incentivada de que
trata o caput deste artigo consiste na depreciação integral, no próprio ano da aquisição.
§ 4º A quota de depreciação acelerada, correspondente ao benefício, constituirá exclusão do lucro líquido
para ﬁns de determinação do lucro real e será escriturada no livro ﬁscal de apuração do lucro real.
§ 5º O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o
custo de aquisição do bem.
§ 6º A partir do período de apuração em que for
atingido o limite de que trata o § 5º deste artigo, o valor da depreciação normal, registrado na escrituração
comercial, será adicionado ao lucro líquido para efeito
de determinação do lucro real.
§ 7º Os créditos de que trata o inciso II do caput
deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a
cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º
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da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, sobre o valor correspondente a 1/12 (um doze
avos) do custo de aquisição do bem.
§ 8º Salvo autorização expressa em lei, os benefícios
ﬁscais de que trata este artigo não poderão ser usufruídos
cumulativamente com outros de mesma natureza.
CAPÍTULO VI
Do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
Art. 32. Os arts. 2º, 5º, 9º, 13 e 15 da Lei nº 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º.............................. ....................
I – microempresa a pessoa jurídica que
tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais),
II – empresa de pequeno porte a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a
R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais).
.....................................................” (NR)
“Art. 5º............................. .....................
I – para a microempresa, em relação à
receita bruta acumulada dentro do ano-calendário:
a) até R$120.000,00 (cento e vinte mil
reais): 3% (três por cento);
b) de R$120.000,01 (cento e vinte mil
reais e um centavo) a R$180.000,00 (cento e
oitenta mil reais): 4% (quatro por cento);
c) de R$180.000,01 (cento e oitenta mil
reais e um centavo) a R$240.000,00 (duzentos
e quarenta mil reais): 5% (cinco por cento);
II – para a empresa de pequeno porte,
em relação à receita bruta acumulada dentro
do ano-calendário:
a) até R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro
décimos por cento);
b) de R$480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil reais e um centavo) a R$720.000,00
(setecentos e vinte mil reais): 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento);
c) de R$720.000,01 (setecentos e vinte mil reais e um centavo) a R$960.000,00
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(novecentos e sessenta mil reais): 6,2% (seis
inteiros e dois décimos por cento);
d) de R$960.000,01 (novecentos e sessenta mil reais e um centavo) a R$1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais): 6,6% (seis
inteiros e seis décimos por cento);
e) de R$1.200.000,01 (um milhão e duzentos mil reais e um centavo) a R$1.440.000,00
(um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais):
7% (sete por cento);
f) de R$1.440.000,01 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais e um centavo)
a R$1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e
oitenta mil reais): 7,4% (sete inteiros e quatro
décimos por cento);
g) de R$1.680.000,01 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais e um centavo) a
R$1.920.000,00 (um milhão, novecentos e
vinte mil reais): 7,8% (sete inteiros e oito décimos por cento);
h) de R$1.920.000,01 (uni milhão, novecentos e vinte mil reais e um centavo) a
R$2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais): 8,2% (oito inteiros e dois décimos por cento);
i) de R$2.160.000,01 (dois milhões,
cento e sessenta mil reais e um centavo) a
R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais): 8,6% (oito inteiros e seis décimos
por cento);
........................ ......................................
§ 7º No caso de convênio com a unidade
federada ou município em que seja considerada
como empresa de pequeno porte pessoa jurídica com receita bruta superior a R$1.440.000,00
(um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais),
os percentuais a que se referem:
......................................................”(NR)
“Art. 9º ............................ ......................
I – na condição de microempresa que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais);
II – na condição de empresa de pequeno
porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior
a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);
.................................. ...........................
§ 1º Na hipótese de início da atividade no
ano-calendário imediatamente anterior ao da opção, os valores a que se referem os incisos I e II
do caput deste artigo serão, respectivamente,
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de R$20.000,00 (vinte mil reais) e R$200.000,00
(duzentos mil reais) multiplicados pelo número
de meses de funcionamento naquele período,
desconsideradas as frações de meses.
......................................................”(NR)
“Art. 13.......................... ........................
.................................. ............................
II – ............................. ...........................
................................. .............................
b) ultrapassado, no ano-calendário de
início de atividades, o limite de receita bruta
correspondente a R$120.000,00 (cento e vinte
mil reais) multiplicados pelo número de meses
de funcionamento nesse período.
................................... ...........................
§ 2º A microempresa que ultrapassar, no
ano-calendário imediatamente anterior, o limite
de receita bruta correspondente a R$240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) estará excluída
do Simples nessa condição, podendo, mediante
alteração cadastral, inscrever-se na condição
de empresa de pequeno porte.
......................................................”(NR)
“Art. 15. .................................................
................................... ..........................
II – a partir do mês subseqüente ao que
for incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XIV e XVII a
XIX do caput art. 9º desta Lei;
....................................... ......................
VI – a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório de
exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do
caput art. 9º desta Lei.
........................................ ......................
§ 5º Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples mediante
a comprovação, na unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre o seu domicílio
ﬁscal, da quitação do débito inscrito no prazo de
até 30 (trinta dias) contados a partir da ciência
do ato declaratório de exclusão.” (NR)
CAPÍTULO VII
Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL
Art. 33. Os arts. 15 e 20 da Lei nº 9.249, de 26
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15............................... ...................
....................................... .......................
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§ 4º o percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
ﬁnanceira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção
de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos
para a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por
meio de índices ou coeﬁcientes previstos em
contrato.” (NR)
“Art. 20. .................................................
§ 1º A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá, excepcionalmente, em
relação ao 4º (quarto) trimestre-calendário de
2003, optar pelo lucro real, sendo deﬁnitiva a
tributação pelo lucro presumido relativa aos 3
(três) 1os (primeiros) trimestres.
§ 2º O percentual de que trata o caput
deste artigo também será aplicado sobre a
receita ﬁnanceira de que trata o § 4º do art.
15 desta Lei.”(NR)
Art. 34. O caput do art. 1º da Lei nº. 11.051, de
29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real poderão utilizar crédito
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento,
adquiridos entre 1º de outubro de 2004 e 31 de
dezembro de 2006, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial
do adquirente.
.....................................................” (NR)
Art. 35. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a
instituir, por prazo certo, mecanismo de ajuste para ﬁns
de determinação de preços de transferência, relativamente ao que dispõe o caput do art. 19 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, bem como aos métodos
de cálculo que especiﬁcar, aplicáveis à exportação,
de forma a reduzir impactos relativos à apreciação da
moeda nacional em relação a outras moedas.
Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal poderá determinar a aplicação do mecanismo de
ajuste de que trata o caput deste artigo às hipóteses
referidas no art. 45 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
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Art. 36. A diferença entre o valor do encargo
decorrente das taxas anuais de depreciação ﬁxadas
pela Secretaria da Receita Federal e o valor do encargo contabilizado decorrente das taxas anuais de
depreciação ﬁxadas pela legislação especíﬁca aplicável aos bens do ativo imobilizado, exceto terrenos
adquiridos ou construídos por empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração de
energia elétrica, poderá ser excluída do lucro líquido
para a apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se
somente aos bens novos adquiridos ou construídos
a partir da data da publicação desta lei até 31 de dezembro de 2013.
§ 2º A diferença entre os valores dos encargos
de que trata o caput deste artigo será controlada no
livro ﬁscal destinado à apuração do lucro real.
§ 3º o total da depreciação acumulada, incluindo
a contábil e a ﬁscal, não poderá ultrapassar o custo
do bem depreciado.
§ 4º A partir do período de apuração em que for
atingido o limite de que trata o § 3º deste artigo, o valor
da depreciação registrado na escrituração comercial
será adicionado ao lucro líquido, para efeito da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
com a concomitante baixa na conta de controle do livro
ﬁscal de apuração do lucro real.
§ 5º O disposto neste artigo produz apenas efeitos
ﬁscais, não altera as atribuições e competências ﬁxadas na legislação para a atuação da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL, e não poderá repercutir,
direta ou indiretamente, no aumento de preços e tarifas
de energia elétrica.
Art. 37. O saldo, existente em 31 de dezembro de
2005, da diferença apurada entre o valor de integralização de capital e o da participação societária dada em
integralização, controlado no livro ﬁscal de apuração
do lucro real da empresa que efetuou a subscrição e
integralização nos termos do art. 36 da Lei nº 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, será computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
nas seguintes condições:
I – 20% (vinte por cento) do total da diferença a
cada período de apuração, para as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real anual;
II – 5% (cinco por cento) do total da diferença a
cada período de apuração, para as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real trimestral;
III – integralmente, nas hipóteses de que tratam
os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

SETEMBRO31983
2005

Sábado 24

CAPÍTULO VIII
Do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
Art. 38. O art. 22 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 22. Fica isento do imposto de renda
o ganho de capital auferido na alienação de
bens e direitos de pequeno valor, cujo preço
unitário de alienação, no mês em que esta se
realizar, seja igual ou inferior a:
I – R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso
de alienação de ações negociadas no mercado de balcão;
II – R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
nos demais casos.
.....................................................” (NR)
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho
auferido por pessoa física residente no País na venda
de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração
do contrato, aplique o produto da venda na aquisição
de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1º No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel,
o prazo referido neste artigo será contado a partir da
data de celebração do contrato relativo à 1ª (primeira)
operação.
§ 2º A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho proporcionalmente ao valor
da parcela não aplicada.
§ 3º No caso de aquisição de mais de um imóvel,
a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao ganho
de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de imóveis residenciais.
§ 4º A inobservância das condições estabelecidas
neste artigo importará em exigência do imposto com
base no ganho de capital, acrescido de:
I -– juros de mora, calculados a partir
do 2º (segundo) mês subseqüente ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do
imóvel vendido; e
II – multa, de mora ou de ofício, calculada
a partir do 2º (segundo) mês seguinte ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor
do imóvel vendido, se o imposto não for pago
até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata
o caput deste artigo.
§ 5º o contribuinte somente poderá usufruir do
benefício de que trata este artigo 1 (uma) vez a cada
5 (cinco) anos.
Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do
imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de
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capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de
bens imóveis realizada por pessoa física residente no
País, serão aplicados fatores de redução (FR1 e FR2)
do ganho de capital apurado.
§ 1º A base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores
de redução, que serão determinados pelas seguintes
fórmulas:
I – FR1. = 1/1,0060m1, onde “m1” corresponde ao número de meses-calendário ou
fração decorridos entre a data de aquisição
do imóvel e o mês da publicação desta lei,
inclusive na hipótese de a alienação ocorrer
no referido mês;
II – FR2 – 1/1,0035m2, onde “m2” corresponde ao número de meses-calendário ou
fração decorridos entre o mês seguinte ao da
publicação desta lei ou o mês da aquisição do
imóvel, se posterior, e o de sua alienação.
§ 2º Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de
dezembro de 1995, o fator de redução de que trata o
inciso I do § 1º deste artigo será aplicado a partir de
1º de janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no art.
18 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
CAPÍTULO IX
Da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
Art. 41. O § 8º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27
de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso III:
“Art. 3º. .... .............................................
...... ........................................................
§ 8º........................................................
.... ..........................................................
III – agrícolas, conforme ato do Conselho
Monetário Nacional.
.....................................................” (NR)
Art. 42. O art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. .... .............................................
..... .........................................................
§ 3º Estão sujeitos à retenção na fonte
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns os pagamentos referentes à aquisição de
autopeças constantes dos Anexos I e II desta
lei, exceto pneumáticos, quando efetuados por
pessoa jurídica fabricante:
I – de peças, componentes ou conjuntos
destinados aos produtos relacionados no art.
1º desta lei;

187

Setembro de 2005

II – de produtos relacionados no art. 1º
desta lei.
§ 4º o valor a ser retido na forma do §
3º deste artigo constitui antecipação das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas
fornecedoras e será determinado mediante a
aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de 0,1% (um décimo por cento) para a
Contribuição para o PIS/Pasep e 0,5% (cinco
décimos por cento) para a Coﬁns.
§ 5º o valor retido na quinzena deverá
ser recolhido até o último dia útil da quinzena
subseqüente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento.
..............................................................
§ 7º A retenção na fonte de que trata o
§ 3º deste artigo:
I – não se aplica no caso de pagamento
efetuado a pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, e a
comerciante atacadista ou varejista;
II – alcança também os pagamentos efetuados por serviço de industrialização no caso
de industrialização por encomenda.” (NR)
Art. 43. Os arts. 2º, 10 e 15 da Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º. .................................................
.... ..........................................................
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a
reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota
incidente sobre receita bruta decorrente da
venda de produtos químicos e farmacêuticos,
classiﬁcados nos capítulos 29 e 30, sobre produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos,
campanhas de saúde realizadas pelo Poder
Público, laboratório de anatomia patológica,
citológica ou de análises clínicas, classiﬁcados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e
90.18, e sobre semens e embriões da posição
05.11, todos da Tipi.
......................................................”(NR)
“Art. 10. .................................................
XXVI – as receitas decorrentes das atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária e construção de prédio destinado à
venda, até 31 de dezembro de 2006;
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XXVII – as receitas decorrentes de operações relativas a energia elétrica celebradas
com os consumidores das classes residencial,
rural, poder público, iluminação pública e serviços públicos.
......................................................”(NR)
“Art. 15. .................................................
.......................... ....................................
V – nos incisos VI, IX a XXVI do caput e
nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei;
......................................................”(NR)
Art. 44. Os arts. 7º, 8º, 28 e 40 da Lei nº 10.865,
de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º ..................................................
............. .................................................
§ 5º Para efeito do disposto no § 4º deste
artigo não se inclui a parcela a que se refere a
alínea e do inciso V do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.” (NR)
“Art. 8º............. ......................................
...................... ........................................
§ 11. .................. ...................................
...................... .......................................
II – produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo
poder público e laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas,
classiﬁcados nas posições 30.02, 30.06, 39.26,
40.15 e 90.18 da NCM.
§ 12. ....... ..............................................
................... ...........................................
XIII – preparações compostas não alcoólicas, classiﬁcadas no código 2106.90.10 Ex
01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas
pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei n 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
......................................................”(NR)
“Art. 28. .................................................
...................... ........................................
VII – preparações compostas não alcoólicas, classiﬁcadas no código 2106.90.10 Ex
01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas
pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
......................................................”(NR)
“Art. 40. .................................................
§ 1º Para ﬁns do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica pre-
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ponderantemente exportadora aquela cuja
receita bruta decorrente de exportação para
o exterior, no ano-calendário imediatamente
anterior ao da aquisição, houver sido igual ou
superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços
no mesmo período, após excluídos os impostos
e contribuições incidentes sobre a venda.
......................................................”(NR)
Art. 45. Os arts. 2º, 10 e 30 da Lei nº 11.051, de
29 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art 2º.............. ......................................
...................... ........................................
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se
às aquisições efetuadas após lº de outubro
de 2004.”(NR)
“Art. 10. .................................................
III – para autopeças relacionadas nos
Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho
de 2002:
a) no inciso I do art. 3 da Lei nº 10.485,
de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; ou
b) no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.485,
de 3 de julho de 2002, no caso de vendas para
as pessoas jurídicas nele relacionadas;
.................. ............................................
§ 2º A Contribuição para o PIS/Pasep e
Coﬁns incidirão sobre a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica executora da encomenda
às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
§ 3º Para os efeitos deste artigo, aplicamse os conceitos de industrialização por encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.”(NR)
“Art. 30 As sociedades cooperativas de
crédito e de transporte rodoviário de cargas,
na apuração dos valores devidos a título de
Coﬁns e PIS-Faturamento, poderão excluir da
base de cálculo os ingressos decorrentes do
ato cooperativo, aplicando-se, no que couber,
o disposto no art. 15 da Medida Provisória nº
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais
normas relativas às cooperativas de produção
agropecuária e de infra-estrutura.” (RIR)
Art. 46. Para os créditos da Contribuição para o
PIS-Pasep e Coﬁns relativos aos bens adquiridos a
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partir da vigência desta lei, o prazo de desconto a que
se refere o caput do art. 2 da Lei nº 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, será de 18 (dezoito) meses, e o
montante será apurado mediante a aplicação, a cada
mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do
art. 20 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
sobre o valor correspondente a 1/18 (um dezoito avos)
do custo de aquisição do bem.
Art. 47. Nas aquisições de sucata de alumínio,
classiﬁcada no código 7602.00 da Tipi, ﬁca vedada a
utilização do crédito de que trata o inciso II do caput do
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e o inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Coﬁns ﬁca suspensa no caso de venda de
sucata de alumínio, classiﬁcada no código 7602.00 da
Tipi, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas efetuadas
por pessoa jurídica optante pelo Simples.
Art. 49. Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns incidentes sobre a
receita auferida por fabricante na venda à empresa
sediada no exterior para entrega em território nacional
de material de embalagem a ser totalmente utilizado
no acondicionamento de mercadoria destinada à exportação para o exterior.
§ 1º A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após a exportação
da mercadoria acondicionada.
§ 2º Nas notas ﬁscais relativas às saídas para
o território nacional do material de embalagem deverá constar a expressão “Saída com suspensão
da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Coﬁns”, com a especiﬁcação do dispositivo legal
correspondente.
§ 3º O benefício de que trata este artigo somente poderá ser usufruído após atendidos os termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 4º A pessoa jurídica que, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contado da data em que se realizou a
operação de venda, não houver efetuado a exportação
para o exterior das mercadorias acondicionadas com
o material de embalagem recebido com suspensão
da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Coﬁns ﬁca obrigada ao recolhimento dessas contribuições, acrescidas de juros e multa de mora, na forma
da lei, contados a partir da referida data de venda, na
condição de responsável.
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§ 5º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4º deste artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 4º e 5º
deste artigo, a pessoa jurídica fabricante do material de embalagem será responsável solidária com
a pessoa jurídica destinatária desses produtos pelo
pagamento das contribuições devidas e respectivos
acréscimos legais.
Art. 50. A suspensão de que trata o § 1º do art.
14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, aplicase também nas importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica
importadora.
§ 1º A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após decorridos
18 (dezoito) meses da incorporação do bem ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica importadora.
§ 2º A pessoa jurídica importadora que não incorporar o bem ao seu ativo imobilizado, ou revender o
bem antes do prazo de que trata o § 1º deste artigo,
recolherá a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e a CoﬁnsImportação, acrescidas de juros e multa de
mora, na forma da lei, contados a partir do registro da
Declaração de Importação.
§ 3º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 2º deste artigo, caberá lançamento
de ofício das contribuições, acrescidas de juros e da
multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
§ 4º As máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos beneﬁciados pela suspensão da exigência das contribuições na forma deste artigo serão
relacionados em regulamento.
Art. 51. O caput do art. 1º da Lei nº 10.925, de
23 julho de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
“Art. 1º ... ...............................................
.. ............................................................
XI – leite ﬂuido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, e leite
em pó, integral ou desnatado, destinados ao
consumo humano;
XII – queijos tipo mussarela, minas, prato,
queijo de coalho, ricota e requeijão.
.....................................................” (NR)
Art. 52. O inciso I do § 3º do art. 8º da Lei nº
10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com
a seguinte redação:
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“Art. 8º ... ...............................................
.. ............................................................
§ 3º .......................................................
I – 60% (sessenta por cento) daquela
prevista no art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2º da Lei nº 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classiﬁcados nos Capítulos
2, 3, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10,
e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18,
e 80% (oitenta por cento), para os produtos
classiﬁcados no Capítulo 4 da NCM;
.....................................................” (NR)
Art. 53. Fica instituído Regime Aduaneiro Especial de Importação de embalagens referidas na alínea
b do inciso II do caput do art. 51 da Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que permite a apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da CoﬁnsImportação utilizando-se as alíquotas previstas:
I – na alínea b do inciso II do caput do art. 51 da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso
de importação de embalagens destinadas ao envasamento de água e refrigerante;
II – nos incisos I e II do caput do art. 8º da Lei
nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de importação de embalagens destinadas ao envasamento de
outros produtos.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal
disciplinará as condições necessárias para a habilitação
ao regime de que trata o caput deste artigo.
Art. 54. Somente poderá habilitar-se ao regime de
que trata o art. 53 desta lei a pessoa jurídica comercial
que importe as embalagens nele referidas para revendêlas diretamente a pessoa jurídica industrial.
Parágrafo único. A pessoa jurídica industrial será
responsável solidária com a pessoa jurídica comercial
importadora com relação ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Coﬁns-Importação.
Art. 55. Se no registro da Declaração de Importação – DI – a pessoa jurídica comercial importadora,
habilitada ao regime de que trata o art. 53 desta lei,
desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Coﬁns-Importação será realizado por estimativa
tendo por base as vendas do último trimestre-calendário.
§ 1º Ocorrendo recolhimento a menor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Coﬁns-Importação, em função da destinação dada às embalagens após sua importação, a diferença, no período
de apuração em que se veriﬁcar, será recolhida ao
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Tesouro Nacional com o acréscimo de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados desde a data
do registro da DI.
§ 2º Se, durante o ano-calendário, em função da
estimativa, por 2 (dois) períodos de apuração consecutivos ou 3 (três) alternados, ocorrer recolhimento a
menor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
da CoﬁnsImportação superior a 20% (vinte por cento)
do valor devido, a pessoa jurídica comercial importadora será excluída do regime.
CAPÍTULO X
Do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a ﬁxar, para o IPI relativo aos produtos classiﬁcados nos
códigos NCM 71.13, 71.14, 71.16 e 71.17, alíquotas
correspondentes às mínimas estabelecidas para o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
– ICMS, nos termos do inciso VI do art. 155 da Constituição Federal.
Parágrafo único. As alíquotas do IPI ﬁxadas na
forma do caput deste artigo serão uniformes em todo
o território nacional.
Art. 57. O § 2º do art. 43 da Lei nº 4.502, de 30
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 43. .................................................
... ...........................................................
§ 2º As indicações do caput deste artigo
e de seu § 1º serão feitas na forma do regulamento, podendo ser substituídas por outros
elementos que possibilitem a classiﬁcação e
controle ﬁscal dos produtos.
.....................................................” (NR)
Art. 58. O art. 6º da Lei nº 9.363, de 13 de dezembro 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A Secretaria da Receita Federal
expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei, inclusive quanto
aos requisitos e periodicidade para apuração e
para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à deﬁnição de receita de exportação e aos documentos ﬁscais comprobatórios
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador.” (NR)
Art. 59. Fica prorrogada até 31 de dezembro de
2009 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995.
Parágrafo único. O art. 2º e o caput do art. 6º da
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passam a
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2º A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializado – IPI – de que trata o art.
1º desta lei somente poderá ser utilizada uma
vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há
mais de 2 (dois) anos.”(NR)
“Art. 6º A alienação do veículo adquirido
nos termos desta lei e da Lei nº 8.199, de 28
de junho de 1991, e da Lei nº 8.843, de 10 de
janeiro de 1994, antes de 2 (dois) anos contados da data da sua aquisição, a pessoas que
não satisfaçam às condições e aos requisitos
estabelecidos nos referidos diplomas legais
acarretará o pagamento pelo alienante do
tributo dispensado, atualizado na forma da
legislação tributária.
.................................................... “ (NR)
CAPÍTULO XI
Dos Prazos de Recolhimento
de Impostos e Contribuições
Art. 60. Em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1º de janeiro de 2006, os recolhimentos do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
– serão efetuados nos seguintes prazos:
I – IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador,
no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes
ou domiciliados no exterior;
2. pagamentos a beneﬁciários não identiﬁcados;
b) até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente
ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, no caso de:
1. juros sobre o capital próprio e aplicações ﬁnanceiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos
de capitalização;
2. prêmios, inclusive os distribuídos sob
a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros
decorrentes desses prêmios; e
3. multa ou qualquer vantagem, de que
trata o art. 70 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
c) até o último dia útil do mês subseqüente ao encerramento do período de apuração,
no caso de rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de investimento
imobiliário; e
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d) até o último dia útil do 10 (primeiro)
decêndio do mês subseqüente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais
casos;
II – IOF:
a) até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo
ﬁnanceiro; e
b) até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente
ao decêndio da cobrança ou do registro contábil do imposto, nos demais casos.
Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese
de que trata a alínea d do inciso I do caput deste artigo, em relação aos fatos geradores ocorridos:
I – no mês de dezembro de 2006, os recolhimentos serão efetuados:
a) até o 3º (terceiro) dia útil do decêndio
subseqüente, para os fatos geradores ocorridos
no 1º (primeiro) e 2º (segundo) decêndio; e
b) até o último dia útil do 1º (primeiro) decêndio do mês de janeiro de 2007, para os fatos geradores ocorridos no 3º (terceiro) decêndio;
II – no mês de dezembro de 2007, os recolhimentos serão efetuados:
a) até o 3º (terceiro) dia útil do 2º (segundo) decêndio, para os fatos geradores ocorridos
no 1º (primeiro) decêndio; e
b) até o último dia útil do 1º (primeiro)
decêndio do mês de janeiro de 2008, para os
fatos geradores ocorridos no 2º (segundo) e
no 3º (terceiro) decêndio.
Art. 61. O § 1º do art. 63 da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º O imposto de que trata este artigo
incidirá sobre o valor de mercado do prêmio,
na data da distribuição.
“Art.. 63 .................................................
§ 1º O imposto de que trata esse artigo
incidirá sobre o valor de mercado do prêmio,
na data da distribuição.
................... ...................................(NR)
Art. 62. O parágrafo único do art. 10 da Lei nº
9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 10 .................................................
Parágrafo único, O pagamento ou a retenção e o recolhimento da Contribuição serão
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efetuados no mínimo 1 (uma) vez por decêndio.” (NR)
Art. 63. O § 2º do art. 70 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 70. ................................................
..............................................................
§ 2º O imposto será retido na data do pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
Art. 64. O art. 35 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei,
deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional
pelo órgão público que efetuar a retenção ou,
de forma centralizada, pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil
da quinzena subseqüente àquela quinzena
em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora
do serviço.”(NR)
Art. 65. O caput do art. 6 da Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º O pagamento uniﬁcado de impostos e contribuíções devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte
inscritas no Simples será feito de forma centralizada até o 20º (vigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que houver sido auferida
a receita bruta.
......................................................”(NR)
CAPÍTULO XII
Dos Fundos de Investimento Vinculados
a Planos de Previdência e Seguros de Vida
com cobertura por sobrevivência
Art. 66. As entidades abertas de previdência
complementar e as sociedades seguradoras poderão,
a partir de lº de janeiro de 2006, constituir fundos de
investimento, com patrimônio segregado, vinculados
exclusivamente a planos de previdência complementar ou a seguros de vida com cláusula de cobertura
por sobrevivência, estruturados na modalidade de
contribuição variável, por elas comercializados e administrados.
§ 1º Durante o período de acumulação, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder, dos planos e dos seguros referidos no caput
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deste artigo terá por base a rentabilidade da carteira
de investimentos dos respectivos fundos.
§ 2º Os fundos de investimento de que trata o
caput deste artigo poderão ser administrados por
terceiros.
Art. 67. A aquisição de plano ou seguro enquadrado na estrutura prevista no art. 66 desta lei far-se-á
mediante subscrição pelo adquirente de quotas dos
fundos de investimento vinculados.
§ 1º No caso de plano ou seguro coletivo:
I – a pessoa jurídica adquirente também será cotista do fundo; e
II – o contrato ou apólice conterá cláusula com a
periodicidade em que as quotas adquiridas pela pessoa jurídica terão sua titularidade transferida para os
participantes ou segurados.
§ 2º A transferência de titularidade de que trata
o inciso II do § 1º deste artigo:
I – conferirá aos participantes ou segurados o
direito à realização de resgates e à portabilidade dos
recursos acumulados correspondentes às quotas;
II – não caracteriza resgate para ﬁns de incidência
do Imposto de Renda.
§ 3º Independentemente do disposto no inciso
II do E 1º deste artigo, no caso de falência ou liquidação extrajudicial de pessoa jurídica proprietária de
quotas:
I – a titularidade das quotas vinculadas a participantes ou segurados individualizados será transferida a estes:
II – a titularidade das quotas não vinculadas a
qualquer participante ou segurado individualizado será
transferida para todos os participantes ou segurados
proporcionalmente ao número de quotas de propriedade destes, inclusive daquelas cuja titularidade lhes
tenha sido transferida com base no inciso I deste parágrafo.
Art. 68. O patrimônio dos fundos de investimento
de que trata o art. 66 desta Lei não se comunica com
o das entidades abertas de previdência complementar
ou das sociedades seguradoras que os constituírem,
não respondendo, nem mesmo subsidiariamente, por
dívidas destas.
§ 1º No caso de falência ou liquidação extrajudicial
da entidade aberta de previdência complementar ou
da sociedade seguradora, o patrimônio dos fundos não
integrará a respectiva massa falida ou liquidanda.
§ 2º Os bens e direitos integrantes do patrimônio dos fundos não poderio ser penhorados, seqüestrados, arrestados ou objeto de qualquer outra forma
de constrição judicial em decorrência de dívidas da
entidade aberta de previdência complementar ou da
sociedade seguradora.
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Art. 69. No caso de morte do participante ou segurado dos planos e seguros de que trata o art. 66
desta Lei, os seus beneﬁciários poderão optar pelo
resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício
de caráter continuado previsto em contrato, independentemente da abertura de inventário ou procedimento
semelhante.
Art. 70. Os planos de previdência complementar
e os seguros de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência comercializados até 31 de dezembro de
2005 poderão ser adaptados pelas entidades abertas
de previdência complementar e sociedades seguradoras à estrutura prevista no art. 66 desta Lei.
Art. 71. O disposto no art. 70 desta Lei não afeta
o direito dos participantes e segurados à portabilidade
dos recursos acumulados para outros planos e seguros,
estruturados ou não nos termos do art. 66 desta Lei.
Art. 72. A concessão de benefício de caráter continuado por plano ou seguro estruturado na forma do
art. 66 desta Lei importará na transferência da propriedade das quotas dos fundos a que esteja vinculado o
respectivo plano ou seguro para a entidade aberta de
previdência complementar ou a sociedade seguradora
responsável pela concessão.
Parágrafo único. A transferência de titularidade
de quotas de que trata o caput deste artigo não caracteriza resgate para ﬁns de incidência do Imposto
de Renda.
Art. 73. Aplica-se aos planos e seguros de que
trata o art. 66 desta Lei o disposto no art. 11 da Lei nº
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 1º a 5º
e 7º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004.
Parágrafo único. Fica responsável pela retenção
e recolhimento dos impostos e contribuições incidentes
sobre as aplicações efetuadas nos fundos de investimento de que trata o art. 66 desta Lei a entidade aberta
de previdência complementar ou a sociedade seguradora que comercializar ou administrar o plano ou o seguro enquadrado na estrutura prevista no mencionado
artigo, bem como pelo cumprimento das obrigações
acessórias decorrentes dessa responsabilidade.
Art. 74. É facultado ao participante de plano de
previdência complementar enquadrado na estrutura
prevista no art. 66 desta lei o oferecimento, como garantia de ﬁnanciamento imobiliário, de quotas de sua
titularidade dos fundos de que trata o referido artigo.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também:
I – aos cotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual –FAPI;
II – aos segurados titulares de seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência enquadrado
na estrutura prevista no art. 66 desta Lei.
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§ 2º A faculdade mencionada no caput deste
artigo aplica-se apenas ao ﬁnanciamento imobiliário
tomado em instituição ﬁnanceira, que poderá ser vinculada ou não a entidade operadora do plano ou do
seguro.
Art. 75. É vedada às entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras
a imposição de restrições ao exercício da faculdade
mencionada no art. 74 desta Lei, mesmo que o ﬁnanciamento imobiliário seja tomado em instituição ﬁnanceira não vinculada.
Art. 76. A garantia de que trata o art. 74 desta
Lei será objeto de instrumento contratual especíﬁco,
ﬁrmado pelo participante ou segurado, pela entidade
aberta de previdência complementar ou sociedade
seguradora e pela instituição ﬁnanceira.
Parágrafo único. O instrumento contratual especíﬁco a que se refere o caput deste artigo será considerado, para todos os efeitos jurídicos, como parte
integrante do plano de benefícios ou da apólice, conforme o caso.
Art. 77. As operações de ﬁnanciamento imobiliário
que contarem com a garantia mencionada no art. 74
desta lei serão contratadas com seguro de vida com
cobertura de morte e invalidez permanente.
Art. 78. As instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para administração
de carteira ﬁcam autorizadas a constituir fundos de
investimento que permitam a cessão de suas quotas
em garantia de locação imobiliária.
§ 1º A cessão de que trata o caput deste artigo
será formalizada mediante registro perante o administrador do fundo, pelo titular das quotas, por meio de
termo de cessão ﬁduciária acompanhado de 1 (uma)
via do contrato de locação.
§ 2º Na hipótese de o cedente não ser o locatário
do imóvel locado, deverá também assinar o contrato
de locação na qualidade de garantidor.
§ 3º A cessão em garantia de que trata o caput
deste artigo constitui regime ﬁduciário sobre as quotas cedidas, que ﬁcam indisponíveis, inalienáveis e
impenhoráveis, tornando-se a instituição ﬁnanceira
administradora do fundo seu agente ﬁduciário.
§ 4º A cessão ﬁduciária das quotas do fundo estende-se até a entrega das chaves do imóvel.
§ 5º O contrato de locação mencionará a existência e as condições da cessão de que trata o caput deste
artigo, inclusive quanto a sua vigência, que poderá ser
por prazo determinado ou indeterminado.
§ 6º No caso de cessão por prazo determinado
mencionado no § 5º deste artigo, na hipótese de prorrogação automática do contrato de locação, o cedente
permanecerá responsável por todos os seus efeitos,
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ainda que não tenha anuído no aditivo contratual, podendo, no entanto, exonerar-se da garantia, a qualquer
tempo, mediante notiﬁcação ao locador, ao locatário e
à administradora do fundo, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
§ 7º Na hipótese de mora, o credor ﬁduciário
notiﬁcará extrajudicialmente o locatário e o cedente,
se pessoa distinta, comunicando o prazo de 10 (dez)
dias para pagamento integral da divida, sob pena de
excussão extrajudicial. da garantia, na forma do § 8º
deste artigo.
§ 8º Não ocorrendo o pagamento integral da dívida no prazo ﬁxado no § 7º deste artigo, o credor poderá requerer ao agente ﬁduciário que lhe transﬁra, em
caráter pleno, exclusivo e irrevogável, a titularidade de
quotas suﬁcientes para a sua quitação, sem prejuízo
da ação de despejo e da demanda, por meios próprios,
da diferença eventualmente existente, na hipótese de
insuﬁciência da garantia.
§ 9º A excussão indevida da garantia enseja responsabilidade do credor ﬁduciário pelo prejuízo causado, sem prejuízo da devolução das quotas ou do valor
correspondente, devidamente atualizado.
§ 10. O agente ﬁduciário não responde pelos
efeitos do disposto nos §§ 7º e 8º deste artigo, exceto
na hipótese de comprovado dolo, má-fé, simulação ou
fraude, no âmbito da administração do fundo.
§ 11. Fica responsável pela retenção e recolhimento dos impostos e contribuições incidentes sobre
as aplicações efetuadas nos fundos de investimento
de que trata o caput deste artigo a instituição que
comercializar ou administrar o fundo com a estrutura
prevista neste artigo, bem como pelo cumprimento
das obrigações acessórias decorrentes dessa responsabilidade.
Art. 79. Os arts. 37 e 40 da Lei nº 8.245, de 18
de outubro de 1991, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes incisos:
“Art. 37. .................................................
..............................................................
IV – cessão ﬁduciária de quotas de fundo
de investimento.
..................................................... “(NR)
“Art. 40. .................................................
VIII – exoneração de garantia constituída
por quotas de fundo de investimento;
IX – liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do
art. 37 desta lei.(NR)
Art. 80. Compete ao Banco Central do Brasil, à
Comissão de Valores Mobiliários e & superintendência de Seguros privado, no âmbito de suas respectivas
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atribuições, dispor sobre os critérios complementares
para a regulamentação deste Capítulo.
CAPÍTULO XIII
Disposições Gerais
Art. 81. Para ﬁns do disposto nas alíneas b e c
do inciso XI do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a atualização monetária efetuada na
forma do inciso II do § 1º do art. 27 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, não será considerada para ﬁns
da descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicase desde 1º de novembro de 2003.
Art. 82. Para efeito de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Coﬁns,
do IRPJ e da CSLL, as instituições ﬁnanceiras e as
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem computar como receitas
ou despesas incorridas nas operações realizadas em
mercados de liquidação futura:
I – a diferença, apurada no último dia útil do mês,
entre as variações das taxas, dos preços ou dos índices
contratados (diferença de curvas), sendo o saldo apurado por ocasião da liquidação do contrato, da cessão
ou do encerramento da posição, nos casos de:
a) swap e termo;
b) futuro e outros derivativos com ajustes
ﬁnanceiros diários ou periódicos de posições
cujos ativos subjacentes aos contratos sejam
taxas de juro spot ou instrumentos de renda
ﬁxa para os quais seja possível a apuração do
critério previsto neste inciso;
II – o resultado da soma algébrica dos ajustes
apurados mensalmente, no caso dos mercados referidos na alínea b, do inciso I, do caput deste artigo
cujos ativos subjacentes aos contratos sejam mercadorias, moedas, ativos de renda variável, taxas de juro
a termo ou qualquer outro ativo ou variável econômica
para os quais não seja possível adotar o critério previsto no referido inciso;
III – o resultado apurado na liquidação do contrato, da cessão ou do encerramento da posição, no
caso de opções e demais derivativos.
§ 1º A Secretaria da Receita Federal regulamentará o disposto neste artigo, podendo, inclusive, determinar que o valor a ser reconhecido mensalmente, na
hipótese de que trata a alínea b do inciso I do caput
deste artigo, seja calculado:
I – pela bolsa em que os contratos foram negociados ou registrados;
II – enquanto não estiver disponível a informação
de que trata o inciso I do caput deste artigo, de acor-
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do com os critérios estabelecidos pelo Banco Central
do Brasil.
§ 2º Quando a operação for realizada no mercado de balcão, somente será admitido o reconhecimento de despesas ou de perdas se a operação tiver
sido registrada em sistema que disponha de critérios
para aferir se os preços, na abertura ou no encerramento da posição, são consistentes com os preços
de mercado.
§ 3º No caso de operações de hedge realizadas
em mercados de liquidação futura em bolsas no exterior, as receitas ou as despesas de que trata o caput
deste artigo serão apropriadas pelo resultado:
I – da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso de contratos sujeitos a ajustes de
posições;
II – auferido na liquidação do contrato, no caso
dos demais derivativos.
§ 4º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns, ﬁca
vedado o reconhecimento de despesas ou de perdas
apuradas em operações realizadas em mercados fora
de bolsa no exterior.
§ 5º Os ajustes serão efetuados no livro ﬁscal
destinado à apuração do lucro real.
Art. 83. o art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...................................................
§ 2º O pagamento dos tributos e contribuições na forma do disposto no caput deste
artigo será considerado deﬁnitivo, não gerando,
em qualquer hipótese, direito à restituição ou
à compensação com o que for apurado pela
incorporadora.
§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da incorporação sujeita a tributação na
forma deste artigo não deverão ser computados na apuração das bases de cálculo dos
tributos e contribuiç5es de que trata o caput
deste artigo, devidos pela incorporadora em
virtude de suas outras atividades empresariais,
inclusive incorporações não afetadas.
§ 4º Para ﬁns do disposto no § 3º deste
artigo, os custos e despesas indiretos pagos
pela incorporadora no mês serão apropriados
a cada incorporação na mesma proporção
representada pelos custos diretos próprios
da incorporação, em relação ao custo direto
total da incorporadora, assim entendido como
a soma de todos os custos diretos de todas as
incorporações e o de outras atividades exercidas pela incorporadora.
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§ 5º A opção pelo regime especial de
tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, na forma do caput deste
artigo, a partir do mês da opção.” (NR)
Art. 84. O Ministro de Estado da Fazenda poderá criar, nos Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, Turmas Especiais, de caráter temporário,
com competência para julgamento de processos que
envolva valores reduzidos ou matéria recorrente ou de
baixa complexidade.
§ 1º As Turmas de que trata o caput deste artigo
serão paritárias, compostas por 4 (quatro) membros,
sendo 1 (um) conselheiro Presidente de Câmara, representante da Fazenda, e 3 (três) conselheiros com
mandato pro tempore, designados entre os conselheiros suplentes.
§ 2º As Turmas Especiais a que se refere este
artigo poderão funcionar nas cidades onde estão localizadas as superintendências da Secretaria da Receita Federal.
§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará
o disposto neste artigo, inclusive quanto à deﬁnição da
matéria e do valor a que se refere o caput deste artigo
e ao funcionamento das Turmas Especiais.
Art. 85. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, passa a vigorar acrescido do art. 26-A e com a
seguinte redação para os arts. 2º, 9º, 16 e 23:
“Art. 2º ............................. .....................
Parágrafo único. Os atos e termos processuais a que se refere o caput deste artigo
poderão ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou
equivalente, conforme disciplinado em ato da
administração tributária. “(NR)
Art 9º ....................................................
§ 1º Os autos de infração e as notiﬁcações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo
sujeito passivo, pode ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos
depender dos mesmos elementos de prova.
......................................................”(NR)
“Art. 16. .................................................
V – se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
..................... ................................“(NR)
“Art. 23. ................................................
..............................................................
III – por meio eletrônico, com prova de
recebimento, mediante:
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a) envio ao domicílio tributário do sujeito
passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1º Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput deste artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I – no endereço da administração tributária na internet;
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III – uma única vez, em órgão da imprensa oﬁcial local.
§ 2º........................................................
III – se por meio eletrônico, 15 (quinze)
dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente
utilizado pelo sujeito passivo;
IV – 15 (quinze) dias após a publicação
do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3º Os meios de intimação previstos
nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4º Para ﬁns de intimação, considera-se
domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido,
para ﬁns cadastrais, à administração tributária;
e
II – o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5º endereço eletrônico de que trata
este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo,
e a administração tributária informar-lhe-á as
normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6º As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração tributária.”(NR)
“Art. 26-A. A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda – CSRF
poderá, por iniciativa de seus membros, dos
Presidentes dos Conselhos de Contribuintes,
do Secretário da Receita Federal ou do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovar
proposta de súmula de suas decisões reiteradas e uniformes.
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§ 1º De acordo com a matéria que constitua o seu objeto, a súmula será apreciada
por uma das Turmas ou pelo Pleno da CSRF.
§ 2º A súmula que obtiver 2/3 (dois terços) dos votos da Turma ou do Pleno será
submetida ao Ministro de Estado da Fazenda,
após parecer favorável da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, ouvida a Secretaria da
Receita Federal.
§ 3º Após a aprovação do Ministro de Estado da Fazenda e publicação no Diário Oﬁcial da União, a súmula terá efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal
e, no âmbito do processo administrativo, aos
contribuintes.
§ 4º A súmula poderá ser revista ou cancelada, por propostas dos Presidentes e VicePresidentes dos Conselhos de Contribuintes,
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
ou do Secretário da Receita Federal, obedecidos os procedimentos previstos para a sua
edição.
§ 5º Os procedimentos de que trata este
artigo serão disciplinados nos regimentos internos dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.” (NR)
Art. 86. O art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º A Secretaria da Receita Federal, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá veriﬁcar se o
contribuinte é devedor à Fazenda Nacional.
§ 1º Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com
o valor do débito.
§ 2º Existindo débito em nome do contribuinte, em relação às contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11. da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições instituidas
a título de substituição e em relação à Divida
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com
o valor do débito.
§ 3º Ato conjunto dos Ministérios da
Fazenda e da Previdência Social estabelecerá as normas e procedimentos necessários
à aplicação do disposto neste artigo.”(NR)
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Art. 87. O art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 89. .................................................
.......... ....................................................
§ 8º Veriﬁcada a existência de débito em
nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.” (NR)
Art. 88. O art. 8º-A da Lei nº 10.336, de 19 de
dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 8º-A. O valor da Cide-Combustíveis pago pelo vendedor de hidrocarbonetos
líquidos, não destinados à formulação de gasolina ou diesel, poderá ser deduzido dos valores devidos pela pessoa jurídica adquirente
desses produtos, relativamente a tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento.
§ 1º A pessoa jurídica importadora dos
produtos de que trata o caput deste artigo,
não destinados à formulação de gasolina ou
diesel, poderá deduzir dos valores dos tributos
ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, nos termos, limitem e condições estabelecidos em regulamento, o valor
da Cide-Combustíveis pago na importação.
§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo
somente aos hidrocarbonetos líquidos
utilizados como insumo pela pessoa jurídica
adquirente.
§ 3º Os tributos ou contribuições dos
quais poderá ser deduzida a Cide-Combustíveis, na forma deste artigo, serão relacionados
em regulamento” (NR)
Art. 89. O art. 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. .................................................
..............................................................
§ 4º Será também exigida multa isolada
sobre o valor total do débito indevidamente coa-pensado, quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I – no inciso I do caput do art. 44 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de l996;
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II – no inciso II do caput do art. 44 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, deﬁnidos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º do art.
44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4º deste
artigo. “(NR)
Art. 90. o art. 36 da Lei nº 9.985, de 19 de julho
de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 36. .................................................
..................... .........................................
§ 4º Nos empreendimentos e atividades regularmente licenciados, a partir de 31
de agosto de 2005, o valor a que se referem
o caput e o § 1º deste artigo será, conforme
critérios e metodologia estabelecidos pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente, ﬁxado
antes da licença de instalação e somente poderá ser modiﬁcado em caso de alteração do
projeto de empreendimento ou de seu projeto
executivo.” (NR)
Art. 91. O § 2º do art. 3º e o art. 24 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, passam a vigorar acrescidos
dos seguintes incisos:
“Art. 3º ............... ...................................
.................. ............................................
§ 2º .......................................................
.................... ..........................................
IV – produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
.....................................................” (NR)
“Art. 24. .................................................
... ...........................................................
XXVII – para o fornecimento de bens e
serviços, produzidos ou prestados no País, que
envolvam, cumulativamente, alta complexidade
tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada
pela autoridade máxima do órgão.
.................................................. ...“(NR)
Art. 92. O art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classiﬁcadas na Classe
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Rural, inclusive Cooperativas de Eletriﬁcação
Rural, serão concedidos ao consumo que se
veriﬁque na atividade de irrigação e aqüicultura desenvolvida em um período diário contínuo de 8h30m (oito horas e trinta minutos)
de duração, facultado ao concessionário ou
permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica o estabelecimento
de escalas de horário para início, mediante
acordo com os consumidores, garantido o
horário compreendido entre 21h30m (vinte e
uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas)
do dia seguinte.”(NR)
Art. 93. O art. 199 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 199 ...............................................
§ 1º Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste
artigo, em nenhuma hipótese ﬁcará suspenso
o exercício de direitos derivados de contratos
de locação, arrendamento mercantil ou de
qualquer outra modalidade de arrendamento
de aeronaves ou de suas partes.
§ 2º Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1º deste artigo não se
submeterão aos efeitos da recuperação judicial
ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida
na parte ﬁnal do § 3º do art. 49 desta lei.
§ 3º Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa
relativos a contratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de
suas partes.”(NR)
Art. 94. O disposto no art. 93 desta lei não se
aplica aos processos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial que estejam em curso na data de
publicação desta lei.
Art. 95. Na apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Coﬁns, nos termos do art.
1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do
art. 1º da Lei nº 10.033, de 29 de dezembro de 2003,
a receita bruta referente à prestação de serviços públicos de captação, tratamento e distribuição de água
e esgoto obedecerá ao regime de caixa.
Art. 96. Aplica-se o disposto no caput do art.
10 da Lei nº 10.933, de 29 de dezembro de 2003, às
receitas relativas ao fornecimento de energia elétrica
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produzida por fontes alternativas de energia, com base
em fontes eólica, solar, biomassa e pequenas centrais
hidroelétricas, conforme deﬁnido pela Aneel.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo
estende-se à Contribuição para o PIB/Pasep no regime
não cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
Art. 97. A partir de 15 de agosto de 2005, a Receita Federal do Brasil poderá, por intermédio de convênio, arrecadar e ﬁscalizar, mediante remuneração de
1,5% (um e meio por cento) do montante arrecadado,
o adicional de contribuição instituído pelo § 3º do art.
8º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, observados,
ainda, os §§ 4º e 5º do referido art. 9º e, no que couber,
o disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 98. O caput do art. 8º da Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso XII:
“Art. 8º ... ...............................................
..............................................................
XII – as receitas decorrentes de operações relativas a energia elétrica celebradas
com os consumidores das classes residencial,
rural, Poder Público, iluminação pública e serviços públicos.”(NR)
CAPÍTULO XIV
Disposições Finais
Art. 99. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I – a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao da publicação da Medida Provisória nº 252,
de 15 junho de 2005, em relação ao disposto nos arts.
42 e 43 desta lei, observado o disposto na alínea a do
inciso II e na alínea c do inciso VII deste artigo;
II – a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto)
mês subseqüente ao da publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2005, em relação ao
disposto:
a) no art. 42 desta lei, relativamente ao
inciso I do § 3º e ao inciso II do § 7º do art. 3º
da Lei nº 10.495, de 3 de julho de 2002;
b) no art. 45 desta lei, em relação às alterações do art. 10 da Lei nº 11.051, de 29 de
dezembro de 2004;
c) nos arts. 47 e 48 desta lei, observado o disposto na alínea a do inciso VI deste
artigo;
III – a partir de 1º de outubro de 2005, relação
ao disposto no art. 33 desta lei;
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IV – a partir de 1º de janeiro de 2006, em relação ao disposto nos arts. 17 a 27, 31, 37 e 60 a 65
desta lei;
V – em relação ao art. 82 desta lei, a partir da
edição de ato disciplinando a matéria, observado, como
prazo mínimo:
a) o 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês
subseqüente ao da publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2005, para
a Contribuição para o PIS/Pasep e para a
Coﬁns;
b) o 1º (primeiro) dia do mês de janeiro
de 2006, para o IRPJ e para a CSLL;
VI – a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês
subseqüente ao da publicação desta lei, em relação:
a) aos arts. 47 e 48 desta lei, relativamente às alterações efetuadas na redação original
dos arts. 43 e 44 da Medida Provisória nº 252,
de 15 de junho de 2005;
b) aos arts. 53, 54 e 55 desta lei;
VII – a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao da publicação desta Lei, em relação:
a) ao art. 93 desta lei, relativamente ao
§ 4º do art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004;
b) aos arts. 35, 36, 46, 49, 50, 51, 52, 56,
59, 79, 79, 95 e 90 a 96 desta lei;
c) ao art. 43 desta lei, relativamente às
alterações efetuadas no art. 2º e no inciso
XXVI do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003;
d) ao art. 44 desta lei, relativamente às
alterações efetuadas no inciso II do § 11 do art.
8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004;
VIII – desde 1º de novembro de 2003, em relação
ao disposto no art. 81 desta lei;
IX – a partir da data da publicação do ato conjunto a que se refere o § 3º do art. 7º do Decreto-Lei
nº 2.297, de 23 de julho de 1996, constante do art. 96
desta lei, em relação aos arts. 96 e 97 desta lei;
X – a partir da data da publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2005, em relação aos
demais dispositivos;
XI – a partir da data da publicação desta lei, em
relação:
a) aos arts. 2º, 5º, 9º e 13 da Lei nº 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, constantes do art.
32 desta lei;
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b) ao inciso XXVII do art. 10 da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, constante do art. 43 desta lei; e
c) ao art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, constante do art. 98 desta lei.
Art. 100. Ficam revogados:
I – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) a Lei nº 8.661, de 2 de junho de
1993;
b) o parágrafo único do art. 17 da Lei nº
8.668, de 25 de junho de 1993;
c) o § 4º do art. 82 e os incisos I e II do art.
83 da Lei nº 3.981, de 20 de janeiro de 1995;
d) os arts. 39, 40, 42 e 43 da Lei nº
10.637, de 30 de dezembro 2002;
II – o art. 73 da Medida provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001;
III – o art. 36 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
IV – o art. 11 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004.
MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 252, DE 2005
Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de
Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, o Regime Especial de Aquisição de
Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa de inclusão
Digital, dispõe sobre incentivos ﬁscais para
a inovação tecnológica e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Repes
Art. 1º Fica instituído o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços
de Tecnologia da Informação – REPES, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
Art. 2º É beneﬁciária do Repes a pessoa jurídica
que exerça exclusivamente as atividades de desenvolvimento de software e de prestação de serviços de
tecnologia da informação e que, por ocasião da sua
opção pelo Repes, assuma compromisso de exporta-
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ção superior a oitenta por cento de sua receita bruta
anual de venda de bens e serviços.
Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica a pessoa jurídica que tenha suas receitas, no
todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Coﬁns.
Art. 3º Para ﬁns de controle da produção e da
comprovação de que o contratante do serviço prestado
sejam residente ou domiciliado no exterior, o beneﬁciário do Repes deverá utilizar promama de computador
em código aberto.
§ lº A Secretaria da Receita Federal terá acesso
on line, pela Internet, às informações o ao programa
de que trata o caput, para ﬁns de auditoria, com controle de acesso mediante certiﬁcação digital.
§ 2º Para ﬁns de reconhecimento da utilização da
infra-estrutura de software e hardware, o programa
de que trata o caput será homologado pela Secretaria
da Receita Federal.
Art. 4º Fica suspensa a exigência da contribuição
para o PIS/Pasep – importação e da Coﬁns – importação incidentes sobre a importação de bens novos
destinados ao desenvolvimento, no País, de software
e de serviços de tecnologia da informação quando importados diretamente pelo beneﬁciário do Repes para
incorporação ao seu ativo imobilizado.
§ 1º A suspensão de que trata o caput aplica-se
também à contribuição para o PIS/Pasep e à Coﬁns
incidentes sobre a venda dos referidos bens no mercado interno, quando adquiridos por pessoa jurídica
beneﬁciária do Repes.
§ 2º Nas notas ﬁscais relativas à venda de que
trata o § 1º, deverá constar a expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência da contribuição
para o PIS/Pasep e da Coﬁns”, com a especiﬁcação
do dispositivo legal correspondente.
§ 3º Na hipótese deste artigo, o percentual de
exportações de que trata o art. 2º será apurado considerando-se a média obtida, a partir do início de utilização dos bens adquiridos no âmbito do Repes, durante
o período de três anos.
§ 4º O prazo de início de utilização a que se refere o § 3º não poderá ser superior a um ano, contado
a partir da aquisição.
Art. 5º Fica suspensa a exigência da contribuição
para o PIS/Pasep – importação e da Coﬁns – importação incidentes sobre a importação de serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de software e de
serviços de tecnologia da informação, quando importados diretamente pelo beneﬁciário do Repes.
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§ 1º A suspensão de que trata o caput aplica-se
também à contribuição para o PIS/Pasep e à Coﬁns
incidentes sobre a venda dos referidos serviços no
mercado interno, quando adquiridos por pessoa jurídica beneﬁciária do Repes.
§ 2º Nas notas ﬁscais relativas aos serviços de
que trata o § 1º, deverá constar a expressão “Venda
de serviços efetuada com suspensão da exigência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns”, com a especiﬁcação do dispositivo legal correspondente.
Art. 6º As suspensões de que tratam os arts. 4º
e 5º convertem-se em alíquota zero após o decurso
do prazo de cinco anos contado da data da ocorrência
dos respectivos fatos geradores.
Art. 7º A adesão ao Repes ﬁca condicionada à
regularidade ﬁscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos e contribuições federais.
Art. 8º A pessoa jurídica beneﬁciária do Repes
terá a adesão cancelada:
I – na hipótese de descumprimento do compromisso de exportação de que trata o art. 2º;
II – sempre que se apure que o beneﬁciário:
a) não satisfazia as condições ou não
cumpria os requisitos para a adesão; ou
b) deixou de satisfazer as condições ou
de cumprir os requisitos para a adesão; e
III – a pedido.
§ 1º Na ocorrência do cancelamento da adesão
ao Repes, a pessoa jurídica dele excluída ﬁca obrigada a recolher juros e multa, de mora ou de ofício,
contados a partir da data da aquisição ou de registro
da Declaração de Importação, conforme o caso, referentes as contribuições não pagas em decorrência da
suspensão de que tratam os arts. 4º e 5º na condição
de contribuinte, em relação aos bens importados ou
na condição de responsável, em relação aos bens adquiridos no mercado interno.
§ 2º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II
do caput, a pessoa jurídica excluída do Repes somente
poderá efetuar nova adesão após o decurso do prazo
de dois anos, contado da data do cancelamento.
Art. 9º A transferência de propriedade ou a cessão de uso, a qualquer título, dos bens importados ou
adquiridos no mercado interno na forma do caput ou
do § 1º do art. 4º, antes de cumprida a disposição de
que trata o § 3º do mesmo artigo, deverá ser precedida de recolhimento, pelo beneﬁciário do Repes, dos
juros e multa, de mora ou de ofício, na forma do § 1º
do art. 8º.
Art. 10. No caso do art. 9º, se o beneﬁciário efetuar a transferência de propriedade antes de decorri-
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dos dois anos da ocorrência dos fatos geradores, as
contribuições também serão devidas.
Art. 11. É vedada a adesão ao Repes de pessoa
jurídica optante do Sistema Integrado de Pagamento
de impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
Ali. 12. Os bens e os serviços beneﬁciados pela
suspensão referida nos arts. 4º e 5º serão relacionados em regulamento.
CAPÍTULO II
Do Recap
Art. 13. Fica instituído o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras
– RECAP, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 14. É beneﬁciária do Recap a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, assim considerada
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para
o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior
à adesão ao Recap, houver sido igual ou superior a
oitenta por cento de sua receita bruta total de venda
de bens e serviços no período, e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação
durante o período de dois anos-calendário.
§ 1º A pessoa jurídica em início de atividade, ou
que não tenha atingido no ano anterior o percentual
de receita de exportação exigido no caput, poderá se
habilitar ao Recap desde que assuma compromisso
de aderir, no período de três anos-calendário, receita
bruta decorrente de exportação para o exterior de, no
mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de
venda de bens e serviços.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas que tenham suas receitas, no todo ou em
parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa
da contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns.
Art. 15. Fica suspensa a exigência da contribuição para o PIS/Pasep – importação e da Coﬁns – importação incidentes sobre a importação de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento, quando importados diretamente pelo beneﬁciário do Recap para incorporação
ao seu ativo imobilizado.
§ 1º A suspensão de que trata o caput aplica-se
também à contribuição parte o PIS/Pasep e à Coﬁns
incidentes sobre a venda dos referidos bens no mercado interno, quando adquiridos por pessoa jurídica
beneﬁciária do Recap.
§ 2º O benefício de suspensão de que trata este
artigo poderá ser usufruído nas aquisições e importações realizadas no período de três anos contados da
data de adesão ao Recap.
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§ 3º O percentual de exportações de que tratam
o caput e o § 1º do art. 14 será apurado considerando-se a média obtida, a partir do início de utilização
dos bens adquiridos no âmbito do Recap, durante o
período:
I – de dois anos, no caso do caput; ou
II – de três anos, no caso do § 1º do art. 14.
§ 4º O prazo de início de utilização a que se refere
o § 3º não poderá ser superior a três anos.
§ 5º A pessoa jurídica que der destinação diversa
da prevista no caput, revender o bem antes do prazo
referido nos incisos I ou II do § 3º, conforme o caso, ou
não atender às demais condições de que trata o art.
14, ﬁca obrigada a recolher juros e multa, de mora ou
de ofício, contados a partir da data da aquisição, referentes às contribuições não pagas em decorrência da
suspensão de que trata este artigo, na condição:
I – de contribuinte, em relação à contribuição
para o PIS/Pasep – importação e à Coﬁns – Importação; ou
II – de responsável, em relação à contribuição
para o PIS/Pasep e à Coﬁns.
§ 6º Nas notas ﬁscais relativas à venda de que
trata o § 1º deverá constar a expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência da contribuição
para o PIS/Pasep e da Coﬁns”, com a especiﬁcação
do dispositivo legal correspondente.
§ 7º A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota zero após cumpridas as condições
de que tratam o caput e o § 1º do art. 14.
§ 8º A pessoa jurídica que efetuar o compromisso
de que trata o § 1º do art. 14 poderá ainda, observadas as mesmas condições ali estabelecidas, utilizar o
benefício de suspensão de que trata o art. 40 da Lei
nº 10.865, de 30 de abril de 2004.
Art. 16. A adesão ao Recap ﬁca condicionada à
regularidade ﬁscal da pessoa jurídica cm relação aos
tributos e contribuições federais.
CAPÍTULO III
Dos incentivos à inovação tecnológica
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos
seguintes incentivos ﬁscais:
I – dedução, para efeito de apuração do lucro
líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classiﬁcáveis como despesas operacionais pela
legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, ou como pagamento na forma prevista
no § 2º;
II – redução de cinqüenta por cento do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI incidente sobre
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equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos,
bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas
que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa
e ao desenvolvimento tecnológico;
III – depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação normal
das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, destinados à utilização nas atividades de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ;
IV – amortização acelerada, mediante dedução
como custo ou despesa operacional, no período de
apuração cm que forem efetuados, dos dispêndios
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados
exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica, classiﬁcáveis no ativo diferido do beneﬁciário, para efeito de
apuração do IRPJ;
V – crédito do imposto sobre a renda retido na
fonte, incidente sobre os valores pagos, remetidos ou
creditados a beneﬁciários residentes ou domiciliados
no exterior, a título de royalties, de assistência técnica
ou cientíﬁca e de serviços especializados, previstos em
contratos de transferência de tecnologia averbados ou
registrados nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, nos seguintes percentuais:
a) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encenados a partir de 1º
de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de
2008;
b) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração encenados a partir de 1º
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013; e
VI – redução a zero da alíquota do imposto de
renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o
exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.
§ 1º Consideram-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação,
bem como a agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo que implique
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade
ou produtividade, resultando maior competitividade
no mercado.
§ 2º O disposto no inciso I do caput aplica-se
também aos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica contratadas
no País com universidade, instituição de pesquisa e inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2º
da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, ﬁcando a
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pessoa jurídica que efetuou o dispêndio com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle
da utilização dos resultados dos dispêndios.
§ 3º Na hipótese de dispêndios com assistência
técnica, cientíﬁca ou assemelhados e de royalties por
patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica
no exterior, a dedutibilidade ﬁca condicionada à observância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506,
de 30 de novembro de 1964.
§ 4º Na apuração dos dispêndios realizados com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, não serão computados os montantes alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e
entidades do Poder Público.
§ 5º O benefício a que se refere o inciso V do caput somente poderá ser usufruído por pessoa jurídica
que assuma o compromisso de realizar dispêndios em
pesquisa no País, em montante equivalente a, no mínimo, o dobro do valor desse benefício.
§ 6º A dedução de que trata o inciso I do caput
aplica-se para efeito de apuração da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
§ 7º A pessoa jurídica beneﬁciária dos incentivos
de que trata este artigo ﬁca abrigada à prestar, em
meio eletrônico, informações sobre os programas de
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na
forma estabelecida em regulamento.
Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas
operacionais, na forma do inciso I do caput do art. 17
e de seu § 6º as importâncias transferidas a microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a
Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, destinadas à
execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e
ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas
importâncias venha a ter participação no resultado
econômico do produto resultante.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às transferências de recursos efetuadas para inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei nº
10.973, de 2004.
§ 2º Não constituem receita das microempresas
e empresa de pequeno porte, nem rendimento do inventor independente, as importâncias recebidas na
forma do caput, desde que utilizadas integralmente
na realização da pesquisa ou desenvolvimento de
inovação tecnológica.
§ 3º Na hipótese do § 2º para as microempresas
e empresas de pequeno porte de que trata o caput que
apuram o imposto de renda com base no lucro real,
os dispêndios efetuados com a execução de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnoló-
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gica não serão dedutíveis na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17, a
partir do ano-calendário de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, o valor corresponde a até sessenta por cento da soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
classiﬁcáveis como despesa pela legislação do IRPJ,
na forma do inciso I do caput do art. 17.
§ 1º A exclusão de que trata o caput poderá chegar a até oitenta por cento dos dispêndios em função
do número de empregados pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser deﬁnida em
regulamento.
§ 2º Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, poderão também ser considerados, na
forma do regulamento, os sócios que exerçam atividade de pesquisa.
§ 3º Sem prejuízo do disposto no caput e no §
lº, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido,
na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, o valor corresponde a até vinte por cento
da soma dos dispêndios ou pagamentos vinculados à
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar
registrado.
§ 4º Para ﬁns do disposto no § 3º, os dispêndios
e pagamentos serão registrados na Parte E do Livro
de Apuração do Lucro Real – LALUR e excluídos no
período de apuração da concessão da patente ou do
registro do cultivar.
§ 5º A exclusão de que trata este artigo ﬁca limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso cm período de apuração
posterior.
§ 6º O disposto no § 5º não se aplica à pessoa
jurídica referida no § 2º.
Art. 20. Para ﬁns do disposto neste Capítulo, os
valores relativos aos dispêndios incorridos em instalações ﬁxas e na aquisição de aparemos, máquinas e
equipamentos, destinados A utilização em projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, metrologia,
normalização técnica e avaliação da conformidade,
aplicáveis a produtos. processos, sistemas e pessoal,
procedimentos de autorização de registros, licenças,
homologações e suas formas correlatas, bem como
relativos a procedimentos de proteção de propriedade
intelectual, poderão ser depreciados ou amortizados
na forais da legislação vigente, podendo o saldo não
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depreciado ou não amortizado ser excluído na determinação do lucro real, no período de apuração em que
concluída sua utilização.
§ 1º O valor do saldo excluído na forma do caput
deverá ser controlado na parte 8 do Lalur e será adicionado, na determinação do lucro real, em cada período de apuração posterior, pelo valor da depreciação
ou amortização normal que venha a ser contabilizada
como despesa operacional.
§ 2º A pessoa jurídica beneﬁciária de depreciação
ou amortização acelerada nos termos dos incisos III
e IV do caput do art. 17 não pode utilizar-se do beneﬁcio de que trata o caput deste artigo relativamente
aos mesmos ativos.
§ 3º A depreciação ou amortização acelerada
de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 17,
bem como a exclusão do saldo não depreciado ou
não amortizado na forma do caput deste artigo não
se aplicam para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL.
Art. 21. A União, por intermédio das agências de
fomento de ciência e tecnologia, poderá subvencionar
até cinqüenta por cento do valor da remuneração de
pesquisadores, titulados como mestres ou doutores,
empregados em atividades de inovação tecnológica
em empresas localizadas no território brasileiro, na
forma do regulamento.
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20:
I – deverão ser controlados contabilmente em
contas especiﬁcas; e
II – somente poderão ser deduzidos se pagos a
pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas
no País, exceto os pagamentos destinados à obtenção
e manutenção de patentes e marcas no exterior.
Art. 23. O gozo dos benefícios ﬁscais e da subvenção de que tratam os arts. 17 a 21 ﬁca condicionado à comprovação da regularidade ﬁscal da pessoa jurídica.
Art. 24. Os termos, limites e condições para efeito
de fruição dos incentivos ﬁscais mencionados nos a
ﬂs. 17 a 21 serão objeto de regulamento.
Art. 25. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos incentivos de que
tratam os arts. 17 a 22, bem como a utilização indevida dos incentivos ﬁscais neles referidos, implicam
perda do direito aos incentivos ainda não utilizados e
o recolhimento do valor correspondente aos tributos
não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados,
acrescidos de multa e de juros, de mora ou de oﬁcio,
previstos na legislação tributária, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
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Art. 26. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA e os projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 ﬁcarão
regidos pela legislação em vigor na data da publicação
desta Medida Provisória, autorizada a migração para
o regime nela previsto, conforme disciplinado em regulamento.
Art. 27. O disposto deste Capítulo não se aplica
às pessoas jurídicas que utilizarem os benefícios de
que tratam as Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991,
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de lide
janeiro de 2001.
CAPÍTULO IV
Do Programa de Inclusão Digital
Art. 28. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns incidentes
sobre a receita bruta de venda, a varejo, de unidades de processamento digital classiﬁcadas no código
8471.50.10 da Tabela de Incidência do IPI.
§ 1º A redução de alíquotas de que trata o caput
alcança as receitas de vendas de unidades de entrada classiﬁcadas nos códigos 8471.60.52 (teclado) e
8471.60.53 (exclusivamente mouse), e a unidade de
saída por vídeo classiﬁcada no código 8471.60.72
(monitor), todos da TIPI, quando vendidas juntamente
com a unidade de processamento digital.
§ 2º Os produtos de que trata este artigo devem
atender aos termos e condições estabelecidos em
regulamento, inclusive quanto ao valor e especiﬁcações técnicas.
Art. 29. Nas vendas efetuadas na forma do art. 28
não se aplica a retenção na fonte da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Coﬁns a que se referem o art. 64 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 34
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29:
I – não se aplicam às vendas efetuadas por empresa optante pelo SIMPLES; e
II – aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de
dezembro de 2009.
CAPÍTULO V
Dos Incentivos às Micro-Regiões da Ada e Adene
Art. 31. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos a partir
do ano-calendário de 2006 e até 31 de dezembro de
2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado
para instalação, ampliação, modernização ou diversiﬁcação enquadrado em setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, em
micro-regiões menos desenvolvidas localizadas nas
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áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste – ADENE e da Agência de Desenvolvimento
da Amazônia – ADA, terão direito:
I – à depreciação acelerada incentivada, para
efeito de cálculo do imposto sobre a renda;
II – ao desconto, no prazo de doze meses contado da aquisição, dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Coﬁns de que tratam o inciso III do §
1º do art. 3º das Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, na hipótese de aquisição
de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados cm regulamento, destinados
à incorporação ao seu ativo imobilizado.
§ 1º As micro-regiões alcançadas, bem assim os
limites e condições para fruição do beneﬁcio referido
neste artigo serão deﬁnidos em regulamento.
§ 2º A fruição deste beneﬁcio ﬁca condicionada
à fruição do beneﬁcio de que trata o art. 1º da Medida
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
§ 3º A depreciação acelerada incentivada de que
trata o caput consiste na depreciação integral, no próprio ano da aquisição.
§ 4º A quota de depreciação acelerada, correspondente ao beneﬁcio, constituirá exclusão do lucro líquido para ﬁns de determinação do lucro real, devendo
ser escriturada no Lalur.
§ 5º O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o
custo de aquisição do bem.
§ 6º A partir do período de apuração em que for
atingido o limite de que trata o § 5º o valor da depreciação normal, registrado na escrituração comercial,
deverá ser adicionado ao lucro liquido para efeito de
determinação do lucro real.
§ 7º Os créditos de que trata o inciso II do caput
serão apurados mediante a aplicação, a cada mês,
das alíquotas referidas no caput do art. 22 das Leis
nº 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente a um doze avos do custo de aquisição do bem.
§ 8º Salvo autorização expressa em lei, o beneﬁcio
ﬁscal de que trata este artigo não poderá ser usufruído
cumulativamente com outros idênticos.
CAPÍTULO VI
Do Simples
Art. 32. O art. 15 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. .................................................
..............................................................
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II – a partir do mês subseqüente ao que
incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XIV e XVII
a XIX do art. 9º:
..............................................................
VI – a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório de
exclusão nos casos dos incisos XV e XVI do
art. 9º.
..............................................................
§ 5º Na hipótese do inciso VI do caput,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo SIMPLES mediante
a comprovação, junto á unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre
o seu domicílio ﬁscal, da quitação do débito
inscrito no prazo de até trinta dias contados
a partir da ciência do ato declaratório de exclusão.” (NR)
CAPÍTULO VII
Do IRPJ e da CSLL
Art. 33. O art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“§ 4º O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
ﬁnanceira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção
de prédios destinados à ‘venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos
para a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por
meio de índices ou coeﬁcientes previstos em
contrato.” (NR)
Art. 34. O caput do art. 1º da Lei nº 11.051, de
29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real poderio utilizar crédito
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, à razão de vinte e cinco por
cento sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos,
novos, relacionados em regulamento, adquiridos entre lº de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2006, destinados ao ativa imobilização e empregados em processo industrial
do adquirente.” (NR)
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CAPÍTULO VIII
Do Imposto de Renda da Pessoa Física
Art. 35. O art. 22 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 22. Fica isento do imposto de renda
o ganho de capital auferido na alienação de
bens e direitos de pequeno valor, cujo preço
unitário de alienação, no mês em que esta se
realizar, seja igual ou inferior a:
I – R$20.060,00 (vinte mil reais), no caso
de alienação de ações negociadas no mercado de balcão;
II – R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
nos demais casos.
.....................................................” (NR)
Art. 36. Fica isento do Imposto de Renda o ganho
auferido por pessoa física residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de cento e oitenta dias contados da celebração
do contrato, aplique o produto da venda na aquisição
de imóveis residenciais.
§ 1º No caso de venda de mais de um imóvel,
o prazo referido neste artigo será contado a partir da
data de celebração do contrato relativo à primeira
operação.
§ 2º A aplicação parcial do produto da venda
implicará tributação do ganho, proporcionalmente, ao
valor da parcela não aplicada.
§ 3º No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao
ganho de capital correspondente à parcela empregada
na aquisição de imóvel residencial.
§ 4º A inobservância das condições estabelecidas
neste artigo importará em exigência do imposto com
base no ganho de capital, acrescido de:
I – juros de mora, calculados a partir do segundo
mês subseqüente ao do recebimento do valor ou de
parcela do valor do imóvel vendido; e
II – multa, de mora ou de oﬁcio, calculada a partir do segundo mês seguinte ao do recebimento do
valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o
imposto não for pago até trinta dias após o prazo de
que trata o caput.
§ 5º A pessoa física somente poderá usufruir
do benefício de que trata este artigo uma vez a cada
cinco anos.
Art. 37. Para a apuração da base de cálculo do
imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de
capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de
bens imóveis realizada por pessoa física residente no
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País, poderá ser aplicado fator de redução (FR) do
ganho de capital apurado.
§ 1º O fator de redução referido no capo: será
determinado pela seguinte formula FR=1/1,0035m,
onde “m” corresponde ao número de meses decorridos entre a data de aquisição do imóvel e a de sua
alienação.
§ 2º Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de
dezembro de 1995, o fator de redução de que trata o
caput será aplicado a partir de 1º de janeiro de 1996,
sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
CAPÍTULO IX
Da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
Art. 38. O § 2º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27
de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:
“III – agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional.” (NR)
Art. 39. O art. 32 da Lei nº 10.485, de 3 de julho
de 2002. passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. ..................................................
..............................................................
§ 3º Estão sujeitos à retenção na fonte
da contribuição para o PIS-Pasep e da Coﬁns os pagamentos referentes à aquisição de
autopeças constantes dos Anexos I e II desta
Lei, exceto pneumáticos, quando efetuados
por pessoa jurídica fabricante:
I – de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no
art. 1º;
II – de produtos relacionados no art. 1º.
§ 4º O valor a ser retido na forma do §
3º constitui antecipação das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e
será determinado mediante a aplicação, sobre
a importância a pagar, do percentual de um
décimo por cento para a Contribuição para o
PIS/Pasep e cinco décimos por cento para a
Coﬁns.
§ 5º O valor retido na quinzena deverá
ser recolhido até o último dia útil da quinzena
subseqüente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento.
.................................... ..........................
§ 7º A retenção na fonte de que trata o
§ 3º:
I – Não se aplica caso de pagamento
efetuado a pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
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e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES e a
comerciante atacadista ou varejista;
II – alcança também os pagamentos
efetuados por serviço de industrialização
no caso de industrialização por encomenda.” (NR)
Art. 40. Os arts. 10 e 15 da Lei nº 10.833, de 2003,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art 10...................................................
.......................................................................
XXVI – as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária e construção de prédio destinado
à venda, quando decorrentes de contratos de
longo prazo ﬁrmado antes de 30 de outubro
de 2003;
................... .....................................”NR
“Art.15. .................................................
..............................................................
V – nos incisos VI, IX a XXVI do caput
e no § 1º e 2º do art. 10;
......................................................”(NR)
Art. 41. Os arts. 7º, 8º, 28 e 40 da Lei nº 10.865,
de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º....................................................
.......................................................................
§ 5º Para efeito do disposto no § 4º não
se inclui a parcela a que se refere a alínea e
do inciso V do art. 13 da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996.” (NR)
“Art. 8º....................................................
.......................................................................
§12.........................................................
.......................................................................
XIII – preparações compostas não Alcoólicas, classiﬁcadas no código 2106.90.10
Ex 01, da TIPI, destinadas à elaboração de
bebidas pelas pessoas jurídicas industriais
dos produtos referidos no art. 49 da Lei nº
10.833, de 2003.
......................................................”(NR)
“Art. 28...................................................
.......................................................................
VII – preparações compostas não-alcoólicas, classiﬁcadas no código 2106.90.10 Ex
01, da TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos
produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833,
de 2003.
......................................................”(NR)
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“Art. 40........................... .......................
§ 1º Para ﬁns do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica preponderantemente
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no anocalendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a oitenta por cento
de sua receita bruta total de venda de bens e
serviços no mesmo período.
...................................”(NR) ..................
Art.42. Os arts. 2º e 10 da Lei nº 11.051, de 2004,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.2º ....................................................
..............................................................
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se
às aquisições efetuadas após 1º de outubro
de 2004.” (NR)
“Art. 10. ................................................
..............................................................
III – para autopeças relacionadas nos
Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho
de 2002:
a) no inciso I do art. IV da Lei nº 10.485,
de 2002. no caso de venda para as pessoas
jurídicas nele relacionados; ou
b) no inciso II do art. 32 da Lei nº 10.485,
de 2002. no caso de vendas para as pessoas
jurídicas nele relacionados;
..............................................................
§ 2º A Contribuição para o PIS/Pasep e a
Coﬁns incidirão sobre a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica executora da encomenda
às alíquotas de um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento e de sete inteiros e seis
décimos por cento, respectivamente.
§ 3º Para os efeitos deste artigo aplicamse os conceitos dc industrialização por encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.” (NR)
Art. 43. Nas aquisições de sucata de alumínio,
classiﬁcada no código 7602.00 da TIPI, efetuadas por
pessoa jurídica que exerça a atividade de fundição, ﬁca
vedada a utilização do crédito de que trata o inciso II do
caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e o inciso II
do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003.
Art. 44. A incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Coﬁns ﬁca suspensa no caso de venda
de sucata de alumínio, classiﬁcada no código 7602.00
da TIPI, para pessoa jurídica que apure o Imposto de
Renda com base no lucro real e que exerça a atividade de fundação.
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Parágrafo único. A suspensão de que trata o
caput não se aplica às vendas efetuadas por pessoa
jurídica optante pelo Simples.
CAPÍTULO X
Do IPI
Art. 45. O § 2º do art. 43 da Lei nº 4.502, de 30
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 2º As indicações do caput e de seu § 1º
serão feitas na forma do regulamento.” (NR)
Art. 46. O art. 6º da Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A Secretaria da Receita Federal
expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei, inclusive quanto
aos requisitos e periodicidade para apuração e
para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à deﬁnição de receita de exportação e aos documentos ﬁscais comprobatórios
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador.” (NR)
CAPÍTULO XI
Dos prazos de recolhimento
de Impostos e contribuições
Art. 47. Em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1º de janeiro de 2005, os recolhimentos do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, serão
efetuados nos seguintes prazos:
I – IRRF
a) na data da ocorrência do fato gerador,
no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes
ou domiciliados no exterior; e
2. pagamentos a beneﬁciários não identiﬁcados;
b) até o terceiro dia útil subseqüente ao
decêndio de ocorrência dos fatos geradores,
no caso de:
1. juros sobre o capital próprio e aplicações ﬁnanceiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos
de capitalização;
2. prêmios, inclusive os distribuídos sob
a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros
decorrentes desses prêmios; e
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3. multa ou qualquer vantagem, de que
trata o art. 70 da Lei nº 9.430. de 1996:
c) até o último dia útil do mês subseqüente ao encerramento do período de apuração,
no caso de rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de investimento
imobiliário; e
d) até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subseqüente ao mês de ocorrência
dos fatos geradores, nos demais casos;
II – IOF:
a) até o terceiro dia útil subseqüente ao
decêndio de ocorrência dos fatos geradores,
no caso de aquisição de ouro, ativo ﬁnanceiro; e
b) até o terceiro dia útil subseqüente ao
decêndio da cobrança ou do registro contábil
do imposto, nos demais casos.
Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese
de que trata a alínea d do inciso I, em relação aos fatos geradores ocorridos:
I – no mês de dezembro de 2006, os recolhimentos serão efetuados:
a) até o terceiro dia útil subseqüente ao
decêndio, para os fatos geradores ocorridos
no primeiro e segundo decêndio; e
b) até o último dia útil do primeiro decêndio do mês de janeiro de 2007, para os fatos
geradores ocorridos no terceiro decêndio;
II – no mês de dezembro de 2007, os recolhimentos serão efetuados:
a) até o terceiro dia útil do segundo decêndio, para os fatos geradores ocorridos no
primeiro decêndio; e
b) até o último dia útil do primeiro decêndio do mês de janeiro de 2008, para os
fatos geradores ocorridos no segundo e no
terceiro decêndio.
Art. 48. O § 1º do art. 63 da Lei nº 8.981, de 20
de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“§ 1º O imposto de que trata este artigo
incidirá sobre o valor de mercado do prêmio,
na data da distribuição.” (NR)
Art. 49. O parágrafo único do art. 10 da Lei nº
9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Parágrafo único. O pagamento ou a retenção e o recolhimento da contribuição serão
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efetuados no mínimo uma vez por decêndio.”
(NR)
Art. 50. O § 2º do art. 70 da Lei nº 9.430, de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 2º O imposto deverá ser retido na data
do pagamento ou crédito da multa ou vantagem.” (NR)
Art 51. O art. 35 da Lei nº 10.833, de 2003, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. Os valores retidos na quinzena,
na forma dos arts. 30, 33 e 34, deverão ser
recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão
público que efetuar a retenção ou, de forma
centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica, até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que
tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica
fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.” (NR)
CAPITULO XII
Dos Fundos de Investimento Vinculados
A Planos de Previdência e Seguros
de Vida com Cobertura Por Sobrevivência
Art. 52. As entidades abertas de previdência
complementar e as sociedades seguradoras poderão,
a partir de 12 de janeiro de 2006, constituir fundos de
investimento, com patrimônio segregado, vinculados
exclusivamente a planos de previdência complementar
ou seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, estruturados na modalidade de contribuição
variável, por elas comercializados e administrados.
Parágrafo único. Durante o período de acumulação, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder, dos planos e seguros referidos
no caput, terá por base a rentabilidade da carteira de
investimentos dos respectivos fundos.
Art. 53. A aquisição de plano ou seguro enquadrado na estrutura prevista no art. 52 far-se-á mediante
subscrição, pelo adquirente, de cotas dos fundos de
investimento vinculados.
§ 1º No caso de plano ou seguro coletivo:
I – a pessoa jurídica adquirente também será
cotista do fundo; e
II – o contrato ou apólice conterá cláusula com
a periodicidade em que as cotas adquiridas pela pessoa jurídica terão sua titularidade transferida para os
participantes ou segurados.
§ 2º A transferência de titularidade de que trata
o inciso II do § 1º:
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I – conferirá aos participantes ou segurados o
direito à realização de resgates e à portabilidade dos
recursos acumulados correspondentes às cotas;
II – não caracteriza resgate para ﬁns de incidência do Imposto de Renda.
§ 3º Independentemente do disposto no § 1º, inciso II, no caso de falência ou liquidação extrajudicial
de pessoa jurídica proprietária de cotas:
I – a titularidade das cotas vinculadas a participantes ou segurados individualizados será transferida
a estes;
II – a titularidade das cotas não vinculadas a
qualquer participante ou segurado individualizado será
transferida para todos os participantes ou segurados
proporcionalmente ao número de cotas de propriedade destes, inclusive daquelas cuja titularidade lhes
tenha sido transferida com base no inciso I deste parágrafo.
Art. 54. O patrimônio dos fundos de investimento de que trata este Capítulo não se comunica com o
das entidades abertas de previdência complementar
ou das sociedades seguradoras que os constituírem,
não respondendo, nem mesmo subsidiariamente, por
dívidas destas.
Parágrafo único. No caso de falência ou liquidação extrajudicial da entidade aberta de previdência
complementar ou da sociedade seguradora, o patrimônio dos fundos não integrará a respectiva massa
falida ou liquidanda.
Art. 55. No caso de morte do participante ou segurado dos planos e seguros de que trata o art. 52, os
seus beneﬁciários poderão optar pelo resgate das cotas
ou pelo recebimento de benefício de caráter continuado
previsto em contrato, independentemente da abertura
de inventário ou procedimento semelhante.
Art 56. Os planos de previdência complementar
e os seguros de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência comercializados até 31 de dezembro de
2005 poderão ser adaptados pelas entidades abertas
de previdência complementar e sociedades seguradoras à estrutura prevista neste Capítulo.
Art. 57. O disposto no art. 56 não afeta o direito dos participantes e segurados à portabilidade dos
recursos acumulados, para outros planos e seguros,
estruturados ou não nos termos do art. 52.
Art. 58. A concessão de benefício de caráter continuado por plano ou seguro estruturado na forma do
art. 52 importará na transferência da propriedade das
cotas dos fundos a que esteja vinculado o respectivo
plano ou seguro para a entidade aberta de previdência
complementar ou a sociedade seguradora responsável
pela concessão.
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Parágrafo único. A transferência de titularidade
de cotas de que trata o caput não caracteriza resgate
para ﬁns de incidência do Imposto de Renda.
Art. 59. Aplicam-se aos planos e seguros de que
trata o art. 52 o art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,e os art. 1º a 5º e 7º da Lei nº 11.053,
de 29 de dezembro de 2004.
Parágrafo único. Fica responsável pela retenção
e recolhimento dos impostos e contribuições incidentes sobre as aplicações efetuadas nos fundos de investimento de que trata o art. 52 a entidade aberta de
previdência complementar ou a sociedade seguradora
que comercializar ou administrar o plano ou seguro enquadrado na estrutura prevista no mencionado artigo,
bem como pelo cumprimento das obrigações acessórias decorrentes dessa responsabilidade.
Art. 60. É facultado ao participante de plano de
previdência complementar enquadrado na estrutura
prevista no art. 52 o oferecimento, como garantia de
ﬁnanciamento imobiliário, de cotas, de sua titularidade,
dos fundos de que trata o referido artigo.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também:
I – aos cotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI; e
II – aos segurados titulares de seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência enquadrado
na estrutura prevista neste Capítulo.
§ 2º A faculdade mencionada no caput aplica-se
apenas ao ﬁnanciamento imobiliário tomado em instituição ﬁnanceira, que poderá ser vinculada ou não à
entidade operadora do plano ou seguro.
Art. 61. É vedada às entidades abertas de previdência complementar e às sociedades seguradoras
a imposição de restrições ao exercício da faculdade
mencionada no caput, especialmente quando o ﬁnanciamento imobiliário for tomado em instituição ﬁnanceira não vinculada.
Art. 62. A garantia de que trata o art. 60 será
objeto de instrumento contratual especíﬁco, ﬁrmado
pelo participante ou segurado, pela entidade aberta de
previdência complementar ou sociedade seguradora
e pela instituição ﬁnanceira.
Parágrafo único. O instrumento contratual especíﬁco a que se refere o caput será considerado, para
todos os efeitos jurídicos, como parte integrante do
plano de benefícios ou da apólice, conforme o caso.
Art. 63. As operaç6es de ﬁnanciamento imobiliário
que contarem com a garantia mencionada no art. 60
serão contratadas com seguro de vida com cobertura
de morte e invalidez permanente.
Art. 64. Compete ao Banco Central do Brasil, à
Comissão de Valores Mobiliários e à Superintendência
de Seguros Privados, no âmbito de suas respectivas
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atribuições, dispor sobre os critérios complementares
para a regulamentação deste Capítulo.
CAPITULO XIII
Das Disposições Gerais
Art. 65. Para efeito de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Coﬁns,
do IRPJ e da CSLL, as instituições ﬁnanceiras e as
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem computar como receitas
ou despesas incorridas nas operações realizadas em
mercados de liquidação futura:
I – a diferença, apurada no último dia útil do mês,
entre as variações das taxas, dos preços ou dos índices
contratados (diferença de curvas), sendo o saldo apurado por ocasião da liquidação do contrato, da cessão
ou do encerramento da posição, nos casos de:
a) swap e termo;
b) futuro e outros derivativos com ajustes
ﬁnanceiros diários ou periódicos de posições
cujos ativos subjacentes aos contratos sejam
taxas de juro spot ou instrumentos de renda
ﬁxa para os quais seja possível a apuração do
critério previsto neste inciso;
II – o resultado da soma algébrica dos ajustes
apurados mensalmente, no caso dos mercados referidos na alínea b do inciso I cujos ativos subjacentes aos
contratos sejam mercadorias, moedas, ativos de renda
variável, taxas de juro a termo ou qualquer outro ativo
ou variável econômica para os quais não seja possível
adotar o critério previsto no referido inciso;
III – o resultado apurado na liquidação do contrato, da cessão ou do encerramento da posição, no
caso de opções e demais derivativos.
§ 1º A Secretaria da Receita Federal regulamentará o disposto neste artigo, podendo, inclusive, determinar que o valor a ser reconhecido mensalmente, na
hipótese de que trata a alínea b do inciso I do caput,
seja calculado:
I – pela bolsa em que os contratos foram negociados ou registrados;
II – enquanto não estiver disponível a informação
de que trata o inciso I do caput, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º Quando a operação for realizada no mercado de balcão, somente será admitido o reconhecimento de despesas ou de perdas se a operação tiver
sido registrada em sistema que disponha de critérios
para aferir se os preços, na abertura ou no encerramento da posição, sejam consistentes com os preços
de mercado.
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§ 3º No caso de operações de hedge realizadas
em mercados de liquidação futura em bolsas no exterior, as receitas ou as despesas de que trata o caput
serão apropriadas pelo resultado;
I – da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso de contratos sujeitos a ajustes de
posições;
II – auferido na liquidação do contrato, no caso
dos demais derivativos.
§ 4º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns, ﬁca
vedado o reconhecimento de despesas ou de perdas
apuradas em operações realizadas em mercados fora
de bolsa no exterior.
§ 5º Os ajustes serão efetuados no Lalur.
Art. 66. O art 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42. .................................................
................................... ...........................
§ 2º O pagamento dos tributos e contribuições na forma do disposto no caput será
considerado deﬁnitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela incorporadora.
§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da incorporação sujeita a tributação na
forma deste artigo não deverão ser computados
na apuração das bases de cálculo dos tributos
e contribuições de que trata o caput, devidos
pela incorporadora em virtude de suas outras
atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas.
§ 4º Para ﬁns do disposto no § 3º, os custos e despesas indiretos pagos pela incorporadora num mês serão reconhecidos como próprios da incorporação no mesmo percentual de
participação das receitas mensais próprias da
incorporação na receita mensal total recebida
pela incorporadora, assim entendida a soma de
todas as receitas operacionais ou não operacionais recebidas pela incorporadora, inclusive
a advinda da incorporação afetada.
§ 5º A opção pelo regime especial de
tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, na forma do caput, a
partir do mês da opção.” (NR)
Art. 67. Está sujeito ao Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de quinze por cento, o
ganho de capital apurado na alienação efetuada por
pessoa física a órgãos, autarquias e fundações da ad-
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ministração pública federal, de imóvel rural para ﬁns
de reforma agrária.
§ 1º Na hipótese de alienação a que se refere o
caput, efetuada por pessoa jurídica, o ganho de capital
está sujeito à incidência, na fonte, do IRPJ e da CSLL,
às mesmas alíquotas e forma de incidência previstas
no art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996.
§ 2º O valor retido na forma do § 1º será considerado antecipação do que for devido pela pessoa jurídica
em relação ao mesmo imposto e contribuição.
§ 3º A pessoa física e a pessoa jurídica deverão
demonstrar perante o órgão, autarquia ou fundação da
administração pública federal adquirente, para efeito
do caput e do § 1º, o ganho de capital decorrente da
operação, na forma disciplinada pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 4º Os impostos e a contribuição de que trata
este artigo serão retidos, em espécie, pelo órgão ou
entidade adquirente, no ato do pagamento.
§ 5º O valor retido, correspondente a cada imposto ou contribuição, será levado a crédito da respectiva
conta da receita da União, na data da retenção.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica nas
hipóteses de alienações efetuadas por pessoas físicas
não sujeitas à incidência do Imposto de Renda, previstas na legislação tributária, e nas alienações efetuadas
por pessoas jurídicas optantes pelo Simples.
Art. 68. O Ministro de Estado da Fazenda poderá
criar, nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Turmas Especiais, por prazo determinado,
com competência para julgamento dos processos que
especiﬁcar em função da matéria e do valor.
§ 1º As Turmas de que trata o caput serão paritárias, compostas por quatro membros, sendo um
conselheiro Presidente de Câmara, representante da
Fazenda, e três conselheiros com mandato pro tempore, designados entre os conselheiros suplentes.
§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará
o disposto neste artigo, inclusive quanto à deﬁnição da
matéria e do valor a que se refere o caput e ao funcionamento das Turmas Especiais.
Art. 69. O art 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23
de julho de 19S6, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º Veriﬁcada a existência de débito em
nome do sujeito passivo, ainda que parcelado
sob qualquer modalidade, inscritos ou não em
Dívida Ativa da União, de natureza tributaria
ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento será utilizado para extingui-lo, total
ou parcialmente, mediante compensação em
procedimento de ofício.
§ 2º Após a realização dos procedimentos a que se referem o caput e o § 1º, se remanescer crédito, a restituição e o ressarcimento ﬁcam condicionados à comprovação,
pelo sujeito passivo pessoa jurídica, de sua
regularidade ﬁscal relativamente às contribuições a que se referem os arts. 1º a 3º da Lei nº
11.098, de 13 de janeiro de 2005, inclusive as
inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS.
§ 3º Na hipótese de existência de débito
em nome do sujeito passivo pessoa jurídica,
relativo às contribuições de que trata o § 2º, o
valor remanescente do crédito a lhe ser restituído ou ressarcido após a realização dos
procedimentos a que se referem o caput e
o § 1º, será utilizado para extingui-lo, total ou
parcialmente.
§ 4º A extinção de débito na forma dos §§
1º e 3º será precedida de intimação ao sujeito
passivo para que manifeste sua concordância em relação ao procedimento, no prazo de
quinze dias, sendo seu silêncio considerado
aquiescência.
§ 5º O valor equivalente ao montante do
débito extinto na forma prevista no § 3º será
repassado mensalmente ao INSS.
§ 6º Os Ministérios da Fazenda e da Previdência Social disciplinarão, no âmbito das
respectivas competências, o disposto neste
artigo.” (NR)
Art. 70. O art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Federal,
após o reconhecimento do direito creditório a
pedido do sujeito passivo e antes de proceder
à restituição ou ao ressarcimento de tributos e
de contribuições por ela administrados, deverá veriﬁcar se este é devedor perante aquela
Secretaria e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN.

“§ 8º Veriﬁcada a existência de débito
em nome do sujeito passivo, ainda que parcelado sob qualquer modalidade, inscritos ou
não em dívida ativa do INSS, de natureza tributária ou não, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente,
mediante compensação em procedimento de
ofício.” (NR)

212

Setembro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 71. O art 8º-A da Lei nº 10.336, de 19 de
dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 8º-A. O valor da CIDE-Combustíveis pago pelo vendedor de hidrocarbonetos líquidos, não destinados à formulação
de gasolina ou diesel, poderá ser deduzido
dos valores devidos pela pessoa jurídica
adquirente desses produtos, relativamente
a tributos ou contribuições, administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nos termos, limites e condições estabelecidos em
regulamento.
§ 1º A pessoa jurídica importadora dos
produtos de que trata o caput, não destinados
à formulação de gasolina ou diesel, poderá
deduzir dos valores dos tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, nos termos, limites e condiç5cs estabelecidos em regulamento, o valor da CIDECombustíveis pago na importação.
§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo
somente aos hidrocarbonetos líquidos utilizados como insumo pela pessoa jurídica adquirente.
§ 3º Os tributos ou contribuições dos
quais poderão ser deduzidos a CIDE-Combustíveis, na forma deste artigo, serão relacionados em regulamento.” (NR)
Art. 72. O art. 18 da Lei nº 10.833, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. .................................................
..............................................................
§ 4º Será também exigida multa isolada
sobre o valor total do débito indevidamente compensado, quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I – no inciso I do caput do art. 44 da Lei
nº 9.430, de 1996;
II – no inciso II do caput do art. 44 da
Lei nº 9.430, de 1996, nos casos de evidente
intuito de fraude, deﬁnido nos arts. 71, 72 e 73
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º do art
44 da Lei nº 9.430, de 1996, às hipóteses previstas no § 4º deste artigo.” (NR)
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CAPÍTULO XIV
Das Disposições Finais
Art 73. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – a partir do primeiro dia do mês subseqüente à sua publicação em relação ao disposto nos art.
39 e 40, observado o disposto na alínea a do inciso
II deste artigo;
II – a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente à sua publicação em relação ao disposto:
a) no art. 39 desta Medida Provisória, relativamente ao inciso I do § 3º e ao inciso II do
§ 7º do art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002;
b) no art. 42, em relação às alterações
do art. 10 da Lei nº 11.051, de 2004;
c) nos art. 43 e 44;
III – a partir de 1º de outubro de 2005, em relação ao disposto nos arts. 33, 69 e 70, observado o
disposto no inciso V;
IV – a partir de 1º de janeiro de 2006, em relação
ao disposto nos arts. 17 a 27 e 47 a 51;
V – a partir da edição de ato disciplinando a matéria, em relação às alterações efetuadas nos §§ 2º
e 3º do art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 1986, pelo
art. 69 desta Medida Provisória; e
VI – em relação ao art 65, a partir da edição de
ato disciplinando a matéria, observado, como prazo
mínimo:
a) o primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta Medida Provisória, para
a Contribuição para o PIS/Pasep e Coﬁns;
b) o primeiro dia do mês de janeiro de
2006, para o IRPJ e a CSLL.
Art. 74. Ficam revogados:
I – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) a Lei nº 8.661, de 2 de junho de
1993;
b) o parágrafo único do art 17 da Lei nº
8.668, de 25 de junho de 1993;
c) o § 4º do art. 82 e os inciso I e II do art.
83 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
d) os arts. 39, 40, 42 e 43 da Lei nº
10.637, de 30 de dezembro 2002;
II – o art. 11 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004; e
III – o art. 73 da Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001.
Brasília, 15 de junho de 2005, 184º da Independência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva.
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MENSAGEM Nº 366, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 252 ,de 15 de junho de 2005,
que “Institui o Regime Especial de Tributação para a
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia
da Informação – REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa de Inclusão Digital, dispõe
sobre incentivos ﬁscais para a inovação tecnológica e
dá outras providências”.
Brasília. 15 de junho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM Interministerial nº 84/2005 – MF MDIC
Brasília, 15 de junho de 2005.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o presente Projeto de Medida Provisória que efetua as seguintes alterações na legislação
tributária federal:
a) institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES;
b) institui o Regime Especial de Aquisição
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP;
c) cria incentivos à inovação tecnológica
das empresas mediante redução de tributos;
d) institui programa de inclusão digital,
mediante redução a zero das alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
incidentes sobre a aquisição de computadores pessoais;
e) cria incentivos para a instalação de
empreendimentos em micro-regiões menos desenvolvidas no norte e no nordeste do País;
f) retira a retroatividade da exclusão do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, na
hipótese que especiﬁca;
g) permite às empresas de incorporação
imobiliária a inclusão das receitas ﬁnanceiras
na base de cálculo para apuração do lucro
presumido;
h) altera a legislação referente ao ganho
de capital na alienação de bens de pequeno
valor e de imóveis, em operações efetuadas
por pessoas físicas;
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i) altera a legislação da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Coﬁns;
j) altera legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;
k) altera prazos de recolhimento de impostos;
I) possibilita a constituição de fundos de
investimentos, com patrimônio segregado, pelas entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras;
m) altera a incidência de tributos e contribuições sobre operações realizadas em mercados de liquidação fura;
n) altera a legislação sobre patrimônio
de afetação;
o) dá outras providências.
2. A criação do Repes tem por objetivo aperfeiçoar nosso sistema tributário, possibilitando ao Brasil
maior inserção nas exportações de serviços de Tecnologia da Informação – TI, com preços compatíveis
com os oferecidos no mercado internacional, criando
conseqüentemente estímulo à exportação de serviços
com valor agregado e baseado em alta tecnologia,
bem como à ampliação da geração de empregos, ao
suporte a programas de inclusão digital e à facilitação
do acesso das pequenas e médias empresas a esse
mercado. Além disso, com a criação do Repes, deve
aumentar a participação das pequenas e médias empresas nas exportações brasileiras de serviços de TI.
3. A estrutura básica do Repes é conceder suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
incidentes sobre as aquisições no mercado interno e
sobre as importações de produtos e serviços destinados
ao desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia da informação, para exportação. A
suspensão das contribuições converte-se em alíquota
zero, após o decurso de cinco anos contado da data
da ocorrência do respectivo fato gerador.
4. O Repes deve ser entendido como um programa de redução de distorções, na medida em que
as empresas exportadoras, ao não gerar débito, têm
grande diﬁculdade no ressarcimento dos créditos de
PIS e Coﬁns acumulados. Através do Repes pretende-se contribuir para o atingimento da meta da Política Industrial, Tecnologia e de Comércio Exterior de
elevar as exportações de softwares e serviços de TI
de US$100 milhões/ano, em 2001, para US$2 bilhões/
ano, em 2007, melhorando a participação do Brasil nas
exportações mundiais de serviços.
5. A criação do Recap visa incentivar o investimento produtivo e a ampliação das exportações mediante a correção de distorções que oneram o custo
dos bens de capital das empresas preponderantemente
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exportadoras. Esse regime suspende a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns nas vendas
e na importação de máquinas, aparelhos, instrumentos
e equipamentos novos, relacionados em regulamento, quando adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras. A exemplo do Repes, o
Recap visa eliminar o acúmulo de créditos de PIS e
Coﬁns por empresas exportadoras, complementando
o dispositivo já previsto no art. 40 da Lei nº 10.865, de
30 de abril de 2004, que suspende a incidência das
contribuições nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem quando
destinados às pessoas jurídicas preponderantemente
exportadoras.
6. Os incentivos à inovação tecnológica estão
sendo instituídos em cumprimento ao previsto no art.
28 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que
prescreve que a União fomentará a inovação na empresa mediante a concessão de incentivos ﬁscais à
inovação e à pesquisa cientíﬁca e tecnológica no ambiente produtivo.
7. As normas adotadas na Medida Provisória, em
obediência à determinação legal mencionada, ratiﬁcam
e expandem os mecanismos atualmente existentes de
incentivo ﬁscal por meio de renúncia tributária com
relação às atividades desenvolvidas pelas pessoas
jurídicas em pesquisa, desenvolvimento tecnológico
e inovação.
8. O inciso I do art. 17 permite que as pessoas
jurídicas que tenham dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de
produtos deduzam, para efeito de apuração do lucro
líquido, valor correspondente à soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de
produtos, classiﬁcáveis como despesas operacionais
pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ.
9. Já o art. 18 possibilita que, no valor dos dispêndios passíveis de dedução como despesas operacionais, possam ser computadas as importâncias
transferidas a microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Lei nº 9.841, de 5 de outubro
de 1999, que atuem em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico.
10. Além da dedução dos dispêndios como despesas operacionais, conforme mencionado nos itens
8 e 9, as pessoas jurídicas poderão também:
a) reduzir em cinqüenta por cento o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
incidente sobre bens do ativo ﬁxo destinados
à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica de produtos (art. 17,II);
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b) depreciar aceleradamente tais bens do
ativo ﬁxo por meio da multiplicação por dois da
taxa de depreciação usualmente admitida, sem
prejuízo da depreciação normal, bem assim,
amortizar aceleradamente, mediante dedução
como custo ou despesa operacional, no período em que forem efetuados, os dispêndios
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados às atividades de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica
de produtos, classiﬁcáveis no ativo diferido do
beneﬁciário, para efeito de apuração do IRPJ
(art. 17, III e IV);
c) utilizar-se de crédito sobre o imposto
de renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneﬁciários residentes ou domiciliados no exterior,
a título de royalties, de assistência técnica ou
cientíﬁca e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados ou registrados nos termos da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes
percentuais: (i) vinte por cento, relativamente
aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1º de janeiro de 2005 até 31 de dezembro
de 2008; e (ii) dez por cento, relativamente aos
períodos de apuração encerrados a partir de
1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013. (art. 17, V);
11. O art. 19 dispõe também no sentido de expansão ao prever que, sem prejuízo da dedução dos
dispêndios como despesas operacionais, as pessoas
jurídicas poderão excluir do lucro líquido para determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL valor
correspondente a até sessenta por cento da soma dos
dispêndios realizados no período de apuração com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica de produtos, classiﬁcáveis como despesa
pela legislação do IRPJ.
12. Conforme prevêem os §§ 1º e 2º do art. 19,
porém, tal exclusão poderá chegar a até oitenta por
cento dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, incluindo, entre os pesquisadores, os sócios de
pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, na forma a ser
deﬁnida em regulamento. Ficando tal exclusão limitada
ao valor do lucro real e da base de cálculo da CSLL
do período de apuração, antes da própria exclusão.
Conforme os §§ 3º e 4º do art. 19, poderão também
ser excluídos do lucro líquido e da base de cálculo da
CSLL até vinte por cento do valor dos dispêndios e
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pagamentos vinculados à concessão de patentes e
registro de cultivar.
13. O art. 20 trata da depreciação de valores relativos aos dispêndios incorridos em instalações ﬁxas
e na aquisição de aparelhos, máquinas e equipamentos, destinados à utilização em projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, metrologia, normalização
técnica e avaliação da conformidade, aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, procedimentos
de autorização de registros, licenças, homologações e
suas formas correlatas, bem como relativos a procedimentos de proteção de propriedade intelectual.
14. O art. 21 permite à União, por intermédio das
agências de fomento de ciências e tecnologia, subvencionar até cinqüenta por cento do valor da remuneração
de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores,
empregados em atividades de inovação tecnológica
em empresas localizadas no território brasileiro, na
forma de regulamento.
15. Assim, os arts. 17 a 26 trazem signiﬁcativos
melhoramentos em relação à legislação em vigor,
quanto ao tratamento de incentivos ﬁscais concedidos
às pessoas jurídicas que explorem a atividade de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação
tecnológica de produtos.
16. Tendo em vista que as normas constantes
desta Medida Provisória ampliam em todos os aspectos o conteúdo dos atuais dispositivos de incentivo ﬁscal à pesquisa e à inovação, beneﬁciando as pessoas
jurídicas em geral, propõe-se a revogação da Lei nº
8.661, de 2 de janeiro de 1993, e dos arts. 39 a 43 da
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
17. O programa de inclusão digital – previsto nos
arts. 28 a 30 – reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns incidentes sobre
a comercialização, no varejo, de unidade de processamento digital, com o objetivo de reduzir o custo de
aquisição de computadores pessoais. Esta medida faz
parte de um programa mais amplo de inclusão digital
das camadas de menor renda, que tem como objetivo
contribuir para a redução da desigualdade social através
da viabilização do acesso desta parcela da população
a bens e serviços de informática.
18. Além de incentivar a inclusão digital, estas
medidas contribuem para aumentar a produção de
computadores no País, gerando ganhos de escala e
produtividade no setor e aumentando a competitividade das indústrias brasileiras de hardware.
19. Visando estimular o desenvolvimento das
regiões Norte e Nordeste, os dispositivos previstos
no art. 31 permitem que as empresas instaladas em
micro-regiões menos desenvolvidas nas áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
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– ADENE e da Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA:
a) efetuem a depreciação integral dos
bens de capital no ano de aquisição, para efeito
do cálculo do imposto de renda; e
b) descontem o valor da Contribuição
para o PIS-Pasep e da Coﬁns, incidentes na
aquisição de bens de capital, no prazo de 12
meses, contados da data de aquisição, do valor a pagar das contribuições incidentes sobre
sua receita bruta.
20. O art. 32 retira a retroatividade da exclusão
das empresas optantes pelo Simples quando essa
exclusão decorrer de inscrição de débitos em Dívida
Ativa da União e em Dívida Ativa do INSS.
21. A veriﬁcação das condições de exclusão das
pessoas jurídicas optantes pelo Simples, na hipótese
de que trata o item 20, não se dá de imediato, havendo uma defasagem temporal decorrente dos controles
operacionais, inclusive de sistemas eletrônicos, fazendo com que as exclusões acabem sendo retroativas
ao mês da inscrição do débito. Essa retroatividade
da exclusão onera o contribuinte que já se encontra
inadimplente perante a Fazenda Nacional. A alteração
proposta visa solucionar esse problema, determinando que os efeitos dessa exclusão dar-se-ão a partir
do ano-calendário subseqüente ao de ocorrência da
situação excludente.
22. O art. 33 determina que as empresas de incorporação e comercialização de imóveis apliquem,
sobre as receitas ﬁnanceiras, quando decorrentes da
comercialização de imóveis e apuradas por meio de
índices ou coeﬁcientes previstos em contrato, o percentual de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, para cálculo do lucro presumido.
A medida possibilita que empresas menores possam
optar pela tributação pelo lucro presumido sem operação tributária, reduzindo, assim, os custos operacionais, com impacto positivo na formação do preço de
venda dos imóveis.
23. O art. 34 prorroga, para 31 de dezembro de
2006, o prazo para aquisição de máquinas e equipamentos com os benefícios ﬁscais de depreciação acelerada para efeito de cálculo da CSLL.
24. O art. 35 dá nova redação ao caput do art.
22 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com
o intuito de elevar o valor da isenção do imposto de
renda, incidente sobre o ganho de capital auferido por
pessoas físicas na alienação de bens de pequeno valor, para operações até R$35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), estabelecendo, porém, o limite de R$20.000,00
(vinte mil reais) para o caso de alienação de ações ne-
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gociadas no mercado de balcão, mantendo a coerência
com a isenção de mesmo valor permitida na alienação
de ações negociadas em bolsas de valores.
25. O art. 36 permitirá à pessoa física a desoneração do imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital auferido na alienação de um ou mais imóveis,
desde que o alienante utilize os recursos das (alienações) na aquisição de imóveis residenciais no prazo
de cento e oitenta dias, contados da celebração do
contrato ou do primeiro contrato de venda. Este benefício somente poderá ser utilizada uma vez a cada
cinco anos.
26. O art. 37 permite à pessoa física a redução
do ganho de capital, apurado na alienação de bens
imóveis integrantes de seu patrimônio, mediante a aplicação de um Fator de Redução, cuja fórmula é FR = 1
/ 1,0035m (onde “m” corresponde ao número de meses
decorridos entre a data de aquisição do imóvel e a de
sua alienação), contado a partir do ano de 1996.
27. As propostas de que tratam os itens 24 a
26 têm o objetivo de reduzir os custos tributários, de
modo a dinamizar o mercado imobiliário, e estimular
o ﬁnanciamento de imóveis e a construção de novas
unidades.
28. O art. 38 trata da securitização do crédito
agrícola, dando a essa atividade, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Coﬁns, o mesmo tratamento dado às atividades de securitização dos créditos
imobiliários e ﬁnanceiros.
29. O art. 39 da Medida Provisória altera o art. 32
da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, visando:
a) reduzir os percentuais de retenção
aplicáveis sobre os pagamentos efetuados
pelas montadoras às pessoas jurídicas produtoras de autopeças, de forma a compatibilizar
os valores retidos a título de antecipação com
aqueles que serão devidos quando da apuração das contribuições, no caso da alteração
de redação do seu § 4º; e
b) evitar que a retenção efetuada pelas
montadoras de veículos alcance os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas produtoras
de autopeças optantes pelo Simples, bem,
como os valores pagos aos comerciantes atacadistas e varejistas cuja receita está sujeita
à incidência de PIS/Pasep e Coﬁns à alíquota
zero, no caso da inclusão do § 7º.
30. O art. 40 altera a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, visando evitar o reﬂexo da alteração
do regime de incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Coﬁns nos preços dos imóveis negociados antes de 30 de outubro de 2003, retoma para o
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regime de incidência cumulativa as receitas auferidas
na incorporação imobiliária, quando decorrentes de
contratos ﬁrmados antes daquela data.
31. O art. 41 altera os arts. 7º, 8º 28 e 40 da Lei
nº 10.865, de 2004.
32. A alteração do art. 7º determina que, para efeito do cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da CoFins-Importação, a parcela estabelecida
na alínea e do inciso V do art. 13 da Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 1996, não compõe a base
de cálculo do ICMS.
33. A medida visa simpliﬁcar a apuração das
bases de cálculo das contribuições incidentes na importação, pois tem-se observado um elevado grau de
diﬁculdade na sua ﬁxação, por desconhecer-se, no
exato momento da ocorrência do respectivo fato gerador, todos os elementos que as compõem. Assim, a
exclusão da parcela estabelecida na alínea e do inciso
V do art. 13 da LC nº 87, de 1996, da base de cálculo
do ICMS, para efeito de cálculo das contribuições, corrigirá uma distorção ocasionada pela falta de sintonia
entre o momento de ocorrência dos fatos gerados do
ICMS e das contribuições.
34. O inciso XIII inserido no § 12 do art. 8º e o
inciso VII inserido no art. 28 da Lei nº 10.865, de 2004,
reduzem a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Coﬁns incidentes sobre os concentrados
utilizados para a fabricação de bebidas refrigerantes.
35. Esta medida faz-se necessária tendo em vista
que os estabelecimentos industriais dessas bebidas
estão sujeitos, desde a edição da Lei nº 10.833, de
2003, a um regime de cobrança monofásica das referidas contribuições, no qual a parcela mais signiﬁcativa
dos valores devidos já é cobrada quando da aquisição
das respectivas embalagens.
36. A proposta de alteração do art. 40 da Lei nº
10.865, de 2004, determina que a pessoa jurídica seja
caracterizada como preponderante exportadora, com
o beneﬁcio de aquisição de insumos com suspensão
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Coﬁns, se exportar oitenta por cento de valor de suas
vendas de bens e serviços.
37. A nova redação do dispositivo favorece o enquadramento do contribuinte, atingindo o objetivo da
norma, visto que a redação atual do art. 40 determina
que a pessoa jurídica deve exportar oitenta por cento
do valor de sua receita bruta total para ser considerada preponderantemente exportadora.
38. O art. 42 altera os arts. 2º e 10 da Lei nº
11.051, de 29 de dezembro de 2004. A alteração do
art. 22 prorroga por prazo indeterminado o direito de
aproveitamento de créditos da Contribuição para o
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PIS/Pasep e da Coﬁns em 24 meses, instituídos pela
Lei nº 11.051, de 2004.
39. As alterações efetuadas no referido art. 10
da Lei nº 11.051, de 2004, que trata da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns no caso
de industrialização por encomenda de produtos sujeitos à incidência monofásica dessas contribuições,
visam:
I – gerar incidência das contribuições sobre a
receita da pessoa jurídica executora da encomenda,
criando, conseqüentemente, direito ao desconto de créditos de igual valor para o encomendante, de forma:
a) que a pessoa jurídica executora da
encomenda não continue a acumular créditos que possam comprometer seu capital de
giro, já que, pela legislação atual, os insumos
por ela adquiridos geram créditos que não
são passíveis de utilização em decorrência
da redução a zero das alíquotas incidentes
sobre sua receita decorrente dos serviços de
industrialização;
b) reduzir o valor das contribuições pagas
pelo encomendante, visto que no sistema atual
o custo dos serviços da pessoa jurídica executora da encomenda e dos insumos por esta
adquiridos não geram direito a crédito; e
II – conceituar industrialização por encomenda
para efeitos da incidência das contribuições.
40. Os arts. 43 e 44 vedam a utilização dos créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns nas aquisições de
sucata de alumínio e suspendem a incidência dessas
contribuições nas vendas desse produto para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Esses
dispositivos visam sanear o setor e transferir a tributação para as etapas seguintes de industrialização e
comercialização.
41. O dispositivo proposto no art. 45 altera a redação da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964,
remetendo para regulamento a competência para dispor sobre as indicações de rotulagem de produtos, de
forma a ﬂexibilizar as normas de rotulagem de novos
produtos surgidos no mercado.
42. O art. 46 visa homogeneizar as disposições
das Leis nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e nº
10.276, de 10 de setembro de 2001, no que se refere ao
poder de regulamentar o crédito presumido do IPI destinado a compensar a Contribuição para o PIS-Pasep
e a Coﬁns incidentes sobre produtos exportados.
43. Os arts. 47 a 51 dilatam o prazo para recolhimento de tributos federais. Sabe-se que no passado os prazos de recolhimento foram mais dilatados,

217

Setembro de 2005

tendo sido gradativamente encurtados, em face da
necessidade de evitar perdas monetárias impostas
por um severo regime inﬂacionário vivenciado pela
economia do País, que corroía o valor real do tributo
a ser recolhido no período compreendido entre sua
apuração e o efetivo ingresso nos cofres do Tesouro
Nacional.
44. Na atual conjuntura econômica, os baixos
índices de inﬂação afastaram a principal justiﬁcativa
para o recolhimento dos mencionados tributos em
prazos curtos, sendo oportuno que a Administração Tributária promova uma dilatação nos prazos
de apuração e recolhimento, o que atende as reivindicações de diversos setores da economia. Essa
dilatação resulta em consideráveis ganhos, seja por
parte das empresas, que obterão redução de seus
custos, seja por parte da própria Administração Tributária, mediante a melhoria no controle de débitos
e com consideráveis ganhos no processamento das
informações, com reduzido impacto no ﬂuxo de caixa do Tesouro.
45. Os arts. 52 a 64 alteram a legislação relativa
a entidades de previdência complementar e a sociedades seguradoras, visto que o arcabouço legal que
atualmente rege a atuação dessas entidades carece
de alguns ajustes que busquem aumentar a segurança dos participantes e segurados, especialmente nas
questões relacionadas com a segregação patrimonial
das reservas que estão sendo constituídas.
46. Atualmente, os recursos de planos de previdência aberta e de seguro de vida com cobertura por
sobrevivência, como os planos PGBL e VGBL, devem
ser aplicados, em sua totalidade, em fundos de investimentos especialmente constituídos. No entanto,
as quotas correspondentes pertencem à seguradora
operadora do plano sendo que, na eventualidade de
falência ou liquidação extrajudicial da seguradora, os
recursos acumulados acabam ﬁcando vinculados à
massa falida, e os participantes sujeitos ao concurso
de credores, em uma situação de baixa prioridade.
47. Nesse sentido, a poupança previdenciária
acumulada durante toda uma vida pode ﬁcar inacessível e dependendo da situação ﬁnanceira da massa
falida, até ser perdida, com reﬂexos extremamente
negativos para o mercado de previdência complementar como um todo, dada a necessidade de credibilidade necessária para a acumulação de recursos
de longo prazo.
48. Ademais, o desenho atual tem também um
reﬂexo negativo sobre a concorrência do mercado. A
escolha da seguradora em que será feita a poupança previdenciária implica a necessidade de avaliação
não só da sua eﬁciência, mas também a avaliação da
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solidez e capacidade econômica da mesma, questões
muitas vezes associadas pelos consumidores, de forma equivocada, ao porte da própria entidade aberta,
seguradora ou mesmo do conglomerado ﬁnanceiro
a que pertence. Conseqüentemente, acabam sendo
favorecidas as seguradoras pendentes aos grandes
conglomerados ﬁnanceiros, o que contribui para uma
maior concentração do mercado de previdência complementar e de seguros de vida com cobertura por sobrevivência, diminuindo a concorrência com reﬂexos
em custos mais elevados de carregamento e administração impostos aos consumidores.
49. Com o intuito de aumentar a segurança dos
participantes durante a fase de acumulação de recursos, propõem-se novas regras que permitem, a partir
de 12 de janeiro de 2006, a constituição de fundos de
investimento vinculados exclusivamente a planos de
benefícios, em que as quotas representativas do fundo de investimento em que são aplicados os recursos
passem a pertencer aos próprios beneﬁciários. Neste
caso, as seguradoras passam a administrar os fundos,
em consonância com as novas regras da CVM de forma que o patrimônio dos fundos constituídos não se
comunique com o daquelas entidades durante a fase
de acumulação.
50. Dessa maneira, os recursos dos participantes
ﬁcam a salvo no caso de falência ou liquidação extrajudicial da entidade aberta de previdência complementar
ou da sociedade seguradora, o que é explicitado no
art. 54 e seus parágrafos, ﬁcando resguardado ainda
o direito do participante portar, a qualquer tempo, os
recursos acumulados para outro plano ou seguro, estruturados com o mesmo ﬁm.
51. O art. 55 da proposta apresentada prevê que,
no caso de morte do participante ou segurado, o beneﬁciário terá a opção de resgatar os recursos acumulados ou de receber um benefício de caráter continuado
independentemente da abertura de inventário.
52. No caso em que o participante ou segurado preencha os requisitos para entrada em gozo
de beneﬁcio e opte pela mesma, conforme disposto
no art. 58, a propriedade das cotas representativas
do fundo de investimento são transferidas para a
seguradora ou entidade responsável pela sua concessão. Tal dispositivo torna-se necessário diante
da transferência do risco de sobrevivência do participante para a entidade no momento da concessão
de benefício.
53. Ademais, o art. 59 prevê que os planos de
benefícios e seguros que contam com fundos de investimento exclusivamente vinculados cujas cotas
pertencem aos participantes, estão sujeitos às mesmas regras de incidência do Imposto de Renda sobre
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os demais planos de previdência complementar e de
seguros de vida com cobertura por sobrevivência,
inclusive aquelas relativas a tributação dos rendimentos durante a fase de acumulação e a deduções
de base de cálculo de imposto de pessoas físicas e
jurídicas.
54. Com o intuito de contribuir para que os recursos depositados em planos de previdência complementar sejam acumulados por prazos mais longos,
evitando a sua retirada antecipada, bem como com o
objetivo de facilitar a concessão de novos ﬁnanciamentos imobiliários, em condições melhores para os
mutuários que tenham uma poupança previdenciária,
é proposta no art. 60, a possibilidade de que as cotas
representativas do fundo de investimento vinculado
ao plano de benefícios possam ser oferecidas, pelos
participantes, como garantia adicional em ﬁnanciamentos imobiliários.
55. Esta proposta decorre da constatação de que
uma das maiores justiﬁcativas para o resgate de recursos acumulados em planos de previdência previamente à entrada em fase de recebimento de beneﬁcio
é a necessidade de utilização destes recursos para a
aquisição de imóveis.
56. O oferecimento das cotas se daria mediante
instrumento contratual a ser pactuado entre as partes, incluindo a entidade de previdência complementar ou a sociedade seguradora que opera o plano de
previdência complementar ou seguro de vida com
cobertura por sobrevivência, fazendo-se constar que
o eventual resgate das cotas se sujeita às condições
do plano e obedecem à legislação tributária vigente
para esta situação.
57. Com o objetivo de incentivar a competição, é
proposto dispositivo que veda a imposição de restrição
por parte da entidade de previdência complementar
ou sociedade seguradora com relação à utilização das
cotas durante o período de acumulação como garantia a ﬁnanciamento imobiliário tomado em instituição
ﬁnanceira não vinculada.
58. Por outro lado, com o objetivo de manter a
segurança do sistema de previdência complementar,
a possibilidade de oferecimento de cotas em garantia
somente pode ser feita no caso de empréstimos imobiliários que contem com cobertura de seguro de vida
com cobertura por morte e invalidez permanente, de
tal forma que na ocorrência destes eventos, o participante ou seus beneﬁciários tenham seus recursos
previdenciários disponíveis.
59. Essa medida está também em consonância
com o objetivo de alongamento de prazos de acumulação de recursos em planos de caráter previdenciário,
explicitado pela nova regra de tributação de planos de
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previdência complementar, que penaliza o saque no
curto prazo ao mesmo tempo em que incentiva, via
menor tributação, a acumulação por maiores prazos.
60. Por ﬁm, ressaltamos que essas medidas têm
caráter de relevância e urgência, na medida em que
propõe um arcabouço legal mais seguro para a acumulação da poupança previdenciária.
61. O art. 65 estabelece forma de apropriação
de resultados incorridos nas operações com determinados derivativos pelo regime de competência,
enquanto não liquidada efetivamente a operação.
Esse dispositivo atribui competência à Secretaria da
Receita Federal para regulamentar a matéria, inclusive para determinar que o valor apropriado mensalmente em determinadas operações a futuro seja
calculado pela bolsa ou sistema onde os contratos
foram negociados ou registrados, medida essa que
padronizará procedimentos e facilitará a ﬁscalização.
São também previstas normas para reconhecimento
de perdas em operações realizadas no mercado de
balcão, evitando-se a realização de negócios a preços fora de mercado.
62. Os §§ 3º e 4º do art. 65 estabelecem critérios
para o reconhecimento de resultado das operações de
hedge em bolsas no exterior, cujas perdas são dedutíveis na apuração do lucro real, com base no art. 17
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e veda
a dedução de perdas dessas mesmas operações da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Coﬁns, quando realizadas fora de bolsa.
63. A alteração proposta no art. 66 para o Regime Especial de Tributação das incorporações imobiliárias toma o seu pagamento deﬁnitivo, visando dar
tratamento totalmente independente aos resultados
das incorporações afetadas e das demais atividades
da incorporadora.
64. O art. 67 da Medida Provisória determina
que, na aquisição de imóveis destinados à reforma
agrária, efetuada por órgãos, autarquias e fundações
da administração pública federal, o imposto de renda
incidente sobre ganho de capital deverá ser retido pela
entidade adquirente.
65. Considerando que as aquisições de imóveis
destinados à reforma agrária geralmente são efetuadas
com pagamento em Títulos da Dívida Agrária – IDAs
resgatáveis em data futura, a retenção efetuada na
forma proposta evita que o alienante tenha que efetuar o pagamento do tributo em reais antes do prazo de
resgate dos títulos.
66. O art. 68 da Medida Provisória, visando solucionar o problema de acúmulo de processos nos

219

Setembro de 2005

Conselhos de Contribuintes, permite ao Ministro de
Estado da Fazenda a criação de Turmas Especiais,
que funcionarão por prazo determinado.
67. O art. 69 visa alterar a redação do art. 7º
do Decreto-lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, que
dispõe sobre a compensação de oﬁcio no âmbito da
SRF e da PGFN, para permitir que os créditos remanescentes após a compensação mencionada sejam
utilizados, mediante aquiescência do sujeito passivo,
para a extinção de débitos relativos a contribuições
previdenciárias, e o art. 76 tem por ﬁnalidade incluir §
8º ao art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
de forma a permitir a compensação de ofício, no âmbito da Secretaria Receita Previdenciária, entre seus
próprios créditos e débitos.
68. O art. 71 altera o art. 8º A da Lei nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, visando conceder ao
adquirente de hidrocarbonetos líquidos, não destinados à formulação de gasolina ou diesel, o direito de
deduzir o valor da CIDE-Combustíveis incidente na
aquisição do valor dos tributos ou contribuições devidos pela empresa e arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal.
69. O art. 72 introduz alterações na redação do
art. 18 da Lei nº 10.833, de 2003, passando a disciplinar a multa incidente no caso de compensação indevida de tributos.
70. Com relação à Lei de Responsabilidade
Fiscal, cabe esclarecer que o custo da renúncia
ﬁscal decorrente das medidas incluídas nesta medida provisória está estimado em R$1,03 bilhões
em 2005 e R$2,52 bilhões em 2006. Os principais
determinantes desta renúncia são, como segue: a)
RECAP (R$263 milhões em 2005 e R$300 milhões
em 2006); b) Programa de Inclusão Digital (R$100
milhões em 2005 e R$200 milhões em 2006); c)
mudança no prazo de recolhimento de tributos (Impacto de R$419 milhões em 2006, sendo R$213
milhões correspondentes ao Imposto de Renda recolhido na fonte, R$160 milhões correspondentes à
CPMF e R$46 milhões correspondentes ao IOF; d)
mudança na retroatividade de empresas excluídas
do Simples (R$300 milhões em 2005 e R$200 milhões em 2006); e) incentivo à inovação tecnológica
(R$500 milhões em 2006); f) mudança na retenção
de PIS e Coﬁns sobre auto-peças (R$140 milhões
em 2005 e R$240 milhões em 2006). O custo das
demais medidas está estimado em R$230 milhões
em 2005 e R$460 milhões em 2006.
71. Cumpre destacar que no caso das medidas
de suspensão das incidências da Contribuição para o
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PIS e da Coﬁns não há uma renúncia ﬁscal de efeito
duradouro, mais apenas uma mudança temporária
no ﬂuxo de arrecadação (já considerada nos valores
apresentados acima), uma vez que estes tributos geram direito a crédito e seriam compensados ao longo
do tempo.
72. Para ﬁns do disposto no inciso II do art. 14
da Lei Complementar 101, de 2002 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o custo da implementação desta
medida provisória será compensado pelo aumento
de receita já observado, resultante da ampliação da
base de cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal acima do previsto nos decretos de programação orçamentária e ﬁnanceira. A
adequação das receitas projetadas ao disposto nesta
medida provisória será realizada quando dá edição
do próximo decreto de programação orçamentária e
ﬁnanceira.
73. Vale destacar, por ﬁm, que as medidas ora
adotadas, ao ampliar a eﬁciência econômica e estimular o investimento produtivo, criam condições para
um crescimento mais acelerado da economia ao longo dos próximos anos, com reﬂexo positivo sobre a
arrecadação tributária no longo prazo, ainda que a
carga tributária como proporção do PIB venha a se
situar em nível inferior ao atualmente observado. Neste contexto, a própria sustentabilidade ﬁscal de longo
prazo do País é reforçada pelo conjunto de medidas
que submetemos, neste momento, à apreciação de
Vossa Excelência.
74. A relevância das medidas ora propostas é
evidente à luz de seu alcance e dos benefícios que
traz para o crescimento de longo prazo da economia
brasileira, conforme procurou-se explicitar acima. A
urgência justiﬁca-se pelo fato de que o anúncio sem a
efetiva implementação de grande parte das medidas
propostas poderia levar à postergação de decisões
de investimento – a exemplo dos programas REPES
e RECAP – ou à postergação de decisões de compra
de equipamentos – a exemplo do programa de incentivo à inclusão digital. Em outros casos, a urgência
justiﬁca-se pela necessidade de promover ajustes
operacionais necessários à implementação da medida, como é o caso da ampliação do prazo de recolhimento de tributos.
75. Esses são os motivos, Senhor Presidente,
pelos quais temos a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de
Medida Provisória.
Respeitosamente, – Antonio Palocci Filho e
Luiz Fernando Furlan.

Sábado 24

OF.nº 447/05/PS-GSE
Brasília, 23 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de proposição para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2005 (Medida
Provisória nº 252/05, do Poder Executivo), aprovado na
Sessão Plenária do dia 20-9-05, que “Institui o Regime
Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação
de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES,
o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital
para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa
de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos ﬁscais para
a inovação tecnológica; altera as Leis nºs 9.317, de 5
de dezembro de 1996, 9.249, de 26 de dezembro de
1995, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 9.250, de
26 de dezembro de 1995, 9.718, de 27 de novembro
de 1998, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.833, de 29
de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.925, de 23 de julho de 2004, 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, 8.245, de 18 de outubro
de 1991, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 8.212, de 24
de julho de 1991, 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
9.985, de 18 de julho de 2000, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 10.438, de 26 de abril de 2002, 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, 10.637, de 30 de dezembro de
2002, o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e
o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986; revoga
a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos
das Leis nºs 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de
20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de
2002, 10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e
dá outras providências.”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
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