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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CAMARA

NQ 31, DE 2008
(nQ 2.576/2000, na Casa de origem)

Dispoe sabre
hUlnana a
magneticos
altera a Lei
setembro de
provideneias.

limites a exposiqao
campos eletricos,

e eletromagneticos;
n° 4.771, de 15 de
1965; e da outras

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" Esta Lei estabeleee 11m1tes a exposiqao

humana a campos eletricos, magneticos e eletromagneticos,

associados ao funcionamento de esta90es transmissoras de,
radiocomunica~ao. de terminais de uBuario 'e .de 'sistemas de

energia eletrica nas faixas de freqliencias ate 300 GHz

(trezentos gigahertz), visando a garantir a proteqao da

saude e do meio ambiente.

Paragrafo unieo. Estao sujeitos as obrigaqoes

estabelecidas por esta Lei as prestadoras de serviqo que se

utilizarem de esta90es transmissoras de radiocomunica9ao, os

fornecedores de terminais de usuario comercializados no Pais

e as concessionarias, permissionarias e autorizadas de

serviqos de energia eletrica.



Art. 2° Os limites estabelecidos nesta Lei referem-

se a. exposit;:ao:

I - da populayao em geral aos campos eletricos I

magneticos e eletromagneticos; e

II de trabalhadores aos campos eletricos I

magneticos e eletromagneticos em razao de seu trabalho.

Art. • 3 0 Para os f ins des ta Lei, sao adotadas as

seguintes definiyoes:

I
..area critical area localizada ate 50

(cinqfrenta) metros de hospitais, clinicas, escolas , creches e

asilos;

II campos eletricos e magneticos: campos de

energia independentes um do outro, criados por voltagem ou

diferenqa de potenoial eletrico (campo eletrico) ou por

corrente eletrica (campo magnetico), associados a. gera<;ao ,

transmissao, distribuiyao e uso de energia eletrica;

III campos eletromagneticos: campo radiante em

que as componentes de campo eletrico e magnetico sao

dependentes entre si, c3p3~es de percorrer grandes

distancias; para efeitos praticos, sao associados a sistemas

de comunicaya.oi

IV estayao transmissora de radiocomunica<;io:

conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais

meios necessarios a realizat;:io de comunicat;:io, seus

acessorios e perifericos que emitem radiofreqUencias e,

quando for 0 caso, as instala~oes que os abrigam e

complementam;

V sistema de energia eletrica: conjunto de

estruturas, fios e cabos condutores de energia, isoladores,

transformadores , sUbestayoes e seus equipamentos, aparelhos,



dispositivos e demais meios e equipamentos destinados aos

servic;:os de gerac;:ao, transmissao, distribuic;:ao e ao usa de

energia eletrica;

VI exposiyao; situayao em que pessoas estao

expostas a campos eletricos, magneticas ou eletromagneticos,

au estia sujeitas a correntes de contata ou induzidas,

associadas a campos eletricos, magneticas ou

eletramagneticos;

VII infra-estrutura de suporte: meios fisicos

fixos construidos para dar suporte a esta~oes transmissoras

de radiocomunica9ao, entre 05 quais postes, torres, mastros,

armarias, estruturas de superficie e estruturas suspensas;

VIII licen~a de funcionamento: autoriza~io

expedida pelo 6rgao regulador federal de telecomunicaqoes

para opera~ao de estaQao transmissora de radiocomunica9ao;

IX local multiusuario: local em que estejam

instaladas ou em que venham a ser instaladas mais de uma

esta~ao transmissora de radiocomunica9ao operando em

radiofreqliencias distintas;

X - radiocomunica9ao: telecomunicaQ8.o que utiliza

frQqU.encias radioQ1Qtricas nao confinadas a. fins, cahos ou

outros meios fisicos;

ondasde

documento

propagam no

desta Lei,

que se

os fins

freqiiencias

GHz,

RF:XI radiofreqliencia

eletromagneticas, abaixo de 3000

espa90 sem guia artificial e, para

situadas na faixa entre 9 kHz e 300 GHz;

XII relatorio de conformidade:

elaborado e assinado por entidade competente, reconhecida

pelo respective 6rgao regulador federal, contendo a memoria

de calculo ou os resultados das mediyoes utilizadas, com os



metodos empregados, se for 0 caso, para demonstrar 0

atendimento aos limites de exposi9ao~

XIII - taxa de absor«8.o especifica - SAR: medida

dosimetrica utilizada para estimar a absoryao de energia

pelos tecidos do corpo;

XIV - terminal de usuari0: esta9ao transmissora de

radiocomunica9ao destinada a prestac;ao de servic;o que pode

operar quando em movimento ou estacionada em lugar nio

especificado;

XV torre: modalidade de infra-estrutura de

suporte a estaQ5es transmissoras de radiocomunica~ao com

configura9ao vertical.

Art. 4° Para garantir a prote9ao da saude e do meio

ambiente em todo 0 territorio brasileiro, serao adotados os

limites recomendados pela Organizayao Mundial de Saude - OMS

para a exposiyao ocupacional e da populayao em geral a campos

eletricos, magneticos e eletromagneticos gerados por estac;oes

transmissoras de radiocomunicayao, por terminais de usuario e

por sistemas de energia eletrica que operam na faixa ate 300

GHz.

Paragrafo \iniao. Enquanto nao forem estabelecidas

novas recomendaQoes pela OrganizaQao Mundial de Saude, serao

adotados os limites da comissao Internacional de prote9a.o

Contra Radiac;8,o Nao Ionizante ICNIRP, recomendados pela

Organizayao Mundial de Saude.

Art. 5° As estayoes transmissoras de

radiocomunicaerao, as terminais de usuario e os sistemas de

energia eletrica em funcionamento no territorio nacional

deverao atender aos limites de exposic;ao humana aos campos

eletricos, magneticos ou eletromagneticos estabelecidos por



esta Lei, nos termos da regulamentaQao expedida pelo

respective 6rgao regulador federal.

Paragrafo unico. Nao estao sujeitos as prescri90es

previstas nesta Lei os radares militares e civis, com

prop6sito de defesa ou controle de trafego aereo, cujo

funcionamento devera obedecer a regulamentaQao propria.

Art. 6 0 Os condicionamentos estabelecidos pelo

poder pUblico para a instalaQao e 0 funcionamento de estaQoes

transmissoras de radiocomunicaQao, de terminais de usuario e

de sistemas de energia eletrica deverao conciliar-se com as

politicas pUblicas aplicaveis aos servi90s de

telecomunica90es, de radiodifusao e de energia eletrica.

§ 1 0 As estaQoes transmissoras de radiocomunicaQao,

os terminais de usuarios e as infra-estruturas de suporte

devem observar os imperativos de uso eficiente do espectro de

radiofreqijencias, bem pUblico da Uniao e de desenvolvimento

das redes de telecomunica90es.

§ 2 0 E permitida a instala9ao e 0 funcionwnento de

estaQoes transmissoras de radiocomunicaQao e de infra

estruturas de suporte em bens privados ou pUblicos, com a

devida autoriza~ao do proprietario do imovel.

Art. 7 0 As pesquisas sobre exposi9ao humana a

campos eletricos, magneticos e eletromagneticos serao

financiadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento

Cientifico e Tecnologico - FNDCT, instituido pelo Decreto-Lei

n° 719, de 31 de jUlho de 1969, em especial aqueles oriundos

dos fundos setoriais de energia e de saude, bem como do Fundo

para 0 Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicayoes

FUNTTEL, instituido pela Lei n° 10.052, de 28 de novembro de

2000.



§ 1 0 Cabera ao Conselho Gestor do respectivo Fundo

Setorial a determinac;ao da forma de aplicac;ao dos recursos
destinados a tais atividades e de apreciac;ao dos projetos a

serem apoiados.

§ 2 0 0 Conselho Gestor do respectivo Fundo Setorial

devera consultar previamente os 6rgaos reguladores federais

de telecomunicac;oes e de energia sobre a pertinencia e

utilidade dos outros projetos de pesquisa sobre a exposic;ao a

campos eletricos, magneticos e eletromagneticos submetidos a

sua apreciac;ao.

§ 3 h Parcela dos recursos referidos no caput deste

artigo devera ser destinada a realizac;ao de projetos,

pesquisas e estudos relacionados a exposiQ80 aos campos

eletricos, magneticos e eletromagneticos de ocupantes de

postos de trabalho em empresas que utilizem fontes geradoras

desses campos e de individuoG que possam ser especialmente

afetados por eles, tais como crianQas, idosos e gestantes.

Art. 8° is atividades a serem executadas pelo 6rgio

regulador federal de telecomunicaQoes por forQa desta Lei

sera destinada parcela nio inferior a 1% (um por cento) dos

recursos do Fundo de Fiscali2aqao das Telecomunicaqoes

FISTEL, instituido pela Lei n° 5.070 1 de 7 de julho de 1966.

Paragrafo unico. Os recursos de que trata este

artigo serao alocados em categoria de programac;ao especifica

e administrados conforme 0 disposto em regulamento desta Lei.

Art. 9° Para 0 desenvolvimento das atividades a

serem executadas pelo 6rgao regulador federal de energia

eletrica por forya desta Lei, serao utilizados recursos

oriundos da Taxa de Fiscalizayao de Servi~os de Energia

Eletrica, instituida pela Lei n~ 9.427, de 26 de dezembro de

1996.



Art. 10. E obrigatorio 0 compartilhamento de torres

pelas prestadoras de serviqos de telecomunica~oes que

utilizam estaQoes transmissoras de radiocomunicaQao, conforme

definiqao constante do art. 73 da Lei n° 9.472, de 16 de

julho de 1997, nas situaQoes em que 0 afastamento entre elas

for menor do que 500 (quinhentos) metros, exceto quando

houver justificado motivo tecnico.

§ 1° 0 disposto no caput deste artigo nao se aplica

a utilizaQao de antenas fixadas sobre estruturas prediais,

tampouco as harmonizadas a paisagem.

§ 2° 0 orgao regulador federal de telecomunicaQoes

estabelecera as condi<;!oes sob as quais 0 eompartilhamento

podera ser dispensado devido a motivo taenico.

Art. 11. A fiscalizaQao do atendimento aos I1mites

estabelecidos por esta Lei para exposiqao humana aos campos

eletricos, magneticos e eletromagneticos gerados por estayoes

transmissoras de radiocomunica~ao, terminais de usuario e

sistemas de energia eletrica sera efetuada pelo respectivo

orgao regulador federal.

Art. 12. Cabe ao orgao regulador federal de

telecomunica~oes adotar as seguintes provideneias:

I editar regulamentaqao sobre os metodos de

avaliaqao e os proeedimentos necessarios ao licenciamento de

esta<;l0es transmissoras de radioco1t\unica<;la.o e a. certificaqao

de terminais de usuario e sobre os casos e condiqoes de

mediqao dos campos eletricos, magneticos e eletromagneticos

destinada a verificaqao peri6dica do atendimento dos limites

estabelecides per esta Lei pelas estacroes transmisseras de

radiocomuniea~ao e peles terminais de usuario~



II - i~plementar, manter, operar e tornar pUblico

sistema de monitoramento de campos eletricos, magneticos e

eletromagneticos de radiofreqUencias para acompanhamento, em

tempo real, dos niveis de exposi9ao no territorio nacional;

III realizar medi9ao de conformidade, 60

(sessenta) dias apos a expedi9ao da respectiva licen9a de

funcionamento, no entorno de esta9ao instalada em solo urbano

e localizada em area critical

IV realizar mediQoes previas dos campos

eletricos, magneticos e eletromagneticos no entorno de locais

multiusuarios devidamente identificados e definidos em todo 0

territorio nacional; e

V - realizar mediQoes de conformidade, atendendo a

solicitaQoes encaminhadas por autoridades do poder pUblico de

qualquer de suas esferas.

§ 1° As medi90es de conformidade a que se referem

os incisos III e IV do caput deste artigo poderao ser

realizadas por meio de amostras estatisticas representativas

do total de esta90es transmissoras de radiocomunicaqao

licenciadas no periodo referido.

§ 2° As mediQoes de conformidade serao executadas

pelo orgao regulador mencionado no caput deste artigo ou por

entidade por ele designada.

Art. 13. As prestadoras de servi<;:os que utilizem

estaQoes transmissoras de radiocomunicaQao deverao, em

intervalos maximos de 5 (cinco) anos, realizar medi90es dos

niveis de campo eletrico, magnetico e eletromagnetico de

radiofreqfrencia, provenientes de todas as suas estayoes

transmissoras de radiocomunica~ao.



§ 1° 0 6rgao regulador federal de telecomunica~oes

podera @stab@lecer exce90es a obrigatoriedade imposta no

caput deste artigo, em virtude de caracteristicas tecnicas do

servi~o ou de parametros de opera~ao ou localizayao de

esta~oes, submetendo-as previamente a consulta pUblica.

§ 2 ° As emissoras de radiodifusao comercial nao

enquadradas na Classe Especial, de acordo com regulamento

tecnico, e as emissoras de radiodifusao educativa e de

radiodifusao comunitaria nao sao obrigadas a realizar as

medicyoes mencionadas no caput deste artigo, que ficario a

cargo do 6rgao regulador federal de telecomunica~oes.

§ 3° Em locais multiusuarios, as medicyoes deverio

considerar 0 conjunto das emissoes de todas as fontes de

campos eletricos, magneticos ou eletromagneticos presentes.

§ 4° As prestadoras deverao disponibilizar ao 6rgao

regulador federal de telecomunica90es, no prazo de 180 (cento

e oitenta) dias a contar da publicacyao desta Lei, informa~oes

sobre 0 atendimento aos limites de exposicyao previstos nesta

Lei por suas estaQoes transmissoras, na forma estabelecida na

regulamenta9a.o.

§ 5° A criterio do 6rgao regulador federal de

telecomunicacyoes, as prestadoras poderao ser dispensadas da

apresentacyio de dados sobre estacyoes transmissoras para as

quais ja tenham encaminhado, ate julho de 2004, as

informa~oes referidas no § 4° deste artigo ao 6rgao regulador

de telecomunicdyoes.

§ 6° As infor.macyoes referidas no § 4° deste artigo

deverao ser divulgadas na rede mundial de computadores e

deverao alimentar, em periodicidade a ser definida na



regulamentacrao, 0 cadastro informatizado a que se refere 0

art. 17 desta Lei.

Art. 14. Os fornecedores de terminais de usuario

comercializados no Pais deverao informar, com destaque, no

manual de operayao ou na embalagem, que 0 produto atende aos

limites da taxa de absorcrao especifica estabelecidos por esta

Lei.

de

seguintes

federalregulador

adotar as

§ 1" Os valores de taxa de absorc;:ao especifica

medidos para cada produto comerc1alizado deverao ser

disponibilizados ao pUblico pelos fornecedores na rede

mundial de computadores e deverao alimentar 0 cadastro

informatizado a que se refere 0 art. 17 desta Lei.

§ 2" Os manuais de opera9ao e as embalagens deverio

conter ainda informayoes sobre 0 usa adequado do terminal e

pelos

6rgao

alerta para outros cuidados que devem ser tornados

usuarios, conforme regulamentayao expedida pelo

regulador federal de telecomunica~5es.

Art. 15. Cabe ao 6rgao

serviqos de energia eletrioa

providencias:

I editar regulamenta9ao sobre os metodos de

avaliac;:ao e os pracedimentos necessarios para verificac;:ao do

nivel de campo eletrico e magnetico, na fase de

comissionamento e autoriza~ao de opera~ao de sistemas de

transmissao de energia eletrica, e sobre os casos e condi90es

de mediyao destinada a verificayao do atendimento dos limites

estabelecidos par esta Lei;

II - tornar publicas informac;6es e banco de dados

sobre rnedi90es realizadas, segundo estabelecido pela



de campos eletricos e

transmissao de energia

niveis de exposiQao no

normatizaerao metodo16gi~a vigente,

magneticos gerados por sistemas de

eletrica para acompanhamento dos

territorio nacional; e

III - solicitar mediQao OU verificaerao, por meio de

relat6rio de calculos efetuados com metodologia consagrada e

verificaQao de conformidade, na fase de comissionamento, para

autorizac;:ao de operaerao de novo sistema de transmissao de

energia eletrica a ser 1ntegrado a Rede Basica Nacional.

Art. 16. Os concessionarios de servic;:os de

transmissao de energia eletrica deverao, na fase de

autorizaerao e comissionamento de novo sistema de transmissao

de energia ou sempre que houver alterac;:ao nas caracteristicas

vigentea dos aistemas de transmissao, rea1izar mediyoea dos

niveis de campo eletrico e magnetico ou apresentar relat6rio

de calculos efetuados com metodologia consagrada e

verificaerao de conformidade, conforme estabelecido pela

normatizaerao metodologica vigente.

§ 1 0 0 orgao regulador federal de energia eletrica

podera estabelecer exceQoes a obrigatoriedade imposta no

caput deste artigo, em virtude de caracteristicas tecnicas do

serviQo ou de parametros de operac;:ao ou localizac;:ao de

estaeroes, submetendo-as previamente a consulta pUblica.

§ 2 0 0 relatorio de medi<:;:oes e verifica<:;:5es de

conformidade dever~ ser enviado ao 6rgao regulador federal de

energia eletrica, na forma estabelecida por regulamentayao

propria.



§ 3° As informa9oes referidas no § 2° deste artigo

deverao ser divulgadas na rede mundial de computadores,

conforme estabelecido em regulamenta9io propria.

Art. 17. Com vistas na coordena9ao da fiscaliza~ao,

o respective 6rgao regulador federal implantara cadastro

informatizado, que devera conter todas as informaQoes

necessarias a verificaQao dos limites de exposi~ao previstos

nesta Lei, especialmente:

I - no caso de sistemas de radiocomunicayao:

a) licen9a de funcionamento da esta9ao transmissora

de radiocomunica9ao emitida pelo 6rgao regulador federal de

telecomunica~oes;

b) relatorio de conformidade emitido por entidade

competente para cada estayao transmiasora de

radiocomunica9ao;

c) resultados de medi90es de conformidade efetuadas

pelo 6rgao regulador federal de telecomunicayoes, por

entidade por ele credenciada ou pelas prestadoras;

d) infor.ma~oes das prestadoras sobre 0 atendimento

aos limites de exposi9ao previstos nesta Lei e sobre 0

processo de licenciamento previsto na Lei n° 9.472, de 16 de

julho de 1997; e

e) informayoes dos fornecedores de terminais de

usuario comercializados no Pais sobre 0 atendimento aos

limites de exposi9ao previstos nesta Lei para cada urn de seus

produtos;

II - no caso de sistemas de energia eletrica:

a) relat6rios de medi9ao e calculo para verifica9ao

de conformidade dos parametros de campo eletrico e magnetico



para autorizaqao de operaqao de nova linha de transmissao de

energia eletrica segundo estabelecido em normatiza~ao

metodologica vigente, nos termos do art. 16 desta Lei;

b) resultados de mediqoes de conformidade de

sistemas de energia eletrica em operacrao efetuadas pelo 6rgao

regulador federal de energia eletrica, por entidade por ele

credenciada ou pelas prestadoras.

§ 1 0 Sera franqueado acesso livre e gratuito a

informacroes sobre estacroes transmissoras de rad1ocomun1caqao

e sabre sistemas de energia eletrica aos entes estaduais,

distri tais e municipais encarregados do licenciamento

ambiental e urbanistico.

§ 2° A fim de permitir sua compreensao pelo usuario

leigo, as informayoes sobre as estayoes transmissoras de

radiocomunicayao e sobre os sistemas de transmissao de

energia eletrica que compoem 0 cadastro a que se refere 0

caput deste artigo deverao ser tambem apresentadas na forma

de um mapa de localizaqao.

§ 3 0 A obrigaqao estabe1ecida no oaput deste artigo

devera ser cumprida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

no caso do inciso I, e em 360 (trezentos e sessenta) dias, no

caso do inciso II, ambos do caput deste artigo.

§ 4° A forma de apresentaqao das informaqoes e 0

cronograma de implanta~ao do cadastro serao definidos pelos

orgaos reguladores federais de telecomunicaqoes e de energia

e1etrica.

Art. 18. 0 descumprimento das obrigacroes

estabelecidas por esta Lei sujeita as prestadoras de serviyos

de telecomunicaeroes e as prestadoras de serviqos de



radiodifusao a aplicacrao das sa~croes estabelecidas no art.

173 da Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997.

Paragrafo tinieo. Para os fins do disposto no

eaput deste artigo, sera ainda aplicada a sanQao de multa

diaria.

Art. 19. 0 descumprimento das obrigayoes

estabelecidas por esta Lei sujeita os concessionarios de

energia eletrica a aplicacrao das sanyoes estabelecidas pelo

art. 29 da Lei n~ 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelo

art. 3° da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Art. 20. Os fornecedores de terminais de usuario

comercializados no Pais que descumprirem 0 disposto nesta Lei

estarao sujeitos as sanQoes estabelecidas no art. 56 da Lei

nO 9.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 21. A alinea b do inciso IV do § 2° do art. 1°

da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar

com a seguinte redaQao:

"Art. 1 ° ....•...•.........•••••••.•..•

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

§ 2 0
'" .

.. .. .. .. .. • .. • • • .. .. • .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. • • .. .. .. II ill ..

IV - " ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
b) as obras essenciais de infra-estrutura

destinadas aos serviQos pUblicos de transporte,

saneamento e energia e aos servi~os de

telecomunica90es e de radiodifusao;
"(NR)

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicayao.



PROJETO DE LEI ORIGINAL N2 2.576, DE 2000

Dispoe sabre a instala9ao de fontes emissoras de radisgao
eletromagnetica e da outras providencias,

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10
- E proibida a instalayao de fantes emissoras de

radiar;ao eletromagn@tica com campo de radiacyao superior a 35 Volts par metro e

com frequencia entre 150 e 1.000 MHZ (Megahertz):

I - em predios e terrenos pUblicos, mesma que dominiais;

II - em areas publicas de lazer, escolas, centros comunitarios,

centros cu'turais, museus, teatros, entorno de pra~s de esportes e ~m

equipamentos de interesse sociocultural e paisagistico;

III - a men05 de trinta. metros de edificios destinados a cUnicas

medicas, centros de saude, hospitais, escolas, e residencias;

tV - em posicoes que prejudiquem a paisagem natural e
urbana de seu entomo.

Art. 2° As empresas que empregam equipamentos de
transmissao de radiayao eletromagnetica com campo de radiayao superior a 35
Volts por metro e com frequencia entre 150 e 1.000 MHZ sao obrigadas a contratar,
para cada antena instalada, segura contra danos a terceiros.

Art. 3° 0 Poder Executivo estabelecera 0$ regulamentos
necessarios aaplicacao desta lei

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pUblica~o.



JUSTIFICATIVA
Embors sejam inegavels os benefidos decorrentes do

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico t sao muitos os efaitos colaterats que podem
decorrer da sua apUcayao pratica. Urn exemplo, e a prolifera~o indiscriminada de
antenas transmissoras de sinais para a telefonia celulart cujas andas emitidas
podem causar efenas negativos sabre a meio ambiente natural e urbano, sOOre a
saude pUblica e sabre a paisagem.

o setor de telecomunicayoest notadamente 0 de telefOnia
ce'ular, um dos leones as explosao tecnolOgica, nao tern, em nosso pais, controle
ambienta' e sanitaria. Mad do poderio econ6mico e politico que possuem, assas
empresas, operando nos marcos de urn novo padrao tecnol6gico e de globaliza~o.

onde e cads vez mais indispensavel a apropriacao, par instituic6es. empresas e
pessoas. dessas novas tecnologiasl tem desenvo'vido intensas campanhas
publicitarias para atraif mais e mais consumidores de seus servic;os. Nesse
processo, nao sao levados em conta os efeitos negativos sobre 0 meio ambients e a
saude publica.

Estudo pUblicado no New England Journal or Mea/cfne, em
julho de 1997; demonstra que a incidencia de leucemia em crian98s dobrou, e em
adultos aumentou em 20%. em func;ao das radiac;Oes emitidas pelas esta¢es
retransmissoras de telefonia celular. 0 perigo da radia<;ao eletromagnetica depende
da patencia com que it emitida, do tempo de exposicao ao campo eletromagnetico e
de distanda da fonte. Especiatistas afirmam que as cndas provocam excita~o das
moleculas, aumentando a temperatura e provocando alter8~S bio16gicas nos

tecidos do corpo humanot acabando par afatar 6rgaos vitais.

Na Espanha, estudos em fase avan~da ja confirmam que as
radiay6es e ondas eletromagneticas provocam altera¢es no funcionamento doe

aparelhos de marca passo, usados em muitos casos de deficiencia cardiaca.

o corpo humano e transparente, portanto indiferente a 8980
dos fotons, quando eles ocorrem numa frequencia entre 30 e 60 MHZ. Entre 60 e
150 MHZ, 0 corpo humane e quase transparente\ com absorcao desprezivef de



fatons, e nao causando danos a saude humana. 0 problema se da quando a
freqOencia sa processa entre 150 e 1000 MHZ, justamente a faixa de freqOend9

utilizada nos servigos de telefonia celular, na qual os fatons provocam aquecimento .
do corpo h~mano, deixando-o vu\nenivel inclusive a certos tipos. de cancer.

Par tudo isso, alem de manter distancia das esta~es

retransmissoras, espec\aHstas nao recomemiam 0 usa exagerado dos aparelnos de
terefonia celular, que pode provocar mudanca rapida de comportamento, como
irritabilidade e cansaco. A radia(/&o eletromagnetica e considerada urn fator de
estresse semelhante ao provocado pelo ruido e pelo calor. Estudos correfacionam,

ainda, os campos eletromagneticos com a incidencia de outras molestias, como
catarata e doenyas cardiovasculares.

AJem disso, e necessaflo compreender Que a simples
instalac;ao de uma aotena de telefonia celular pode provocar a desvaloriza~ dos

im6veis situados no seu entomo, pela interferencea com as atributos paisagisticos.

Ressaltamos, por tim, que os limites e restricoes que propomos
no presente projete de lei tiveram como base 0 que ja dispeem leis de varies paises

da Europa e da America do Norte, os quais ja tern leg;slacao regulamentando, em

termos ambientais e de saude publica, 0 setor de te\efonia celulsr.

Dado que a materia edo mais relevente interesse de toda a
sociedade brasiteira. contamos com 0 apaio dos nobres Pares do Congresso
Nacional para 0 aprimoramento e aprovacao desta nossa iniciativa.

Sala das Ses5lies, em;11 de (17t4Lt"" de 2000.



LEGISLACAo CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA
MESA

LEI Nil 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965.

lnstitui 0 novo C6digo Florestal.

.. ~ 4 .

Art. 10 As florestas existentes no territ6rio nacional e as demais formas de vegetac;:ao, reconhecidas de
utiJidade as terras que revestem, sao bens de interesse comum a todos os habitantes do Pafs,
exercendo-se os direitos de propriedade, com as limita90es que a legisla<;ao em geral e especialmente

esta Lei estabelecem.

§ 12 As a<;6es ou omiss6es contrarias as disposi<;6es deste C6digo na utiliza9.3.0 e explora~ao

das florestas e demais formas de vegeta9ao sao consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se,
para 0 caso, 0 procedimento sumario previsto no art. 275, inciso II, do C6digo de Processo Civil.
(Renumerado do paragrato (lnico pela Medlda Provis6ria nQ 2.166-67. de 2001)

§ z2 Para os efeitos deste C6digo, entende-se por: (Incluido Rela Medida Provis6ria nil 2.166-67, de
2001) (Vide Decreta nQ 5.075, de 2006)

I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante 0 trabalho pessoal
do rroprietario 01] posseiro e de sua familia, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja
proveniente, no minimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do extrativismo, cuja area
nao supere: (Inclufdo Rela Medida Provis6ria nQ 2.166-67, de 2001)

a) cento e cinqOenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Para, Amazonas, Roraima,
Rondonia, Amapa e Mato Grosso e nas regi6es situadas ao norte do paralelo 13° 5, dos Estados de
Tocantins e Goias, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhao ou no Pantanal mato
grossense ou sUI-mato-grossense; (Inclufdo Dela Medida Provis6ria nil 2.166-67, de 2001)

b) cinquenta hectares, se localizada no poligono das secas au a leste do Meridiano de 442 W, do
Estado do Maranhao; e (Incluido pela Medida Provisoria fill 2,166-67, de 2001)

c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra regiao do Pais; (Inc1uido gela Medida Provis6ria
nQ 2.16667, de 2001)

II - area de preserva<;ao permanente: area protegida nos termos dos arts. ~ e 3!2 desta Lei, coberta
ou nao por vegetacao nativa, com a funCao ambiental de preservar os recursos hidricos. a paisagem, a
estabilidade geologica, a biodiversidade, 0 f1uxo gemico de fauna e flora, proteger 0 solo e assegurar 0

bem-estar das popula~6eshumanas; (Incluido pela Medida Provis6ria nQ 2.166-67, de 2001)

!II - Reserva Lega!: area locaJizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de
preserva9ao permanente, necessaria ao uso sustentavel dos recursos naturais, aconservagao e
reabilitacao dos processos ecol6gicos, a conserva~ao da biodiversidade e ao abrigo e protegao de fauna
e flora nativas; (Incluido Rela Medida F'rovisoria nll 2.166-67, de 2001)

IV - utilidade publica: (Incluido pela Medida Provis6ria nQ 2.166-67, de 2001)

a) as atividades de seguranc;:a nacional e prote9ao sanitaria; (lncluido pela Medida Provis6ria nQ

2.166-67. de 2001)

b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos servi90s publicos de transporte,
saneamento e energia; e Pnclufdo pela Medida Provis6ria nQ 2,166-67, de 2001)



c) demais obras, pIanos, atividades ou prajetos prevlstos em resolucao do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA; (Incluido Rela Medida Provis6ria nO 2.166-67, de 2001)

V - interesse social: (Incluido Dela Medida Provis6ria nO 2.166-67, de 2001)

a) as atividades imprescindiveis aproteetao da integridade da vegetac;:ao nativa, tais como:
preVenetaO, combate e controle do fogo, controle da erasao, erradicaCao de invasoras e proteetao de
plantios com especies nativas, conforme resoluetao do CONAMA; (Incluido Dela Medida Provis6ria nQ

2.166-67, de 2001)

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentavel praticadas na pequena propriedade ou posse
rural familiar, que nao descaracterizem a cobertura vegetal e nao prejudiquem a funetao ambiental da
area; e (Inclufdo Rela Medida ProvisOrla nil 2.166-67, dtl 2001)

c) demais obras, pianos, atividades ou projetos definidos em resoluetao do CONAMA; (Inclufdo pela
Medida Provisoria nO 2.166-67, de 2001)

VI - Amazonia Legal: os Estados do Acre, Para, Amazonas, Roraima, Rondonia, Amapa e Mato
Grosse e as regi6es situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goias, e ao oeste
do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhao. (Incluido Dela Medida Provis6ria nQ 2.166-67, de 2001)

....... 0- 0- • ~ ~ + + 0- t I .

LEI N2 5.070. DE 7 DE JULHO DE 1966.

Cria 0 Fundo de Fiscalizacao das Telecomunicavoes
e da outras providencias.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ..... .. ..... ~ ~ ~ ..

LEI N2 8.078. DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Dispoe sobre a protecao do consumidor e da outras
provldenclas.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ~ ..

Art. 56. As infra~6es das normas de defesa do eonsumidor fieam sujeitas, conforme 0 case, as seguintes
san<;:oes administrativas, sem prejuizo das de natureza civil, penal e das definidas em normas
especfficas:

1- multa;

II - apreensao do produto;

111 - inutilizag30 do produto;

IV - cassaetM do reglstro do produto Junto ao organ competente;

V - proibiC30 de fabricaC;:3o do produto;

VI - suspensao de fornecimento de produtos ou servico;

VII - suspens30 temporaria de atividade;

VIII· revogaCao de concessao ou permissao de uso;

IX - cassa\(ao de Iicen\(a do estabelecimento ou de atividade;

X- interdicao, total ou parcral, de estabelecimento, de obra ou de atividade;



Xl - intervenc;ao administrativa;

XII - imposir;ao de contrapropaganda.

Paragrafo Unico. As sanc;6es previstas neste artigo serao aplicadas ~ela ~utoridade a~ministrativa,
no ambito de sua atribuic;ao, podendo ser aplicadas cumulativamente, IncluSive por medlda cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

.. .. .. 0- 0- t ~ of , t ..

LEI NQ 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995.

Disp5e sobre 0 regime de concessao e permissao da
prestac;ao de servi<;os publicos previsto no art. 175 da
Constituic;ao Federal, e da outras providencias.

................................................................................................................................
Art. 29. lncumbe ao poder concedente:

I - regulamentar 0 servi<;o concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestac;:ao;

11 - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

III - intervir na prest31(&u do serviyo, nos casas e condi~oes previstos em lei;

IV - extinguir a concessao, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;

V - homologar reajustes e proceder arevisao das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes
e do contrato;

VI • cumprir e fazer cumprir as disposic;oes regulamentares do serviyo e as clausulas contratuais da
concessao;

VII - zelar pela boa qualldade do serviyo, reeeber, apurar e solucionar queixas e reclarna.y:6es dos
usuarios, que serao eientificados, em ate trinta dias, das providencias tomadas;

VIII - declarar de utilidade publica os bens necessarios a cxecuyao do serviyo ou obra publica,
promovendo as desapropria<;6es, diretamente ou mediante outorga de poderes aconcessionaria, caso
em que sera desta a responsabilidade pelas indenizac;6es cabiveis;

IX - declarar de necessidade ou utilidade publica, para fins de instituic;ao de servidao administrativa,
os bens necessarios aexecuc;ao de servico ou obra publica, promovendo-a diretamente ou mediante
outorga de poderes aconcessionaria. caso em que sera desta a responsabilidade pelas indenizaQ6es
cabiveis;

X - estimular 0 aumento da qualidade, produtividade, preservar;:ao do meio-ambiente e conservar;:ao;

XI - incentivar a competitividade; e

XII - estimular a formogao de associogoes de usuarios para dcfcsa de interesses relativos ao
servico.
................................................................ ••••••••• ••• .. •••••• 4 •• _ ••• , .

q:1 N!:! 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996.

Institui a Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL,
disciplina 0 regime das concessoes de serviyos publicos
de energia eletrica e da outras providencias.

.. .. .. .. _ ~ t ..



Art. 32 All§:m das atribuic6es previstas nos incisos II, ill. '1.., VI, VII,~, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei
n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumb€mcias expressamente previstas em lei e
observo.do 0 di$posto no § 1Q

, compete a ANEEL: (Redacao dadH Rela Lei nil 10.848, de 20041

r - implementar as pollticas e diretrizes do governo federal para a exploracao da energia eletr;ca eo
aproveitamento dos potenciais hidraulicos, expedindo os atos regulamentares necessarios ao
cumprimento das normas estabelecidas pela Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995:

II - promover, mediante delegacao, com base no plano de outorgas e diretrizes aprovadas pelo
Poder Concedente, os procedimentos Iicitat6rios para a contratacao de concessionarias e
permissionarias de servico publico para produg8.o, transmissao e distribuic8.o de energia elE§:trica e para a
outorga de concessao para aproveitamento de potenciais hidraulicos; (Redacao dada pela Lei n'" 10.848,
de 2004)

IV - gerir as contratos de concessao ou de permissao de servicos publicos de energia eletrica, de
concessao de uso de bem publico, bem como fiscalizar, dirctamentc ou mediante convemios com 6rgaos
estaduais, as concess6es, as permiss6es e a prestacao dos servicos de energia eletrica; (Redacao dada
ReJa Lei nQ 10.848. de 2004)

V - dirimir, no ambito administrativo, as divergencias entre concessionarias, permissionarias,
autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre asses agentes e seus
consumidores;

VI - fixar as criterios para calculo do preco de transporte de que trata a § 6" do art. 15 da Lei n"
9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores nos casos de negociac8.0 frustrada entre as agentes
envolvidos;

VII - articular com a 6rgao regulador do setor de combustiveis f6sseis e gas natural os criterios para
flxacao dos precos de transporte desses combustfveis, quando destinados a gerayao de energia eletrica,
e para arbitramento de seus valores, nos casas de negociacao frustrada entre os agentes envolvidos;

VIII - estabclecer, com vistas a propiciar concorrelncia efetiva entre as agentes e a impedir a
concentracao economica nos servicos e atividades de energia elE§trica, restric6es, limites ou condicoes
para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto a obtengaa e transferencia de concess5es,
permiss6es e autoriza~6es, a concentra~ao societaria e a reali2a~ao de neg6cios entre si; (Incluido pela
Lei nQ 9.648, de 1998)

IX· zelar pelo cumprimento da legisiacao de defesa da concorrencia, monitorando e acompanhando
as praticas de mercado dos agentes do setor de energia eletrica; (Inclu fda Rela Lei n<i 9.648. de 1998)

X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionarios, permissionarios e
autorizados de instalac6es e servicos de energia eletrica, observado 0 limite, par infracao, de 2% (dais
par cento) do faturamento, au do valor estimado da energia produzida nos casos de autoproducao e
prodw;:ao independente, correspondente aos ultimos doze meses anteriores a lavratura do auto de
infrayaa au estirnatlus para um periuda de doze meses casu 0 Infrator nao esteja ern operar;:ao ou estej(:l
operando por um periodo inferior a doze meses. (Incluido Rala Lei nil 9.648, de 1998)

Xl - estabelecer larifas para u suprimento de energia elelrlca reallzado as concessionarias e

permissionarias de distribuicao, inclusive as Cooperativas de Eletrificaryao Rural enquadradas como



permissionarias, cujos mercados pr6prios sejam inferiores a 500 (quinhentos) GWh/ano, e tarifas de .
fornecimento as Cooperativas autorizadas, considerando parametros tecnicos, economicos, operacionals
e a estrutura dos mercados atendidos; (Radacao dada pela Lei nQ 10.848 de 2004)

XII - estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionaria e permissionaria de servico
publico de di~tribLJi9ao de energia eh~trica, as metas a serem periodicamente alcancadas, visando a
universaliza9ao do usa da energia eletrica; (Inclufdo pela Lei nQ 10.438, de 2002)

XIII - efetuar 0 controle previo e a posteriori de atos e neg6cios juridicos a serem celebrados entre
concessionarias, permissionarias, autorizadas e seus controladores, suas socledades controladas ou
coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-Ihes restric6es
a mutua constitui9ao de direitos e obriga90es, especialmente comerciais e, no limite, a absten9ao do
proprio ato ou contrato. (Incluido pela Lei nil 10.438. de 2002)

XIV - aprovar as regras e os procedimentos de comercializa9ao de energia eh3trica, contratada de
formas regulada e livre; (Inclufdo Rela Lei nO 10.848, de 2004)

XV - promover processos licitat6rios para atendimento as necessidades do mercado; (Incluido pela
Lei nQ 10848 de 2004)

XVI - homologar as receitas dos agentes de gera98.0 na contratac;:ao regulada e as tarifas a serem
pagas pelas concessionarias, permissionarias ou autorizadas de distribuicao de energia eletrica,
observados os resultados dos processos licitat6rios referidos no inciso XV do caput deste artigo;
(Incluido pela Lei nQ 10.848, de 2004)

XVII - estabelecer mecanlsmos de regUlaC;:M e fiscalizalfao para garantir 0 cilelldimelltu i:t totalidade
do mercado de cada agente de distribuic;:ao e de comercializacao de energia eletrica, bern como acarga
dos consumidores que tenham exercido a 0P98.0 prevista nos arts. 15 e 16 da Lei n° 9.074, de 7 de julho
de 1995; (lnclufdo pela Lei Ill) 10.848, de 2004)

XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissao e distribui.;:ao, sendo que as de
transmissao devem sar baseadas nas seguintes diretrizes: (Incluido Rela Lei nQ 10.848, de 2004)

a) assegurar arrecadacao de recursos suficientes para cobertura dos custos dos sistemas de
transmissao; e Oncluido pela Lei nQ 10.848. de 2004)

b) utilizar sinallocacional visando a assegurar maiores encargos para as agentes que mais onerem
a sistema de transmissao; (Incluido pela Lei n2 10.848. de 2004)

XIX - regUlar 0 servi.;:o concedido, permitido e autorizado e fiscalizar permanentemente sua
prestacao. (Incluido pela Lei nil 10.848, de 2004)

Panlgrafo unico. No exercfcio da competemcia prevista nos incisos VIII e IX, a ANEEL devera
articular-se com a Secretaria de Direito Economico do Ministerio da Justica. Onclufdo pela Lei n9 9.648,
de 1998)

LEI N2 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.

Disp6e sobre a organizac;:ao dos servicos de
telecomunicac6es, a criacao e funcionamento de um
6rgao regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional nQ 8, de 1995.

••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ••• • ••••• t ••• 1 .



Art. 73. As prestadoras de servi~os de telecomunicacoes de interesse coletivo terao direito a utilizacao
de postes, dutos, condutos e servid6es pertencentes ou controlados par prestadora de servi<;os de
telecomunica~oesou de outros servit;os de intereSsA publico, de forma nao discriminatoria e a precos e
condi96es justos e razoaveis.

Paragrafo unico. Cabera ao 6rg80 regulador do cessionario dos meios a serem utiJizados definir as
condic6es para adequado atendimento do disposto no caput.

., , .
Art. 173. A intra9ao desta lei ou das demais normas apJicaveis, bem como a inobservancia dos deveres
decorrentes dos contratos de concessao ou dos atos de permissao, autoriza9ao de servico OU

autorizacao de uso de radiofrequencia, sujeitara as infratores as seguintes sancoes, aplicaveis pela
Agencia, sem prejufzo das de natureza civil e penal:

r • advertencia;

II - multa;

III - suspensao temporaria;

IV - caducidade;

V - deciaraC80 de inidoneidade.

LEI N° 10.052. DE 28 DE NOVEMBRO DE 2000.

Institui 0 Fundo para 0 Desenvolvimento TecnoloQico
das Telecomunicagoes - Funttel, e da outras
providencias.

• • • • • • • • • , ~ • f t ~ ~ ...

DECRETO-LEI Nfl 719, DE 31 DE JUlHO DE 1969.

Cria 0 Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnol6gico e de. outras providencias.

• • • .. .. • • .. .. .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • .. • • • • .. • • .. .. ~ f • + .

(As Comissoes de Constitui9QO, Justi9a e Cidadania; de Meio Ambiente, Defcsa do
Consumidor e FlscalizQ9iio e Controle; e de Assuntos Socials; Ciencia. Teenologia.
Inova9iio, Comunlea9QO e Informatica e de Se1iJl90s de Infra-Estrutura)

Publicado no Diario do Senado Federal, de 28/3/2008.

Secretaria Especial de Editorac;ao e Publical;oes do Senado Federal - Brasilia - OF

(08:11570/2008)
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