
Júlio Marcelo de Oliveira, 
procurador do TCU que apontou 
as “pedaladas fiscais”, deixou 
de ser testemunha e passou a 
informante. Ele havia criticado 
a petista em uma rede social.

Presidente da Câmara recebeu 
representantes de grupos que 
acompanham os trabalhos no 
Congresso Nacional.
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Alex Ferreira

Proposta que vai ao Senado amplia para até nove meses o período para que rádios e TV peçam renovação de outorga

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o Projeto 
de Lei 1107/15, da deputada Renata Abreu, que autoriza as emissoras 
de rádio e TV a apresentar pedido de renovação de três a nove meses 

antes do término das outorgas. O prazo atualmente praticado é de três 
a seis meses. Como foi aprovada em caráter conclusivo, a proposta está 
aprovada pela Câmara e deve ser revisada pelo Senado.

Câmara amplia prazo para radiodifusores

Começa no Senado 
o julgamento da 
presidente afastada 
Dilma Rousseff

| 3

| 4

Entidades pedem 
a Rodrigo Maia 
transparência 
no Parlamento

Rodrigo Maia, parlamentares e 
representantes das entidades

| 2

Torne-se um dos deputados a ter um 
projeto de lei construído de forma 
colaborativa com a sociedade.
Wikilegis. Participação direta e 
digital no processo legislativo.

Wikilegis é uma ferramenta que permite aos parlamentares 
disponibilizarem o texto integral de seus projetos de 
lei para que os cidadãos opinem e façam sugestões a 
partir de seus celulares, tablets ou computadores. 

Quer contar com essa ajuda na elaboração do seu 
Projeto de Lei? Entre em contato com o Laboratório 
Hacker e saiba mais: labhacker@camara.leg.br.

www.edemocracia.leg.br/wikilegis

LABORATÓRIO HACKER
DIRETORIA GERAL
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A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidada-
nia aprovou na quarta-feira 
(24) o Projeto de Lei 1107/15, 
da deputada Renata Abreu 
(PTN-SP), que permite que 
as emissoras de rádio e TV 
apresentem pedido de reno-
vação de três a nove meses 
antes do término de suas ou-
torgas. O prazo atualmente 
praticado pelo Ministério 
das Comunicações, previsto 
na Portaria 329/12, é de três 
a seis meses.

O projeto, que acrescenta 
dispositivos ao Código Bra-
sileiro de Telecomunicações 
(Lei 4.117/62), também de-
termina a notificação, pelo 
ministério, dos radiodifuso-
res que não solicitarem a re-
novação até seis meses an-
tes do término da outorga. 
Como foi aprovada em cará-
ter conclusivo, a proposta se-
guiu para análise do Senado.

A Constituição Federal 
fixa de 10 e 15 anos a dura-
ção para as outorgas do rádio 
e da televisão aberta, respec-

Foi lançada ontem a Li-
vraria da Câmara (http:// 
livraria.camara.leg.br/), uma 
loja virtual para divulgar e 
comercializar as publica-
ções editadas e impressas 
pela Câmara dos Deputados. 
A iniciativa é do Centro de 
Documentação e Informa-
ção e da Edições Câmara, e 
as publicações serão vendi-
das pelo seu preço de custo.

Câmara lança loja virtual para ampliar acesso a publicações
O funcionamento da Li-

vraria da Câmara é simples: 
o usuário seleciona os livros 
de seu interesse, identifica- 
se, finaliza o pedido e, após 
a confirmação do pagamen-
to, opta por receber as publi-
cações no endereço indicado 
ou por retirá-las na Câmara.

No caso dos livros em for-
matos digitais (PDF, EPUB, 
áudio e Mobi), o usuário 

pode realizar o download 
diretamente do site, sem 
nenhum custo e sem neces-
sidade de realizar cadastro.

Acesso - Hoje o acesso 
às publicações impressas da 
Edições Câmara se dá ape-
nas por meio de bibliotecas, 
universidades e outras ins-
tituições, além das feiras de 
livros. O objetivo da Livra-
ria da Câmara é dar acesso 

às publicações oficiais a um 
maior número de pessoas, 
além de retornar aos cofres 
públicos o custo de impres-
são dos livros.

As instituições públi-
cas disseminadoras de in-
formação continuarão ten-
do acesso ao livro impresso 
gratuitamente, respeitados 
os limites e mediante envio 
de ofício à Câmara dos De-

putados justificando a soli-
citação.

Atualmente, as ver-
sões digitais das publica-
ções já são disponibiliza-
das de forma gratuita na 
página da Edições Câmara 
(http://www2.camara.leg.br/ 
documentos-e-pesquisa/
edicoes) e na Biblioteca Di-
gital (http://bd.camara.leg.
br/bd/).

Renovação de outorgas tem prazo ampliado
A Constituição prevê que a duração das outorgas de rádio e televisão aberta sejam de 10 e 15 anos, respectivamente

Segundo Renata Abreu, a lei atual não cria uma penalidade transitória, e o ministério fica num impasse

tivamente. Segundo a auto-
ra do projeto, são inúmeros 
os casos em que emissoras 
perdem prazos legais para 
solicitar a renovação das 
outorgas por falta de co-
nhecimento sobre o fim dos 
contratos.

Substitutivo - O texto tra-
mita apensado ao PL 916/15, 
também de Renata Abreu. O 
relator da proposta, depu-
tado Juscelino Filho (DEM- 
MA), fez um substituti-
vo juntando os projetos e a 
emenda feita pela Comis-

são de Ciência e Tecnologia 
numa única proposta.

Atualmente, quando a 
emissora não apresenta o 
pedido de renovação no pra-
zo previsto, perde o direito 
de renovar a concessão. A 
proposta prevê que não será 

cabível abertura de processo 
de prescrição ou extinção da 
outorga até que a emissora 
seja notificada e concedido 
prazo adicional de 90 dias 
para a regularização do pro-
cesso de renovação.

“Hoje você tem mais de 
mil emissoras com proble-
mas em renovações, e a lei 
atual não cria uma penali-
dade transitória, e o minis-
tério fica num impasse, por-
que ele não pode renovar as 
concessões, nem pode cassar 
a outorga, já que isso depen-
de do Congresso”, explicou a 
deputada.

Anistia - O projeto apro-
vado prevê uma “anistia” 
processual no setor. Pela 
proposta, no primeiro ano de 
vigência da nova lei, os ra-
diodifusores que cumprirem 
todos os requisitos legais po-
derão requerer a renovação 
de suas outorgas sem preju-
ízos à atividade. No segundo 
ano, eles ainda poderão re-
querer renovação, mas terão 
de pagar uma multa.

Acervo Câmara dos Deputados



Julgamento da presidente afastada começa em clima de tensão; senadores ouvem principal testemunha da acusação

Procurador reafirma crimes fiscais de Dilma
JORNAL DA CÂMARA | 326 de agosto de 2016

O primeiro dia de julga-
mento da presidente afastada 
Dilma Rousseff no Senado foi 
marcado por tensão e pelo de-
poimento do principal nome 
arrolado pela acusação, o pro-
curador junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), Júlio 
Marcelo de Oliveira, que em 
depoimento aos senadores 
reafirmou que a presidente 
cometeu crimes contra a le-
gislação fiscal.

Dilma é acusada de ter co-
metido crime de responsabi-
lidade ao editar decretos de 
crédito suplementar incom-
patíveis com a meta fiscal e 
atrasar repasses do Tesouro 
Nacional ao Banco do Brasil. 
Os dois fatos teriam aconte-
cido no ano passado.

Decretos - O procurador 
defendeu o entendimen-
to dos ministros do TCU, de 
que a presidente “cometeu 
ilícitos graves na questão 
fiscal”, e por consequência 
atentou contra a Constitui-
ção. Oliveira explicou que os 
decretos editados por Dilma 
foram feitos sem autorização 
do Congresso, o que atenta 
contra a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. “A autorização 
para esses decretos dada pelo 
Congresso tinha uma ressal-
va, que eles fossem compatí-
veis com a meta fiscal, o que 
não foi cumprido”, disse.

A suplementação de cré-

Marcos Oliveira/Ag. Senado

Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, primeiro a depor na sessão

Pedro França/Ag. Senado

Advogado de Dilma, Cardozo pediu a suspeição de Oliveira

“A autorização para 
os decretos tinha uma 
ressalva, que eles 
fossem compatíveis com 
a meta fiscal, o que não 
foi cumprido”.
 Procurador Júlio Marcelo de Oliveira

ditos só pode acontecer com 
autorização do Congresso Na-
cional, e apesar de haver uma 
autorização anual para esse 
tipo de transferência, o pro-
jeto que mudava a meta fiscal 
ainda não havia sido aprova-
do no Congresso quando os 
decretos foram editados.

O procurador frisou que a 
meta fiscal tem força de lei, 
não é um mero desejo, e o 
envio de uma nova meta ao 
Congresso não invalida a lei 
que está em vigor. A meta 
foi alterada em dezembro de 
2015, e os decretos foram as-

sinados por Dilma em julho e 
agosto de 2015. 

Pedaladas - Questionado 
pelo senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), o procurador en-
tendeu que as chamadas “pe-
daladas”, atrasos no repasse 
de recursos para o Banco do 
Brasil, foram uma maquia-
gem das contas públicas. Para 
ele, esse atraso caracterizou 
uma operação de emprésti-
mo, o que precisaria de auto-
rização do Congresso.

“Outro problema é que as 
decisões colocaram os bancos 
à mercê do abuso de sua con-

troladora [a União]”, disse. 
Prazo - Além de Oliveira, 

outras sete testemunhas ain-
da serão interrogadas dentro 
do processo de impeachment. 
Elas se encontram hospeda-
das num hotel no centro de 

Brasília, incomunicáveis e 
sem acesso a rádio, telefone, 
internet nem televisão.

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ricardo 
Lewandowski, que preside a 
sessão no Senado, disse que 
o julgamento não tem prazo 
para terminar, sendo assegu-
rados o devido processo legal 
e o direito de defesa. Hoje os 
depoimentos devem continu-
ar, podendo chegar ao final de 
semana, e apenas na segun-
da-feira (29) está marcada a 
próxima fase, quando Dilma 
deve ser ouvida.

A sessão de julgamento 
no Senado começou às 9h34, 
com embates entre defen-
sores do impeachment e da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff. Senadores da base 
de apoio da presidente apre-
sentaram, por mais de três 
horas, oito questões de or-
dem com o objetivo de escla-
recer pontos da sessão. Ne-
nhuma das questões foram 
aceitas pelo presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
Ricardo Lewandowski, que 
preside o julgamento.

Os senadores que apoiam 
o impeachment acusaram 
os parlamentares da base da 
presidente de estarem atra-
sando o processo. A sessão 
chegou a ser suspensa por 
divergências entre os dois 
grupos, no momento mais 
tenso do primeiro dia.

Após questionamento, presidente do STF muda status de testemunha
Pedro França/Ag. Senado

Sessão foi presidida por Ricardo Lewandowski, presidente do STF

Mudança - Apenas quan-
do começou o primeiro de-
poimento a defesa obteve 
uma vitória, quando Lewan-
dowski, considerou que o 
procurador junto ao Tribu-
nal de Contas da União, Júlio 

Marcelo de Oliveira, não po-
deria ser considerado como 
testemunha, e teria que ser 
ouvido como informante.

Lewandowski levou em 
conta o fato de Oliveira ter se 
manifestado pelo Facebook 

chamando pessoas para um 
ato a favor da rejeição das 
contas da presidente, o que 
não é compatível, para o mi-
nistro, com a função de pro-
curador. 

O ministro citou a Cons-
tituição e as leis que regem o 
Ministério Público e o TCU, 
e que vedam ao procurador 
esse tipo de comportamento. 

“Reconheço que sua se-
nhoria é um técnico honra-
do, mas entendo que confir-
mou a participação, mesmo 
que indiretamente, em uma 
manifestação dessa nature-
za”, disse.

Na prática, a mudança de 
status – de testemunha para 
informante – significa que o 
procurador não prestou jura-
mento para dizer a verdade, 
e seu depoimento não deverá 
ser usado como prova.

Motivação – Foi um ques-
tionamento da defesa de Dil-
ma, feita pelo ex-deputado 
José Eduardo Cardoso, que 
levou à decisão de Lewan-
dowski sobre Oliveira. 

Cardoso atribuiu ao pro-
curador a formulação da tese 
da acusação, de que houve 
crimes fiscais, e disse que a 
decisão mostra que ele agiu 
como militante, e não como 
técnico. “A cada dia estamos 
demonstrando que não há 
razão para considerar crimes 
por parte da senhora presi-
dente”, disse. 

Em sua resposta, Olivei-
ra disse que não é militante 
anti-Dilma e votou nela nas 
eleições de 2010. “Mas não 
foi possível não ver que as 
práticas a partir de 2014 fo-
ram irresponsáveis”, justifi-
cou o procurador.
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28 mil 
pedidos de informação à 
Câmara já foram atendidos

Entidades pedem transparência no Congresso
Em audiência pública, representantes conheceram instrumentos já disponíveis aos cidadãos, como o e-democracia

Lucio Bernardo Jr.

Na audiência, a Câmara mostrou às ONGs os instrumentos de interação disponíveis ao cidadãos

“São propostas 
baseadas no trabalho 
legítimo de entidades 
que representam o 
interesse público.”
Pétala Brandão, da Rede Conectas

Entidades da sociedade 
civil pediram mais transpa-
rência e participação social 
no Congresso Nacional e co-
nheceram, em uma audiência 
pública na quarta-feira (24), 
os atuais instrumentos de in-
teração da Câmara dos Depu-
tados com o cidadão.

Representantes dessas 
entidades se reuniram com 
o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, e entregaram 
uma carta em que definiram 
os principais pontos da trans-
parência desejada pela socie-
dade civil. 

Entre os itens, estão um 
mecanismo oficial e público 
de contagem das sessões or-
dinárias da Câmara para o 
acompanhamento dos pra-
zos de análise de projetos de 
lei nas comissões temáticas; 
a busca e classificação temá-
ticas de novos projetos e pa-
receres apresentados durante 
a tramitação; justificativa de 
voto dos parlamentares por 
meio da Lei de Acesso à In-
formação (LAI, 12.527/11); e 
o chamado “amicus legis”, ou 
seja, um mecanismo de con-
tribuição oficial das organi-
zações da sociedade civil nas 
propostas legislativas.

No encontro, Pétala Bran-
dão, integrante da Rede Co-
nectas – que atua com foco 
em ações de direitos huma-
nos –, sintetizou as reivindi-
cações. “São propostas base-
adas no trabalho legítimo de 

entidades que representam o 
interesse público”, disse.

“Nosso trabalho no Con-
gresso tem dois objetivos 
principais. O primeiro deles 
– atualmente muito neces-
sário diante da atual conjun-
tura – é evitar retrocessos no 
campo de direitos humanos; 
e garantir a promoção de leis 
que vão refletir uma socieda-
de mais justa”, destacou.

Após a reunião com Maia, 
as entidades fizeram uma au-
diência pública com o título 
“Por mais transparência e 
participação social”. No deba-
te, a Câmara mostrou alguns 
dos instrumentos de intera-
ção com o cidadão já dispo-
níveis, como o e-democracia 
(edemocracia.camara.gov.br), 
uma ferramenta disponível na 
internet que permite a parti-
cipação popular no processo 
legislativo.

Relatório divulgado pelo 
Serviço de Informação ao Ci-
dadão da Câmara mostrou 
ainda que entre maio de 2015 
e abril deste ano a Casa re-
cebeu 28.071 demandas da 
sociedade por meio da LAI, 
das quais 23.795 (85%) foram 

respondidas em até 24 horas. 
Nesse período, somente 30 
pedidos foram indeferidos.

Sugestões - A deputada 
Mara Gabrilli (PSDB-SP) en-
viou mensagem aos debate-
dores ressaltando a impor-
tância das sugestões vindas 
do e-democracia para que ela, 
como relatora, aperfeiçoasse a 
proposta de Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência (13.146/15), em vigor 
desde janeiro deste ano.

O servidor da Câmara 
Cristiano Ferri detalhou o La-
boratório Hacker, que ele co-
ordena e também serve como 
ferramenta de transparência 
da Casa. 

“O Laboratório Hacker re-
almente tem o caráter pro-
vocativo de dizer o seguinte: 
‘Olha, a Câmara dos Deputa-
dos está aberta, em uma re-
lação colaborativa com a so-
ciedade’. O que nós fazemos é 
tentar implementar a política 
de Parlamento aberto: facili-
tar a visão do cidadão em re-
lação ao Parlamento e, por ou-
tro lado, o Parlamento ouvir 
mais o cidadão”, disse.

Interação - Presente na 
audiência pública, o deputa-

do Alan Rick (PRB-AC) incen-
tivou a população a interagir 
diretamente com o trabalho 
dos parlamentares. “Parti-
cipem e trabalhem cada vez 
mais com o tema da transpa-
rência, que é o princípio da 
publicidade, concernente à 
nossa Constituição”, afirmou.

As entidades da sociedade 
civil que pediram mais trans-
parência e participação social 
na Câmara atuam em diver-
sas áreas, como saúde, edu-
cação, meio ambiente, direi-
tos do consumidor e direitos 
humanos. Entre elas, estão o 
Instituto Alana, o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) e a ACT Pro-
moção da Saúde.

Os cortes que afetaram as 
obras financiadas com o Or-
çamento da União, como a 
suspensão da construção de 
47 mil moradias populares; a 
intervenção em 60 rodovias 
com problemas ou totalmente 
paralisadas; e a redução a um 
quarto da liberação de verba 
para portos foram discutidas 
na quarta-feira (24) em co-
missão externa da Câmara.

Os parlamentares que-
riam um balanço sobre o 
programa Minha Casa Mi-
nha Vida, além de dados so-
bre portos e rodovias. A fal-
ta de repasses pode afetar a 
oferta de moradias para a po-
pulação com renda familiar 
até R$ 1.600 por mês porque 
o Orçamento da União cus-

teia 95% do valor do imóvel.
O superintendente na-

cional do Minha Casa Minha 
Vida na Caixa, Henrique Mar-
ra de Souza, disse que das 408 
mil unidades em construção, 
14% estão paradas. “Estamos 
em um universo de 59 mil 
unidades paralisadas. Dessas, 
em julho a gente retomou 12 
mil. Ficaram 47 mil para que 
o Ministério das Cidades, ges-
tor do programa, retome até o 
final de dezembro.”

Logística - No caso do De-
partamento Nacional de In-

fraestrutura de Transporte 
(Dnit), das 224 obras de du-
plicação, pavimentação ou 
reforma, 23 estão lentas e 37 
paradas, segundo coordena-
dor-geral de Manutenção e 
Restauração Rodoviária do 
Dnit, Fábio Pessoa da Silva 
Nunes. “O valor necessário 
para dar continuidade a essas 
obras seria mais ou menos de 
R$ 237 milhões”, disse.

Entre as obras portuárias 
que não vão sair do papel está 
o aumento da profundidade 
em Paranaguá (PR). Segundo 
o diretor do Departamento 
de Obras e Serviços de Aces-
sos Aquaviários do Ministé-
rio dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, Alber Furta-
do de Vasconcelos Neto, es-

tava previsto R$ 1,3 bilhão, 
mas serão liberados apenas 
R$ 352 milhões (27%).

Transparência - Para o co-

ordenador da comissão exter-
na, Zé Silva (SD-MG), “ficou 
muito claro que o governo fe-
deral não sabe quantas obras 
estão paradas e nem quais os 
motivos”. Outro ponto é que, 
quando existe uma ferramen-
ta de controle, como no Dnit, 
ela não é pública, só interna. 
“Isso não dá transparência”, 
disse.

Para reunir as informa-
ções em um só lugar e dar 
mais transparência nas obras 
públicas, o deputado apre-
sentou proposta (PL 5664/16) 
para a criação de um cadastro 
nacional na internet, aberto 
para consulta popular. A co-
missão deve ainda sugerir 
mudanças na legislação e um 
guia de boas práticas.

Comissão externa cobra dados sobre obras paralisadas
Lucio Bernardo Jr.

O deputado Zé Silva, no debate

“Obra pública só se faz 
com dinheiro, não faz 
com Orçamento.”
Alber de Vasconcelos Neto, debatedor


