ISSN 1677-7042

Ano CLIII N o- 190
Brasília - DF, segunda-feira, 3 de outubro de 2016

.

Sumário

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

PÁGINA
Atos do Poder Judiciário .................................................................... 1
Atos do Poder Executivo.................................................................... 1
Presidência da República .................................................................... 1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ...................... 2
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ...... 3
Ministério da Cultura .......................................................................... 5
Ministério da Defesa........................................................................... 7
Ministério da Educação ...................................................................... 7
Ministério da Fazenda....................................................................... 18
Ministério da Integração Nacional ................................................... 26
Ministério da Justiça e Cidadania .................................................... 26
Ministério da Saúde .......................................................................... 31
Ministério das Cidades...................................................................... 53
Ministério das Relações Exteriores .................................................. 53
Ministério de Minas e Energia......................................................... 54
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário........................... 69
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços .................. 73
Ministério do Esporte........................................................................ 74
Ministério do Meio Ambiente .......................................................... 74
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ............... 76
Ministério do Trabalho ..................................................................... 77
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil ....................... 78
Ministério Público da União ............................................................ 79
Tribunal de Contas da União ........................................................... 80
Poder Legislativo............................................................................... 85
Poder Judiciário................................................................................. 85
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais ... 87

Atos do Poder Judiciário

: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, referendou a medida liminar deferida para suspender a eficácia da Lei estadual nº 21.720/2015, do Estado de Minas Gerais,
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Falaram: pelo Governador do Estado de Minas Gerais, o Dr. Onofre Alves Batista
Júnior; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior;
pelo amicus curiae Banco Central do Brasil - BACEN, o Dr. Flavio
José Roman, Procurador-Geral do Banco Central, e, pelo Ministério
Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 28.09.2016.
Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
Secretária

.

Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA N o- 747, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
Altera a Leiº 5.785, de 23 de junho de
1972, para dispor sobre o processo de renovação do prazo das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão.
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:

Parágrafo único. Também será dado prosseguimento aos processos de renovação de outorga de entidades que, por terem apresentado seus pedidos de renovação intempestivamente, tiveram suas
outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até a data de publicação desta Medida
Provisória.
Art. 3º As entidades cujas concessões ou permissões se encontrem vencidas e que não tenham apresentado seus pedidos de
renovação poderão fazê-lo no prazo de noventa dias, contado da data
de publicação desta Medida Provisória, desde que não tenha havido
manifestação do Congresso Nacional, na forma estabelecida no § 2º
do art. 223 da Constituição.
Art. 4º O funcionamento do serviço de radiodifusão em caráter precário não obsta as transferências de concessão ou permissão,
desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.
§ 1º A anuência para a transferência direta de concessão ou
permissão, no curso do funcionamento do serviço em caráter precário,
poderá ser deferida desde que já concluída a instrução do processo de
renovação da concessão ou permissão no âmbito do órgão competente
do Poder Executivo, devendo ser advertida desta condição a entidade
para a qual a outorga será transferida.
§ 2º Autorizada a transferência indireta, a outorgada terá
prazo de noventa dias para efetivar a alteração societária e encaminhar os documentos comprobatórios ao órgão competente do Poder
Executivo, que fará a devida adequação da instrução do processo de
renovação de outorga e notificará o Congresso Nacional.
Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de setembro de 2016; 195º da Independência e
128º da República.
MICHEL TEMER
Gilberto Kassab

Art. 1º A Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4º As entidades que desejarem a renovação do prazo de
concessão ou permissão de serviços de radiodifusão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Poder Executivo durante os doze meses anteriores ao término do respectivo prazo da
outorga.

.

DECISÕES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e
Ação Declaratória de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)

§ 1º Caso expire a outorga de radiodifusão, sem decisão
sobre o pedido de renovação, o serviço será mantido em funcionamento em caráter precário.

MENSAGEM

Julgamentos

§ 2º As entidades, com o serviço em funcionamento em
caráter precário, mantêm as mesmas condições dele decorrentes.

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DI(1)
RETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.353
ORIGEM
: ADI - 5353 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.
: MINAS GERAIS
RELATOR
: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S)
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

N o- 518, de 30 de setembro de 2016. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5.325.

§ 3º As entidades que não apresentarem pedido de renovação
no prazo previsto no caput serão notificadas pelo órgão competente do Poder Executivo para que se manifestem no prazo de
noventa dias, contado da data da notificação.

N o- 519, de 30 de setembro de 2016. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 45.

.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

§ 4º Na hipótese de não serem observadas as exigências
legais e regulamentares afetas à renovação, o órgão competente
do Poder Executivo se manifestará pela perempção e a submeterá
ao Congresso Nacional, na forma estabelecida no § 2º do art. 223
da Constituição." (NR)
Art. 2º Os pedidos intempestivos de renovação de concessão
ou permissão de serviços de radiodifusão protocolizados ou postados
até a data de publicação desta Medida Provisória serão conhecidos
pelo órgão competente do Poder Executivo, que dará prosseguimento
aos processos e avaliará a sua conformidade com os demais requisitos
previstos na legislação em vigor.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016100300001

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

N o- 520, de 30 de setembro de 2016. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 419.
N o- 521, de 30 de setembro de 2016. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado de Segurança nº 34.201.
N o- 522, de 30 de setembro de 2016. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida Provisória nº 747, de 30 de setembro de 2016.
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