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1. Apresentação

o término da honrosa missão de presidir a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, durante a Sessão
Legislativa de 2008, tenho a satisfação de apresentar um
Relatório de Atividades que registra número recorde de proposições apreciadas por esse Colegiado, mesmo tendo sido um
ano eleitoral.
Logo que assumi, adotei a providencia de distribuir todos os
projetos à relatoria. Com o empenho de todos os membros, que
asseguraram presença constante nas reuniões, chegamos ao término da sessão legislativa com esse número expressivo de projetos apreciados. De acordo com os dados da Comissão, votamos
2.138 proposições, estatística superior a dos anos recentes que
registraram a apreciação de 1.209 propostas em 2006 e de 1.651,
em 2007.
Especificamente, aprovamos 623 projetos de lei, sendo 379
conclusivos na Comissão, 109 propostas de emenda constitucional, 642 projetos de decreto legislativo, alem de outros de
natureza diversa.
Dentre as proposições votadas, destaco a admissibilidade
da Proposta Emenda Constitucional no 142/1995, que trata da
reforma eleitoral e do prazo de duração dos mandatos, e a de
no 233/2008, que introduz a reforma tributária; a aprovação dos
Projetos de Lei nos 4.203/2001 e 4.207/2001, de autoria do Poder Executivo, que simplificaram e modernizaram o funcionamento do tribunal do juri; do Projeto de Lei no 7.431/2006, que
instituiu o piso salarial profissional dos professores; e do Projeto
de Lei Complementar no 124/2007, que regulamenta a fidelidade partidária.
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Apraz-me registrar também a rejeição – após 17 anos de extenso debate – do Projeto de Lei no 1.135/1991. A proposta, da
qual tive a responsabilidade de ser o relator, pretendia descriminalizar a prática do aborto no país. Acolhendo a posição defendida em nosso parecer, os ilustres pares desta Comissão decidiram,
por ampla maioria, votar pela inconstitucionalidade do projeto
que também foi rejeitado no mérito1.
Sem prejuízo de sua competência maior, de analisar e apreciar
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade de todas as proposições que tramitam na Casa, a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania também realizou 11
audiências públicas, possibilitando o debate com a sociedade
de temas como a revisão da Constituição de 1988, a reforma
tributária, a fidelidade partidária, a legislação sobre aviação e
os acidentes aéreos, Plano de Demissão Voluntária e greve dos
servidores públicos, tempo de serviço prestado pelas policiais
militares, o acordo sobre tributos entre o Brasil e os Estados Unidos, a crise envolvendo o Governo do Equador e as empresas
Petrobras e Odebrecht, a segurança das urnas eletrônicas nas
eleições de 2008, entre outros temas polêmicos como a questão
do aborto.
Intensas foram as tarefas desenvolvidas por esta Comissão ao
longo da minha gestão, de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2009.
Cumpre-me salientar mais uma vez, no entanto, que todo esse
trabalho somente teve êxito graças à colaboração e a dedicação
dos nobres Deputados membros des te Colegiado, das lideranças
partidárias, dos servidores do órgão e dos demais assessores parlamentares que atuam junto a esta Comissão. A todos, os meus
mais sinceros agradecimentos.
Deixo a Presidência da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania convicto de que o Colegiado, mais uma vez, trabalhou com vistas a contribuir para o desenvolvimento do país e o
aperfeiçoamento de nosso sistema constitucional e legal. Como
órgão fundamental do Parlamento, renovo a crença de que a
1 O deputado José Genoíno (PT/SP) apresentou recurso contra o nosso parecer terminativo
ao Projeto de Lei no 1.135/1991, estando o mesmo pendente de apreciação do Plenário
da Câmara dos Deputados.

12
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

CCJ segue firme em seu propósito de ajudar a Câmara dos Deputados a encontrar alternativas e soluções para dirimir os problemas enfrentados pelo país.

Foto: Laycer Tomáz

Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) presidindo reunião
ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
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2. Destaques

2.1. PEC 142/19952 – Reforma Eleitoral
e Duração de Mandatos (Autor:
Deputado Domingos Dutra)
PEC 142/1995 – Reforma Eleitoral e duração de Mandatos (posteriormente apensada à PEC 190/1994)
Altera os artigos 46, 54, 55 e 56 do Capítulo I, Título IV,
da Constituição Federal

SUMÁRIO

I.

Propostas iniciais (íntegra da principal – PEC 142/1995 – e
ementa das apensadas)

II. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
• Parecer do relator (Dep. João Paulo Cunha)
• Complementação de voto
• Parecer reformulado
• Parecer da Comissão
• Voto em separado (Dep. Regis de Oliveira)

2 A PEC 142/1995, depois de apreciada na CCJC, foi apensada à PEC 190/1994.
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As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos
termos do art. 60, parágrafo 3o, da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:
Art. 1o A Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o Dá nova redação aos parágrafos 1o e 3o do art. 46
da Constituição Federal;
Art. 46 .............................................................................
§ 1o Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores com mandato de quatro anos;
§ 3o Serão suplentes de senadores os candidatos concorrentes na ordem subseqüente de votação obtida no pleito da eleição do titular.
Art. 3o Dá nova redação às alíneas “b” do inciso I e II do
art. 54
Art. 54 .............................................................................
I – ........................................................................
a – .......................................................................
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, ser investido no cargo de
Ministro de Estado, Secretário de Estado, do
Distrito Federal, de Prefeitura de Capital ou
Chefe de missão diplomática temporária.
II – ........................................................................
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas
no inciso I, a e b;
Art. 4o Acrescenta-se ao art. 55 os parágrafos 5o e 6o;
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§ 5o O Suplente será convocado nos casos de vaga,
que ocorrerá por morte, renúncia, cassação dos
direitos políticos ou incapacitação para o efetivo
exercício das atividades parlamentares, declarada por junta médica;

ação parlamentar

Art. 55 .............................................................................

§ 6o Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-seá eleição para preenchê-la se faltarem mais de
quinze meses para o término do mandato.
Art. 5o Ficam suprimidos o artigo 56 e respectivos incisos e parágrafos da Constituição Federal.

JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda à Constituição é mais uma contribuição
ao processo de saneamento e moralização da política brasileira,
em especial da relação entre os que possuem cargos eletivos e
a sociedade.
Nos últimos anos a sociedade brasileira tem clamado por mudanças no comportamento dos políticos e de todos que exercem
cargos públicos. O povo brasileiro não aceita mais casuísmos,
promiscuidade e falta de ética na administração pública e no
Parlamento brasileiro. Esta emenda pretende corrigir equívocos
e fechar as portas para práticas ofensivas à moralidade.

Redução do mandato de senador
Atualmente os senadores têm mandato de oito anos, período
demasiadamente longo e injustificável, em especial neste instante de aceleradas mudanças políticas, econômicas e sociais. Este
período absurdo de oito anos conduz ao comodismo, à ineficiência e às tentativas de continuísmo e eternização do mandato.
O Brasil, Chile e a França são os únicos países do mundo cujo
mandato de senador é tão duradouro. Nos Estados Unidos, por
exemplo, é de 6 anos; México – 6 anos; Uruguai – 5 anos; Argentina – 6 anos; Paraguai – 5 anos; Peru – 5 anos; Equador – não
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tem senador; Colômbia – 4 anos; Venezuela – 5 anos; Panamá –
não tem senador; El Salvador – 3 anos; Nicarágua – 6 anos; Honduras – não tem senador; Guatemala – não tem senador; Suiça
– 4 anos; Polônia – 4 anos; Alemanha – 4 anos; Itália – 5 anos;
Espanha – 5 anos; Bélgica – 4 anos; Holanda – 4 anos; África do
Sul – 5 anos; Paquistão – 6 anos. Assim, a sociedade brasileira
exige a redução do mandato de senador, compatibilizando com
as alterações que o país exige.

Da alteração na suplência de Senador
Ainda em relação ao mandato de senador, outro absurdo merece correção. Hoje cada senador é eleito com dois suplentes,
originando a situação esdrúxula de, na falta do titular, a vaga
ser ocupada pelo suplente que não teve nenhum voto. Os casos
recentes de São Paulo e agora do Maranhão em que os senhores
José Serra e Alexandre Costa se afastaram do mandato por motivos diversos e os suplentes sem voto terem assumido revelam
uma deformação na representação. Na verdade a vaga aberta
deverá ser ocupada pelos candidatos concorrente por ordem de
votação obtida.
Nos casos citados as vagas deveriam ser ocupadas por Luiza
Erundina (PT/SP) que teve mais de quatro milhões de votos e por
João Castelo (PPR/MA) que obteve mais de trezentos mil votos
no Maranhão.
É, pois, inadmissível que pela importância do Senado, as vagas em aberto sejam ocupadas por quem não se submete ao crivo
da vontade popular e muito menos se submete aos sacrifícios do
processo eleitoral.
Em alguns países, como Polônia em caso de vacância no Senado, abre-se novo processo eleitoral, não existe o suplente.
Chile, em caso de vacância quem assume é o candidato que teve
mais votos após o titular que assumiu, independente do partido.
Japão, quem assume em caso de vacância é o próximo candidato mais votado no pleito eleitoral.
Por outro lado, a figura do suplente de Senador é tão obscura
que durante o processo eleitoral a mesma é totalmente desconhe-
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Basta de manipulação dos cargos públicos
Outra mudança que se impõe, refere-se à proibição de parlamentares ocuparem cargos públicos de confiança administrativa pública. Temos verificado manipulações grosseiras e
desrespeito à vontade do eleitor por parte de eleitos para o Parlamento, ou seja, as políticas incomodam, iludem, mentem,
fantasiam e prometem aos eleitores o céu e a terra no exercício
do mandato parlamentar.
Após serem eleitos, a maioria são atacados de amnésia profunda, esquecendo tudo o que falaram e prometeram no processo
eleitoral. Outros afastam-se do mandato para exercerem funções
administrativas pública de secretários, ministros e outros.
Novamente recorro ao caso do Ministro José Serra como
exemplo de anarquia neste processo espúrio de manipulação de
cargos e funções entre o parlamento e a administração pública.
O ministro José Serra era deputado federal, elegendo-se senador nas eleições de 03 de outubro de 1994. Em janeiro de 1995 foi
nomeado ministro do planejamento. Para assumir o cargo teve
que solicitar à Câmara licença do mandato de deputado federal.
Em 30 de janeiro pedia exoneração do cargo de ministro, para
assumir em 1o de fevereiro o mandato de senador. No mesmo dia
pediu licença para assumir o cargo de ministro. E mais: o ministro percebe a remuneração correspondente ao cargo de senador.
Da mesma forma, mais de 30(trinta) parlamentares federais
e centenas de estaduais e municipais adotam a mesma prática,
ou seja, se elegem para o parlamento, se afastam para ocuparem
cargos nas administrações; utilizam a máquina pública em prol
de interesses próprios, de grupos ou de carreirismo político, ficam percebendo pelo parlamento e na hora que lhes interessa
reassumem seus mandatos no legislativo.
Como exemplo, podemos citar o fato recente do Estado de
Goiás, em que no dia 17.04.95 o deputado Josias Gonzaga através do ofício no 20/95 solicita licença de suas atividades parlamentares para assumir a Secretaria de Estado do Meio Ambiente

ação parlamentar

cida. Assim, há necessidade de se afastar do texto constitucional
e da vida pública brasileira essa figura estranha e parasitária.
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do Estado de Goiás. Estranhamente dois dias depois, em 19.04.95
o seu 1o suplente o deputado Virmondes Cruvinel, se licencia e
toma posse como Secretário de Estado do Goiás. Em 20.04.95
toma posse o segundo suplente o deputado Carlos Mendes, que
se licencia da Câmara dos Deputados e toma posse como Secretário de Estado em Goiás em 26.04.95. Portanto, já se encontra
o 3o suplente em atividade parlamentar. O que há de mais vergonhoso nisso é que todos esses parlamentares que se afastaram
levaram consigo o salário de deputado, já que era mais vantajoso
para si que o salário de Secretário de Estado.
Inaceitável esta prática imoral. O parlamento não pode continuar sendo fundo de reserva e muito menos de trampolim de
políticos sem ética. Pela nossa emenda o parlamentar perderá
o mandato caso assuma qualquer função na administração. Da
mesma forma estamos suprimindo a possibilidade de opção pelo
salário oferecido pelo parlamento.

Do fim das licenças
Outra forma de manipulação que estamos destacando na
emenda refere-se ao fim da licença do titular e da posse do suplente, em especial nos casos de licença para tratamento de saúde.
Principalmente nos Estados o instituto da licença tanto
para o exercício em cargo na administração, como principalmente para tratamento de saúde, tem favorecido a ação de
uma verdadeira máfia envolvendo titulares, suplentes, partidos, chefes do poder executivo e médicos em prejuízo da moralidade e dos contribuintes.
No Estado do Maranhão, por exemplo, na legislação de 1991
a 1994, 14(quatorze) deputados, obtiveram licença para tratamento de saúde, totalizando 4.023(quatro mil e vinte e três dias)
causando prejuízos de mais de um milhão de reais.
As doenças que atacaram os parlamentares são muito estranhas, tais como diabetes, flebite de vasos superficiais das extremidades inferiores, gastroduodenites não especificadas, sindroma
cérvico-braquial, neurite ou radiculitetorácica ou lombassacra,
efeitos do frio.
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Neste escândalo que participavam também médicos, e até envolve troca de favores, baganhas políticas, corrupção e negociata
com grave ofensa ao erário público, à lei e à ética.
Pela emenda o suplente não assumirá em caso de vaga nos
termos especificados. É urgente pois, fechar esta brecha que tem
permitido práticas absurdas, uma vez que as normas constitucionais federais influem nas constituições estaduais.
Entendemos que a licença para tratar de assuntos particulares
pode ser tratada no Regimento Interno.
Espero que esta contribuição seja entendida e acolhida por
esta casa com a certeza de que JUSTIÇA SE FAZ NA LUTA.

Sala das sessões, 02 de maio de 1995
Dep. Domingos Dutra – PT/MA
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Apensadas:
PEC 211/1995
Autor: José Janene
Ementa: Altera os artigos 14, 27, 28, 29, 44, 46 e 82 da Constituição Federal, e introduz disposições transitórias, de forma a
fazer coincidir os mandatos eletivos e tornar o voto facultativo.
Explicação da Ementa: Estabelece que a duração de mandato do Presidente da República, Governador, Prefeito, Senador,
Deputado e Vereador será de cinco anos.

PEC 337/1996
Autor: Raul Belém
Ementa: Fixa mandato de cinco anos para detentores de cargos eletivos, exceto senadores.

PEC 541/1997
Autor: Vicente André Gomes
Ementa: Dá nova redação ao art. 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Reduz para quatro anos o mandato
do Senador e determina que o Suplente será o próximo candidato mais votado e, na falta do mesmo, só haverá eleição se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

PEC 70/1999
Autor: Ary Kara
Ementa: Institui o voto facultativo.

PEC 79/1999
Autor: Geraldo Magela
Ementa: Torna o voto facultativo.
Explicação da Ementa: Alterando o parágrafo primeiro do
artigo 14 da Constituição Federal de 1988.
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Autor: Dr. Evilásio
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14 e ao art. 46 da
Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Proíbe a reeleição para o Presidente
da República, os Governadores, os Prefeitos e quem os houver
sucedido ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito; reduzindo o mandato dos Senadores para quatro anos, a partir
de 2002.
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PEC 119/1999

PEC 158/1999
Autor: Osvaldo Reis
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Proibindo a reeleição do Presidente
da República, Governador e Prefeito.

PEC 279/2000
Autor: José Múcio Monteiro
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Dispondo que somente poderão ser
reeleitos, por uma vez, os prefeitos de municípios com mais de
duzentos mil eleitores.

PEC 283/2000
Autor: José Índio
Ementa: Inclui o art. 76 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Explicação da Ementa: Mudando os mandatos dos prefeitos,
vice prefeitos e vereadores, para 4 anos e meio para os eleitos
em 2000 e 2005, 5 anos para os eleitos em 2009 e 4 anos para os
pleitos seguintes. A data das eleições de 2004 será no primeiro
domingo de abril e a posse em 1 de julho, as datas das eleições
de 2000 e 2009 serão no primeiro domingo de outubro e a posse
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em 1 de janeiro do ano seguinte, visando a realização de eleição
geral em 2014.

PEC 362/2001
Autor: Ricardo Ferraço
Ementa: Dá nova redação ao § 3o do art. 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Estabelecendo que o suplente de senador eleito será o candidato ao Senado mais votado dentre os
candidatos que não lograram votação suficiente para assunção
da vaga.

PEC 408/2001
Autor: Bispo Rodrigues
Ementa: Revoga os §§ 2o e 3o e dá nova redação ao § 1o,
todos do art. 46 da Constituição Federal, para fixar o mandato
dos Senadores em quatro anos e extinguir a eleição conjunta de
dois suplentes.

PEC 444/2001
Autor: Francisco Rodrigues
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, vedando a reeleição para Presidente da República, Governadores de Estado e do
Distrito Federal e Prefeitos.

PEC 6/2003
Autor: Maurício Rands
Ementa: Altera os arts. 28, 29, 77 e 82 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para estabelecer coincidência dos mandatos federais, estaduais e municipais e fixar em 6 de janeiro as datas de
posse do Presidente da República, dos Governadores dos Estados
e dos Prefeitos Municipais.
Explicação da Ementa: Dispõe que os Prefeitos e Vereadores eleitos em 2004 cumprirão um mandato de seis anos. Visa a
coincidência das eleições em 2010.
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Autor: Dilceu Sperafico
Ementa: Dá nova redação aos arts. 14, 27, 28, 29, 44, 46 e
82 da Constituição Federal e introduz dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de tornar coincidentes os mandatos eletivos e de atribuir-lhes novo período
de duração.
Explicação da Ementa: Estabelece a duração dos mandatos
eletivos e dos cargos eletivos em 5 (cinco) anos, visando a coincidência dos mandatos; extingue o princípio da reeleição para os
titulares do Executivo.

ação parlamentar

PEC 19/2003

PEC 46/2003
Autor: Milton Monti
Ementa: Dá nova redação aos arts. 28, 29, 57 e 82 da Constituição Federal e introduz dispositivos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com o objetivo de alterar a data de
posse dos titulares dos cargos eletivos, no âmbito da União, dos
Estados e Municípios.
Explicação da Ementa: Dispõe que a posse do Presidente da
República, Governador e Prefeito ocorrerá em 03 (três) de janeiro; estabelece que os parlamentares eleitos em 2006 terão seus
mandatos reduzidos, para que os eleitos em 2010 tomem posse
em 02 (dois) de janeiro de 2011.

PEC 51/2003
Autor: Bismarck Maia
Ementa: Dá nova redação aos artigos 28, caput, 29, III, 57,
caput e § 4o, e 82 da Constituição Federal, alterando a data da
posse do Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Senadores e Deputados Federais.
Explicação da Ementa: Estabelece o dia 15 de novembro
para a posse do Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Deputados Federais e Senadores; fixa o dia 1o de dezembro
para o início da legislatura e 14 de novembro para o seu término.

25
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

PEC 67/2003
Autor: Maurício Rands
Ementa: Dá nova redação ao art. 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Reduz o mandato dos Senadores para
quatro anos; estabelece que o eleitor escolherá também o suplente do Senador e que havendo impedimento dos dois será
convocada nova eleição.

PEC 77/2003
Autor: Marcelo Castro
Ementa: Suprime o § 5o do art. 14 e dá nova redação ao § 1o
do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, aos §§ 1o e 2o do art. 46 e ao caput do art. 82,
para pôr fim à reeleição majoritária, determinar a simultaneidade das eleições e a duração de cinco anos dos mandatos para
os cargos eletivos, nos níveis federal, estadual e municipal, nos
Poderes Executivo e Legislativo.
Explicação da Ementa: Fixa em cinco anos o mandato dos
Deputados, Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Governadores,
Presidente da República, e em dez anos para Senadores, objetiva
a coincidência das eleições.

PEC 106/2003
Autor: Eduardo Cunha
Ementa: Suprime o parágrafo 5 o do art. 14 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Proíbe a reeleição para as eleições
majoritárias.

PEC 115/2003
Autor: Leandro Vilela
Ementa: Dá nova redação ao art. 14, caput e §1o, da Constituição Federal, tornando facultativo o exercício do direito de voto.
Explicação da Ementa: Institui o voto facultativo.

26
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Autor: Antonio Joaquim
Ementa: Altera o § 5o do art. 14 da Constituição Federal para
disciplinar a elegibilidade daqueles que substituírem ou sucederem o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos para os cargos daqueles titulares.

ação parlamentar

PEC 127/2003

PEC 132/2003
Autor: Marcelo Castro
Ementa: Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer mandato de seis anos para
os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 2004.

PEC 149/2003
Autor: Dr. Benedito Dias
Ementa: Dá nova redação ao artigo 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Estabelece que serão considerados
suplentes de Senador os candidatos mais votados e não eleitos.

PEC 151/2003
Autor: José Carlos Martinez
Ementa: Dá nova redação ao § 1o do art. 27, ao caput do
art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao
§ 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal para determinar a coincidência das eleições e a duração de cinco anos
dos mandatos para os cargos eletivos, no âmbito da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Explicação da Ementa: Estabelece a duração dos mandatos
eletivos em 5 (cinco) anos, visa a coincidência das eleições.

PEC 168/2003
Autor: Renildo Calheiros
Ementa: Modifica a data da posse do Presidente da República.
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Explicação da Ementa: Estabelece o dia 04 de janeiro do ano
seguinte ao da eleição para a posse do Presidente da República;
altera o artigo 82 da Constituição Federal de 1988.

PEC 172/2003
Autor: Cezar Schirmer
Ementa: Modifica a data da posse do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e Prefeitos Municipais.
Explicação da Ementa: Dispõe que a data de posse do Presidente da República, Governadores, e Prefeitos será no primeiro
dia útil do mês de janeiro.

PEC 246/2004
Autor: Jutahy Junior
Ementa: Dá nova redação ao § 5.o do art. 14 da Constituição
Federal e acrescenta artigo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Explicação da Ementa: Extingue a reeleição para os cargos
de Presidente da República, Governador e Prefeito; prevê regra
de transição para os detentores dos atuais mandatos; aumenta
para 5 (cinco) anos o mandato do Presidente da República.

PEC 249/2004
Autor: Geddel Vieira Lima
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao caput do
art. 28, ao inciso II do art. 29 e ao caput do art. 77 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Proíbe a reeleição para o período subseqüente do Presidente da República, Governadores e Prefeitos;
substitui a expressão “do ano anterior ao do término do mandato” para “do último ano de mandato”, em relação a realização
das eleições em todas as esferas de Governo.
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Autor: Edson Duarte
Ementa: Proíbe que aquele que tenha sido prefeito por dois
mandatos subseqüentes, nos termos do § 5o do art. 14 da Constituição Federal, seja eleito para a chefia de Poder Executivo de
outro Município na seqüência imediata.

ação parlamentar

PEC 262/2004

PEC 273/2004
Autor: Roberto Jefferson
Ementa: Dá nova redação ao § 1o do art. 27, acrescenta o
§ 2o ao art. 44, renumerando-se o parágrafo único, altera o § 3o
do art. 46, acrescenta o § 4o ao art. 46 da Constituição Federal,
determina o mandato de seis anos para os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 2004 e estabelece a coincidência das eleições para os cargos eletivos no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Explicação da Ementa: Estabelece que serão considerados
suplentes de Senador os candidatos mais votados e não eleitos.

PEC 312/2004
Autor: Dr. Benedito Dias
Ementa: Dá nova redação ao art. 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Considera suplente de Senador o
candidato mais votado e não eleito, entre os que participaram
das eleições.

PEC 390/2005
Autor: Dr. Benedito Dias
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao § 1o do
art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo
único do art. 44, ao §1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição
Federal, proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições e fixando a duração de seis anos para os cargos eletivos nos
Poderes Executivo e Legislativo, em todos os níveis.
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Explicação da Ementa: Dispõe, ainda, que o mandato dos
Prefeitos e Vereadores eleitos em 2008 será de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição dos Prefeitos no pleito de 2010 (ano das
eleições gerais) e que o mandato dos Senadores eleitos em 2006
será de 4 (quatro) anos (mandato-tampão).

PEC 402/2005
Autor: João Lyra
Ementa: Dá nova redação ao art. 28, ao inciso II do art. 29 e
ao art. 77 da Constituição Federal e acrescenta o art. 95 no Ato
das Disposições Constitucionais Provisórias, alterando a data de
realização das eleições para Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos e fazendo coincidir todos os mandatos
eletivos nas eleições de 2010.
Explicação da Ementa: Altera para o mês de novembro a realização das eleições; dispõe que o mandato dos Prefeitos e Vereadores eleitos em 2008 será de 2 (dois) anos (mandato-tampão),
sendo permitida a reeleição dos Prefeitos no pleito de 2010 (ano
das eleições gerais).

PEC 409/2005
Autor: Ivo José
Ementa: Dá nova redação ao art. 14, § 1o, inciso II, alínea “b”
da Constituição Federal, para tornar facultativos o alistamento
eleitoral e o voto para maiores de sessenta anos, portadores de
doenças incapacitantes ou deficiência física e para aposentados.

PEC 430/2005
Autor: Moreira Franco
Ementa: Dá nova redação ao § 1o do art. 14, da Constituição
Federal, tornando facultativo o exercício do direito de voto e o
alistamento eleitoral.

30
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Autor: Renildo Calheiros
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Proíbe a reeleição do Presidente da
República, Governadores e Prefeitos.

ação parlamentar

PEC 520/2006

PEC 539/2006
Autor: Jaime Martins
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao § 1o do art. 27,
ao caput do art. 28, aos incisos I e III do art. 29, ao parágrafo único
do art. 44, ao §1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal,
proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores
e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições, fixando
a duração de cinco anos para os cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, em todos os níveis e alterando a data da posse
do Presidente da República, Governadores e Prefeitos.

PEC 578/2006
Autor: Mendonça Prado
Ementa: Altera o § 1o e seu inciso I do art. 14 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Torna o voto facultativo.

PEC 586/2006
Autor: Francisco Rodrigues
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, da Constituição Federal, para extinguir o instituto da reeleição para Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito
Federal e Prefeitos.
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PEC 1/2007
Autor: José Rocha
Ementa: Revoga o § 5o do art. 14 da Constituição Federal, que
autoriza a reeleição do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos.

PEC 6/2007
Autor: Flávio Dino
Ementa: Prorroga os mandatos de eleitos nos anos de 2004 e
2006, visando à realização de eleições gerais em 2010 e à fixação
de novas datas para as posses nos Poderes Executivos.

PEC 8/2007
Autor: Maurício Rands
Ementa: Dá nova redação ao art. 82, da Constituição Federal, para alterar a data do início do mandato do Presidente
da República.
Explicação da Ementa: Estabelece o dia 6 de janeiro como a
nova data de posse do Presidente da República.

PEC 11/2007
Autor: Raimundo Gomes de Matos
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao § 1o do
art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo
único do art. 44, ao caput do art. 45, aos §§ 1o e 2o do art. 46,
ao art. 82, da Constituição Federal e acrescenta dispositivos ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, proibindo reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos,
fixando em cinco anos a duração do mandato dos cargos eletivos
nos Poderes Executivos e Legislativo em todos os níveis e determinando a simultaneidade das eleições.
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Autor: Ribamar Alves
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do artigo 14 e ao artigo 82,
ambos da Constituição Federal de 1988.
Explicação da Ementa: Proíbe a reeleição do Presidente da
República, Governador e Prefeito, bem como dos seus substitutos nos meses anteriores ao pleito; aumenta para 5 (cinco) anos
o mandato do Presidente da República.

ação parlamentar

PEC 15/2007

PEC 25/2007
Autor: Domingos Dutra
Ementa: Dá nova redação aos §§ 1o e 3o do art. 46 da Constituição Federal e acrescenta os §§ 4o e 5o ao referido artigo.
Explicação da Ementa: Reduz para 4 (quatro) anos o mandato dos Senadores; estabelece que o candidato mais votado da
lista de candidatos do partido será eleito Senador, sendo considerados os demais Suplentes, segundo a ordem de votação.

PEC 35/2007
Autor: Arnaldo Madeira
Ementa: Fixa a data de posse dos Deputados Estaduais eleitos
em 2014.
Explicação da Ementa: Fixa a data de posse de Deputado
Estadual no dia 1o de fevereiro, a partir da eleição de 2014.

PEC 41/2007
Autor: Arnaldo Jardim
Ementa: Altera o § 1o do Art. 27 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para possibilitar aos Estados Federados alterarem o início
do mandato dos Deputados Estaduais.
Explicação da Ementa: Para os Deputados Estaduais da Legislatura de 2011 a 2015, para o fim de alteração da data de início da Legislatura de 2016.
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PEC 51/2007
Autor: Elcione Barbalho
Ementa: Dá nova redação ao § 3o do art. 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Estabelece que o Suplente de Senador será o candidato, que segundo a ordem da votação nominal
recebida, exceder o número de vagas em disputa.

PEC 65/2007
Autor: Moises Avelino
Ementa: Dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do art. 27, ao caput
do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao
§ 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2o do
art. 46, proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições
em todos os níveis, e fixa a duração de cinco anos para os cargos
eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, nos níveis federal,
estadual e municipal, com exceção dos Senadores.
Explicação da Ementa: Dispõe que o mandato dos Prefeitos
e Vereadores eleitos em 2008 terá duração de 6 (seis) anos; o
mandato dos Senadores eleitos em 2010 terá duração de 4 (quatro) anos, tendo em vista as eleições gerais.

PEC 72/2007
Autor: Regis de Oliveira
Ementa: Dá nova redação ao parágrafo 5o do art. 14 da
Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias.
Explicação da Ementa: Proíbe a reeleição do Presidente da
República, dos Governadores e Prefeitos para mandato subseqüente, ressalvado os atuais titulares dos cargos mencionados.
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Autor: Carlos Brandão
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição
Federal, proibindo a reeleição do Presidente da República, dos
Governadores e dos Prefeitos, e estabelece disposição transitória
para as eleições de Prefeitos e Vereadores, de forma a fazer coincidir as eleições em todos os níveis da federação.

ação parlamentar

PEC 77/2007

PEC 103/2007
Autor: Júlio Redecker
Ementa: Dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do art. 27, ao
caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, ao § 1o do art. 46, ao § 4o do art. 57 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição
para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, e determinando o mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos
do país.
Explicação da Ementa: Fixa a data da posse de Governadores
e Prefeitos para o dia 3 de janeiro e do Presidente da República
para o dia 5 de janeiro; aumenta para dois anos e meio o mandato das Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados.

PEC 123/2007
Autor: Wilson Santiago
Ementa: Dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do art. 27, ao caput
do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao
§ 1o e ao § 2o do art. 46, ao § 4o do art. 57 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição para
Presidente da República, Governadores e Prefeitos, e determinando o mandato de 6 anos para todos os cargos eletivos do país.
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PEC 131/2007
Autor: João Maia
Ementa: Dá nova redação aos arts. 14, 27, 28, 29, 44, 46
e 82 da Constituição Federal e introduz dispositivos ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de tornar
coincidentes os mandatos eletivos e de aumentar-lhes o período de duração.
Explicação da Ementa: Acaba com a reeleição para cargo
no executivo federal, estadual e municipal; aumenta para cinco
anos a duração dos mandatos de Presidente da República, Governador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital, Prefeito e Vereador e para dez anos o mandato de Senador;
cria regras transitórias visando a unificação das eleições a partir
de 2014.

PEC 147/2007
Autor: Pastor Manoel Ferreira
Ementa: Dá nova redação ao § 3o do artigo 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Estabelece que serão considerados
Suplentes de Senador os candidatos com a segunda e terceira
maior votação para o cargo no Estado.

PEC 155/2007
Autor: Bruno Araújo
Ementa: Dá nova redação ao § 5o e acrescenta o § 5o-A ao
art. 14 da Constituição Federal, vedando nova candidatura,
para o mesmo cargo, ao Presidente da República, após o cumprimento de dois mandatos.
Explicação da Ementa: Proíbe a eleição do Presidente da República para um terceiro mandato, consecutivo ou não.
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Autor: Renato Molling
Ementa: Dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do art. 27, ao
caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal,
revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente
da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições em todos os níveis, e fixa a duração de
cinco anos para os cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, em todos os níveis.

ação parlamentar

PEC 160/2007

PEC 164/2007
Autor: Homero Pereira
Ementa: Dá nova redação aos arts. 14, 27, 28, 29, 44, 45, 46
e 82 da Constituição Federal para fazer coincidir os mandatos
eletivos e atribuir-lhes novo período de duração.

PEC 220/2008
Autor: Jovair Arantes
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao § 1o do art. 27,
ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, ao § 1o e ao § 2o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal para determinar a simultaneidade das eleições, a proibição
da reeleição dos Chefes de Poder Executivo e a duração de seis
anos para os mandatos eletivos dos membros do Poder Legislativo e Chefes do Poder Executivo no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Explicação da Ementa: Estabelece que a legislatura, os cargos e os mandatos eletivos serão de 6 (seis) anos, e a simultaneidade de eleição será a partir de 2016.
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PEC 228/2008
Autor: Ciro Pedrosa
Ementa: Dá nova redação ao § 3o do art. 46 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Considera suplentes os Deputados
Federais eleitos pelo mesmo partido ou coligação do Senador,
que exceder o número de vagas em disputa, com mais tempo de
mandato, ou o mais velho em caso de empate.

PEC 252/2008
Autor: Jerônimo Reis
Ementa: Dá nova redação ao art. 28 da Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Fixa a data de três de janeiro para a
posse de Governador e Vice-Governador de Estado.

PEC 257/2008
Autor: Filipe Pereira
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art.14 e ao art. 82 da
Constituição Federal.
Explicação da Ementa: Estabelece a duração de 6 (seis) anos
para o mandato eletivo do Presidente da República, podendo ser
reeleito uma única vez, por igual período.

PEC 297/2008
Autor: José Linhares
Ementa: Altera os arts. 14, 27, 28, 29, 44, 46 e 82 da Constituição Federal, e lhe acrescenta disposição transitória, de forma a
fazer coincidir os mandatos eletivos que menciona, atribuir-lhes
novo período de duração e vedar a reeleição imediata para cargos
do Poder Executivo.
Explicação da Ementa: Estabelece que a duração de mandato do Presidente da República, Governador, Prefeito, Senador,
Deputados e Vereadores será de cinco anos.
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Autor: Pedro Eugênio
Ementa: Estabelece a coincidência de eleições, reduz de oito
para cinco anos o mandato de senador, estabelece o mandato de
cinco anos para todos os cargos eletivos e põe fim ao instituto da
reeleição para os cargos do Poder Executivo.
Explicação da Ementa: As alterações serão aplicadas a partir
das eleições de 2014.

ação parlamentar

PEC 311/2008

PEC 314/2008
Autor: Carlos Zarattini
Ementa: Dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao § 1o do art. 27,
ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, ao art. 46 e ao art. 82, todos da Constituição Federal, proibindo a reeleição para Presidente, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições e a duração de cinco anos
para os cargos eletivos no Poder Executivo e no Poder Legislativo.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 142, DE 1995
Altera os artigos 46, 54, 55 e 56 do Capítulo I, Título IV
da Constituição Federal.

Autores: Deputado Domingos Dutra e outros
Relator: Deputado JOÃO PAULO CUNHA

I – RELATÓRIO
A proposição em apreço, que tem como primeiro subscritor o
Deputado Domingos Dutra, pretende alterar os arts. 46, 54, 55 e
56 do Capítulo I, Título IV da Constituição Federal.
Na justificação, seu primeiro signatário esclarece que “a presente Emenda à Constituição é mais uma contribuição ao processo
de saneamento e moralização da política brasileira, em especial da
relação entre os que possuem cargos eletivos e a sociedade”.
Nesta perspectiva, propõe alteração nos comandos constitucionais para promover a redução do mandato de senador, alterar a forma de definição da suplência de senador, proibição de
parlamentares ocuparem cargos públicos de confiança na administração pública, extinção da possibilidade de o parlamentar se
licenciar do cargo e em conseqüência dar posse ao suplente.
Já a Emenda Constitucional no 211, de 1995, cujo primeiro
signatário é o Dep. José Janene, segunda mais antiga Proposição
dentre as PECs que tramitam conjuntamente, objetiva alterar
os artigos 14, 27, 28, 29, 44, 46 e 82 da Constituição Federal,
e introduz disposições transitórias, de forma a fazer coincidir
os mandatos eletivos. Destaque-se que a referida PEC recebeu
o maior número de apensações, até ser apensada à PEC no 142,
de 1995.
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Em cumprimento ao disposto no art. 139, I, do Regimento
Interno, a douta Presidência, por despacho, determinou a apensação à PEC no 142, de 1995, ora em exame, além da PEC no 211,
de 1995, como referido, as proposições abaixo arroladas, por
conterem matéria análoga e conexa, e sobre as quais passaremos
a relatar.
A PEC no 337, de 1996, que fixa mandato de cinco anos para
detentores de cargos eletivos, exceto para Senadores, para o qual
fixa o mandato de dez anos.
A PEC No 541, DE 1997, que da nova redação ao art. 46, para
definir o mandato dos senadores em quatro anos e a forma de
definição da escolha dos seus suplentes.
A PEC no 70, de 1999, que institui o voto facultativo.
A PEC no 79, de 1999, que torna o voto facultativo.
A PEC no 119, de 1999, que dá nova redação ao § 5o do art. 14
e ao art. 46 da Constituição Federal.
A PEC no 158, de 1999, que dá nova redação ao art. 14 da
Constituição Federal.
A PEC no 279, de 2000, que dá nova redação ao art. 14 da
Constituição Federal.
A PEC no 283, de 2000, que acresce o art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelecendo o
período dos mandatos de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores.
A PEC no 362, de 2001, que altera o § 3o do art. 46, para definir
que o suplente de senador será o candidato ao Senado mais votado dentre os candidatos que não lograram votação suficiente
para assunção da vaga.
A PEC no 408, de 2001, que revoga os §§ 2o e 3o e da nova
redação ao § 1o do art. 46, para fixar o mandato de Senador em
quatro anos e extingue a eleição conjunta dos suplentes.
A PEC no 444, de 2001, que dá nova redação ao § 5o do
art. 14 da Constituição Federal, vedando a reeleição para Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito
Federal e Prefeitos.
A PEC no 6, de 2003, que altera os artigos 28, 29, 77 e 82
da Constituição Federal e acresce artigo ao Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias (ADCT), para estabelecer coincidência dos mandatos federais, estaduais e municipais e fixar em seis
de janeiro as datas de posse do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e dos Prefeitos Municipais.
A PEC no 19, de 2003, que dá nova redação aos arts. 14, 27,
28, 29, 44, 46 e 82 da Constituição Federal e introduz dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
a fim de tornar coincidentes os mandatos eletivos e de atribuirlhes novo período de duração.
A PEC no 46, de 2003, que dá nova redação aos arts. 28, 29, 57
e 82 da Constituição Federal e introduz dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com o objetivo de alterar a data de posse dos titulares dos cargos eletivos, no
âmbito da União, dos Estados e dos Municípios.
A PEC no 51, de 2003, que dá nova redação aos arts. 28, caput,
29, III, 57, caput, e § 4o, e 82, da Constituição Federal, alterando
a data da posse do Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Senadores e Deputados Federais.
A PEC no 67, de 2003, que dá nova redação ao art. 46, para fixar o mandato dos senadores em quatro anos e definir a escolha
dos suplentes também pelo princípio majoritário.
A PEC no 77, de 2003, que suprime o § 5o do art. 14 e dá nova
redação ao §1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29,
ao parágrafo único do art. 44, aos §§ 1o e 2o do art. 46 e ao caput do
art. 82, para por fim à reeleição majoritária, determinar a simultaneidade das eleições e a duração de cinco anos dos mandatos para
os cargos eletivos, nos níveis federal, estadual e municipal, nos
Poderes Executivo e Legislativo.
A PEC no 106, de 2003, que suprime o § 5o do art. 14 da Constituição Federal.
A PEC no 115, de 2003, que dá nova redação ao art. 14, caput
e §1o da Constituição Federal, tornando facultativo o exercício
do direito de voto.
A PEC no 127, de 2003, que altera o § 5o do art. 14 da Constituição Federal, para disciplinar a elegibilidade daqueles que
substituírem ou sucederem o Presidente da República, os Gover-
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nadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos para os cargos daqueles titulares.
A PEC no 132, de 2003, que acresce artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para estabelecer mandato de seis anos para os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
eleitos em 2004.
A PEC no 149, de 2003, que da nova redação ao art. 46, definindo serem os suplentes de Senador aqueles mais votados e
não eleitos, dentre os candidatos que participaram da competição eleitoral.
A PEC no 151, de 2003, que dá nova redação ao § 1o do art. 27,
ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82, da Constituição Federal, para
determinar a coincidência das eleições e a duração de cinco anos
dos mandatos para os cargos eletivos, no âmbito da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
A PEC no 168, de 2003, que modifica a data da posse do Presidente da República.
A PEC no 172, de 2003, que modifica a data da posse do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Governadores de Estado e dos Prefeitos Municipais.
A PEC no 246, de 2004, que dá nova redação ao § 5o do art. 14
da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
A PEC no 249, de 2004, que dá nova redação ao § 5o do art. 14,
ao caput do art. 28, ao inciso II do art. 29 e ao caput do art. 77 da
Constituição Federal.
A PEC no 262, de 2004, que proíbe que aquele que tenha sido
Prefeito por dois mandatos subseqüentes, nos termo do § 5o do
art. 14 da Constituição Federal, seja eleito para a Chefia do Poder
Executivo de outro Município na seqüência imediata.
A PEC no 273, de 2004, que dá nova redação ao §1o do art. 27,
acrescenta o § 2o ao art. 44, renumerando-se o parágrafo único, altera o § 3o do art. 46, acrescenta o § 4o ao art. 46, da Constituição
Federal, determina o mandato de seis anos para os Prefeitos, VicePrefeitos e Vereadores, eleitos em 2004, e estabelece a coincidência

43
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

das eleições para os cargos eletivos no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
A PEC no 312, de 2004, que da nova redação ao inciso I, do § 3o
do art. 46, para definir como suplentes do senador eleito, os dois
mais votados e não eleitos, entre os candidatos que participaram
do pleito eleitoral.
A PEC no 390, de 2005, que dá nova redação ao § 5o do art. 14,
ao § 1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao
parágrafo único do art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal, proibindo a reeleição para Presidente da República,
Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições e fixando a duração de seis
anos para os cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo,
em todos os níveis.
A PEC no 402, de 2005, que dá nova redação ao art. 28, ao
inciso II do art. 29 e ao art. 77 da Constituição Federal, e acrescenta o art. 95 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), alterando a data de realização das eleições para
Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos e fazendo coincidir todos os mandatos eletivos nas eleições de 2010.
A PEC no 409, de 2005, que dá nova redação ao art. 14, § 1o,
inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, para tornar facultativos o alistamento eleitoral e o voto para maiores de sessenta
anos, portadores de doenças incapacitantes ou deficiência física
e para aposentados.
A PEC no 430, de 2005, que dá nova redação ao § 1o do art. 14,
da Constituição Federal, tornando facultativo o exercício do direito de voto e o alistamento eleitoral.
A PEC no 520, de 2006, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 da
Constituição Federal.
A PEC no 539, de 2006, que dá nova redação ao § 5o do art. 14,
ao § 1o do art. 27, ao caput do art. 28, aos incisos I e III do art. 29, ao
parágrafo único do art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal, proibindo a reeleição para Presidente da República,
Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições, fixando a duração de cinco anos para os cargos eletivos nos
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Poderes Executivo e Legislativo, em todos os níveis, e alterando a
data da posse do Presidente da República, Governadores e Prefeitos.
A PEC no 578, de 2006, que altera o § 1o e seu inciso I do art. 14
da Constituição Federal, tornando o voto facultativo.
A PEC no 586, de 2006, que dá nova redação ao § 5 o do art. 14
da Constituição Federal, para extinguir o instituto da reeleição
para Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos.
A PEC no 1, de 2007, que revoga o § 5o do art. 14 da Constituição Federal, que autoriza a reeleição do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos.
A PEC no 6, de 2007, que prorroga os mandatos de eleitos nos anos de 2004 e 2006, visando à realização de eleições
gerais em 2010 e à fixação de novas datas para as posses nos
Poderes Executivos.
A PEC no 8, de 2007, que dá nova redação ao art. 82 da Constituição Federal, para alterar a data do início do mandato do Presidente da República.
A PEC no 11, de 2007, que dá nova redação ao § 5o do art. 14,
ao §1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao
parágrafo único do art. 44, ao caput do art. 45, aos §§ 1o e 2o do
art. 46, ao art. 82, da Constituição Federal, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos e fixando em cinco anos a duração do mandato
dos cargos eletivos nos Poderes Executivos e Legislativos em todos os níveis e determinando a simultaneidade das eleições.
A PEC no 15, de 2007, que dá nova redação ao § 5o do art. 14
e ao art. 82, ambos da Constituição Federal de 1988.
A PEC no 25, de 2007, que dá nova redação aos §§ 4o e 3o do
art. 46 e acrescenta os §§ 4o e 5o do referido artigo, para fixar o
mandato dos senadores em quatro anos, definindo os suplentes
como os demais candidatos de acordo com a ordem de votação
que obtiveram.
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A PEC no 35, de 2007, que acresce artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), fixando a data de posse dos Deputados Estaduais eleitos em 2014.
A PEC no 41, de 2007, que altera o § 1o do art. 27 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para possibilitar aos Estados Federados alterarem o início do mandato dos Deputados Estaduais.
A PEC no 51, de 2007, que altera o § 3o do art. 46, para definir que os suplentes do senador eleito serão os candidatos que
excederem o número de vagas em disputa, segundo a ordem de
votação nominal recebida.
A PEC no 65, de 2007, que dá nova redação ao art. 14, ao
§ 1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao
parágrafo único do art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da
Constituição Federal, revoga o §2o do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições em todos os
níveis, e fixa a duração de cinco anos para os cargos eletivos
nos Poderes Executivo e Legislativo, nos níveis federal, estadual e municipal, com exceção dos Senadores.
A PEC no 72, de 2007, que dá nova redação ao § 5o do
art. 14 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelecendo que o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos não poderão reelegerse para mandato subseqüente.
A PEC no 77, de 2007, que dá nova redação ao § 5o do art. 14
da Constituição Federal, proibindo a reeleição do Presidente da
República, dos Governadores, dos Prefeitos, e estabelece disposição transitória para as eleições de Prefeitos e Vereadores, de forma a fazer coincidir as eleições em todos os níveis da Federação.
A PEC no 103, de 2007, que dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do
art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único
do art. 44, ao § 1o do art. 46, ao § 4o do art. 57 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição para
Presidente da República, Governadores e Prefeitos, e determinando
o mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos do país.
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A PEC no 123, de 2007, que dá nova redação ao art. 14, ao
§ 1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao
parágrafo único do art. 44, ao § 1o e ao §2o do art. 46, ao § 4o
do art. 57 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2o
do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente da República,
Governadores e Prefeitos, e determinando o mandato de seis
anos para todos os cargos eletivos do país.
A PEC no 131, de 2007, que dá nova redação aos arts. 14, 27,
28, 29, 44, 46 e 82 da Constituição Federal, e introduz dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
a fim de tornar coincidentes os mandatos eletivos e de aumentar-lhes o período de duração.
A PEC no 147, de 2007, que dá nova redação ao § 3o do art. 46,
para definir como suplentes de Senador os candidatos que obtiverem a segunda e terceiras colocações no pleito para o cargo referido.
A PEC no 155, de 2007, que dá nova redação ao § 5o e acrescenta o § 5o-A ao art. 14 da Constituição Federal, vedando nova
candidatura, para o mesmo cargo, ao Presidente da República,
após o cumprimento de dois mandatos.
A PEC no 160, de 2007, que dá nova redação ao art. 14, ao
§ 1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição
para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições em todos os níveis, e
fixa a duração de cinco anos para os cargos eletivos nos Poderes
Executivo e Legislativo, em todos os níveis.
A PEC no 164, de 2007, que dá nova redação aos arts. 14, 27,
28, 29, 44, 45, 46 e 82 da Constituição Federal, para fazer coincidir os mandatos eletivos e atribuir-lhes novo período de duração.
A PEC no 220, de 2008, que dá nova redação ao § 5o do
art. 14, ao § 1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29,
ao parágrafo único do art. 44, aos §§ 1o e 2o do art. 46 e ao art. 82
da Constituição Federal, para determinar a simultaneidade das
eleições, a proibição da reeleição para Chefes de Poder Executivo
e a duração de seis anos para os mandatos eletivos dos membros
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do Poder Legislativo e Chefes do Poder Executivo no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A PEC no 228, de 2008, que dá nova redação ao § 3o do art. 46,
para definir como suplentes dos senadores eleitos os candidatos
deputados federais eleitos pelo mesmo partido ou coligação do Senador, segundo o maior número de legislaturas na Câmara Federal.
A PEC no 252, de 2008, que dá nova redação ao art. 28 da
Constituição Federal, para fixar a data de três de janeiro para a
posse de Governador e Vice-Governador de Estado.
A PEC no 257, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 e ao art. 82
da Constituição Federa, para estabelece a duração de 6 (seis) anos
para o mandato eletivo do Presidente da República, podendo ser
reeleito uma vez, por igual período a reeleição uma única vez por
igual período.
A PEC no 297, de 2008, que altera os arts. 14, 27, 28, 29, 44,
46 e 82, e acrescenta disposições transitórias, de forma a fazer
coincidir os mandatos eletivos que menciona, atribuindo-lhes
novos períodos de duração, além de vedar a reeleição imediata
para cargos do Poder Executivo.
A matéria, a teor do art. 202, caput, do Regimento Interno, foi
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para análise de sua admissibilidade constitucional.
É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR
Os pressupostos de admissibilidade são os prescritos no art. 60,
inciso I, §§ 1o a 4o, da Constituição Federal, e no art. 201, incisos I
e II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Assim, analisando as proposições em apreço sob o ponto de
vista formal, constatamos que todas apresentam o quorum exigido para sua apresentação, isto é, um terço, no mínimo, dos
Deputados Federais (CF, art. 60, I).
Por outro lado, não há, no momento, embargo circunstancial
que impeça a alteração da Carta Política, visto que o País passa
por período de completa normalidade jurídico-constitucional,
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não se encontrando na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio (CF, art. 60, § 1o).
Cabe, agora, analisá-las sob o ponto de vista material, isto é, a
sujeição de seus objetivos às cláusulas constitucionais imutáveis
– as chamadas cláusulas pétreas – , de modo que não podem prosperar aquelas tendentes a abolir a forma federativa de Estado, o
voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais (CF, art. 60, § 4o, I a IV).
Assim, no que diz respeito às PECs nos 142, de 1995; 541, de
1997; 70, de 1999; 79, de 1999; 158, de 1999; 279, de 2000; 362,
de 2001; 408, de 2001; 444, de 2001; 19, de 2003; 51, de 2003;
67, de 2003; 106, de 2003; 115, de 2003; 127, de 2003; 149, de
2003; 168, de 2003; 172, de 2003; 246, de 2004; 249, de 2004;
262, de 2004; 312, de 2004; 409, de 2005; 430, de 2005; 520, de
2006; 578, de 2006; 586, de 2006; 1, de 2007; 8, de 2007; 15, de
2007; 25, de 2007; 35, de 2007; 41, de 2007; 51, de 2007; 65, de
2007; 72, de 2007; 77, de 2007; 103, de 2007; 123, de 2007; 147,
de 2007; 155, de 2007; 164, de 2007; 228, de 2008; 252, de 2008;
e 257, de 2008, entendemos que são admissíveis, posto que não
atentam contra as cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4o, I a IV),
nada havendo que obste sua regular tramitação nesta Câmara
dos Deputados.
Por sua vez, no que concerne às PECs nos 211, de 1995; 337,
de 1996; 119, de 1999; 283, de 2000; 6, de 2003; 46, de 2003; 77,
de 2003; 151, de 2003; 273, de 2004; 390, de 2005; 402, de 2005;
6, de 2007; 539, de 2006; 11, de 2007; 131, de 2007; 160, de
2007; 220, de 2008; e 297, de 2008, entendemos que são admissíveis, porém, com ressalvas, no sentido de suprimir, por meio de
emendas, os dispositivos que prevêem prorrogação ou redução
de mandatos eletivos cujo processo eletivo ou mandato esteja
em curso quando da aprovação da PEC, por ofensa à cláusula
pétrea que protege o voto direto, secreto, universal e periódico
(CF, art. 60, § 4o, II).
Finalmente, no que toca à PEC no 132, de 2003, que prorrogava os mandatos de prefeitos e vereadores eleitos em 2004 até
2011 é inadmissível posto que alteraria os mandatos em curso,
por conseguinte vulneraria princípio constitucional intangível
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que consagra o voto direto, secreto, universal e periódico (CF,
art. 60, § 4o, II).
Cumpre observar que a consagração do voto direto, secreto,
universal e periódico como cláusula pétrea e, portanto, imodificável pela ação revisora da instituição parlamentar. Desta forma,
entende-se que a vedação constitucional impede que os membros do Congresso Nacional, no exercício do poder de reforma,
outorguem para si próprios mandatos mais longos do que aqueles que lhes foram conferidos pelas urnas, falecendo, no caso
de prorrogação de mandatos, de qualquer respaldo popular e,
portanto, de legitimidade.
Com efeito, se assim procedesse, estaria esta Câmara dos Deputados transferindo para si própria uma decisão que não lhe pertence, pois, cabe ao povo, titular da soberania, com exclusividade,
por meio do voto direto, secreto, universal e periódico, eleger seus
representantes para o mandato previamente definido.
Faz-se necessária a apresentação de emendas supressivas
para corrigir comandos normativos que seriam aplicáveis em
lapso temporal já transcorrido, portanto inaplicável, o que caracteriza injuridicidade.
Por derradeiro, no que tange à aplicabilidade da Lei Complementar no 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 101, de
2001, as proposições em tela apresentam incorreções de técnica
legislativa e de redação, as quais deverão ser oportunamente sanadas pela Comissão Especial que examinará seu mérito, nos termos
do que estabelece o art. 202, § 2o, do Regimento Interno. Esta tem
sido, na verdade, a praxe neste Órgão Colegiado, que entendemos
de bom alvitre seja mantida e seguida no caso presente.
Pelas precedentes razões, firmamos nosso voto da seguinte maneira:
c.

pela admissibilidade das PECs nos 142, de 1995;
541, 1997; 70, de 1999; 79, de 1999; 158, de
1999; 279, de 2000; 362, de 2001; 408, de 2001;
444, de 2001; 19, de 2003; 51, de 2003; 67, de
2003; 106, de 2003; 115, de 2003; 127, de 2003;
149, de 2003; 168, de 2003; 172, de 2003; 246,
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pela admissibilidade das PECs nos 211, de 1995;
337, de 1996; 119, de 1999; 283, de 2000; 6, de
2003; 46, de 2003; 77, de 2003; 151, de 2003;
273, de 2004; 390, de 2005; 402, de 2005; 539,
de 2006; 6, de 2007; 11, de 2007; 131, de 2007;
160, de 2007; 220, de 2008; e 297, de 2008, com
as emendas ora ofertadas;

e.

pela inadmissibilidade das PEC no 132, de 2003.

ação parlamentar

de 2004; 249, de 2004; 262, de 2004; 312, de
2004; 409, de 2005; 430, de 2005; 520, de 2006;
578, de 2006; 586, de 2006; 1, de 2007; 8, de
2007; 15, de 2007; 25, de 2007; 35, de 2007; 41,
de 2007; 51, de 2007; 65, de 2007; 72, de 2007;
77, de 2007; 103, de 2007; 123, de 2007; 147, de
2007; 155, de 2007; 164, de 2007; 228, de 2008;
252, de 2008; e 257, de 2008;

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 211, DE 1995
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 3o da PEC no 211, de 1995.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 337, DE 1996
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2o da PEC no 337, de 1996.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 119, DE 1999
EMENDA SUPRESSIVA

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Suprima-se a expressão “a partir do pleito de 2002” da nova
redação do § 1o do art. 46 proposta pelo art. 1o da PEC no 119, de
1999, ao art. 46 da Constituição Federal.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 283, DE 2000
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alínea “a” do caput, parágrafo 1o e 2o do art. 76
da ADCT, constante do “Artigo Único” da PEC no 283, de 2000.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 539, DE 2006
EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os arts. 5o e 6o da PEC no 539, de 2006.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 6, DE 2003
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 4o da PEC no 6, de 2003.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 46, DE 2003
EMENDA SUPRESSIVA

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Suprima-se o art. 2o da PEC no 46, de 2003.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 77, DE 2003
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 7o da PEC no 77, de 2003.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 151, DE 2003
EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os arts. 2oe 3o da PEC no 151, de 2003.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 273, DE 2004
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2o da PEC no 273, de 2004.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

56
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 390, DE 2005
EMENDA SUPRESSIVA

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Suprimam-se os arts. 3o e 4o da PEC no 390, de 2005.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 402, DE 2005
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2o da PEC no 402, de 2005.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 6, DE 2007
EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os arts. 1o, 3o e 4o da PEC no 539, de 2006.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 11, DE 2007
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o texto da nova redação dada pelo o art. 2o da
PEC no 11, de 2007, relativo ao art. 96 da ADCT da Constituição
Federal.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 131, DE 2007
EMENDA SUPRESSIVA

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Suprima-se o texto do segundo artigo não numerado constante da nova redação dada pelo o art. 2o da PEC no 131, de
2007, que insere artigos na ADCT da Constituição Federal, o
qual trás a seguinte redação:
Art. ..... O mandato do Prefeito, e dos Vereadores eleitos
em 2008 terá a duração de seis anos.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 160, DE 2007
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2o da PEC no 160, de 2007.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 220, DE 2008
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do texto do art. 2o da PEC no 220, de 2008, ao art. 46
da Constituição Federal a expressão “2008”.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 297, DE 2008
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2o da PEC no 297, de 2008.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 142, DE 1995
Altera os artigos 46, 54, 55 e 56 do Capítulo I, Título IV
da Constituição Federal.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autores: Deputado Domingos Dutra e outros
Relator: Deputado JOÃO PAULO CUNHA

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
I – RELATÓRIO
A presente complementação de voto se faz necessária dada a
apensação das Propostas de Emenda à Constituição a seguir referidas, à PEC no 211, de 1995, que por sua vez está apensada à PEC
no 142, do mesmo ano, devendo, pois, esta CCJC se manifestar
sobre as mesmas nesta ocasião.
Tanto a PEC no 311, de 2008, cujo primeiro subscritor é o
Deputado Pedro Eugênio, quanto a PEC no 314, de 2008, cujo
primeiro subscritor é o Deputado Carlos Zarattini, além de alterar o tempo de mandato do Presidente da República, governadores de estado, prefeitos, senadores, deputados federais e
estaduais, dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição
Federal, vedando a reeleição para Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos.
É a complementação do Relatório.
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II – COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO DO RELATOR
Preliminarmente, optamos no nosso Voto por não tecer comentários no que tange ao mérito das proposições, embora isto
fosse possível e tenhamos convicção contrária ao instituto da
Reeleição. Portanto, nos limitamos a abordar os aspectos estritos
referentes à admissibilidade das PECs.
Entretanto, aproveitando a oportunidade desta necessária complementação de Voto e em decorrência das manifestações dos Excelentíssimos Senhores Deputados Ronaldo Caiado e José Carlos
Aleluia, decidimos por fazer uma exceção para abordar o fato de
que haveria uma imprecisão em relação à PEC no 77, de 2003, cujo
primeiro subscritor é o Dep. Marcelo Castro, à PEC no 106, de 2003,
cujo primeiro subscritor é o Presidente desta Comissão, Dep. Eduardo Cunha, e à PEC no 01, de 2007, que tem como primeiro subscritor o Dep. José Rocha, para apresentar a seguinte reflexão.
As PECs em referência propõem a supressão do § 5o do art. 14
da CF, que possibilita a reeleição. Observe-se que a intenção das
PECs é acabar com a reeleição. Entretanto, a supressão pura e simples do dispositivo acabaria por possibilitar justamente o efeito
inverso, qual seja: a reeleição por mandatos indefinidos, já que
a Emenda Constitucional no 16, que introduziu nova redação ao
§ 5o alterou a redação original que proibia a reeleição.
Embora haja um conflito entre o texto das PECs e suas justificações, entendemos que as Proposições são admissíveis, o que
não significa que sejam, quanto ao mérito, razoáveis no que tange à possibilidade de reeleições ilimitadas, de acordo com o nosso
ponto de vista, do próprio primeiro subscritor e da maioria desta
Casa, pelo que revela o grande número de subscrições das PECs.
No entanto, esta imperfeição fica suprida na medida em que
várias PECs apensadas, a exemplo das duas que ora são objeto
de análise nesta Complementação de Voto, PEC no 311 e 314,
ambas de 2008, que expressamente proíbem a reeleição, recuperando o texto original do §5o do art. 14 da Constituição Federal,
modificada pela Emenda 16, que possibilitou a reeleição.
Não obstante, ainda que o objetivo não fosse vedar a reeleição, as
PECs não poderiam ser inadmitidas na medida em que atendem a
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todos os pressupostos formais e materiais relativos à admissibilidade
de Propostas de Emendas Constitucionais previstos pela Constituição. Inadmití-las seria uma violência ao texto constitucional em vigor e, em decorrência, à democracia e ao estado de direito.
Espera-se, pois, que a composição da Comissão Especial, que
é proporcional, contemple todos os espectros de opinião, possibilitando o aprofundamento do debate e a melhor decisão a ser
submetida ao Plenário.
No que tange as proposições em apreço sob o ponto de vista
formal em relação aos pressupostos de admissibilidade, que são
os prescritos no art. 60, inciso I, §§ 1o a 4o, da Constituição Federal, e no art. 201, incisos I e II, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, constatamos que ambas apresentam o quorum
exigido para sua apresentação, isto é, um terço, no mínimo, dos
Deputados Federais (CF, art. 60, I).
Por outro lado, não há, no momento, embargo circunstancial
que impeça a alteração da Carta Política, visto que o País passa
por período de completa normalidade jurídico-constitucional,
não se encontrando na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio (CF, art. 60, § 1o).
Cabe, agora, analisá-las sob o ponto de vista material, isto é,
a sujeição de seus objetivos às cláusulas constitucionais imutáveis – as chamadas cláusulas pétreas – , de modo que não podem
prosperar aquelas tendentes a abolir a forma federativa de Estado,
o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais (CF, art. 60, § 4o, I a IV).
Assim, no que diz respeito às PECs nos 311 e 314, ambas de
2008, entendemos que são admissíveis, posto que não atentam
contra as cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4o, I a IV), nada havendo
que obste sua regular tramitação nesta Câmara dos Deputados,
motivo pelo qual nosso voto é pela admissibilidade das mesmas.

Sala da Comissão, em 16 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA PT/SP
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 142, DE 1995
Altera os artigos 46, 54, 55 e 56 do Capítulo I, Título IV
da Constituição Federal.

Autores: Deputado Domingos Dutra e outros
Relator: Deputado JOÃO PAULO CUNHA

PARECER REFORMULADO
O presente Parecer Reformulado se refere à Proposta de
Emenda à Constituição no 142, de 1995, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania objetiva contemplar
o Destaque para votação em separado da Bancada do Democratas, igualmente aprovado na sessão de 16 de dezembro de 2008,
da Comissão.
O destaque referido tornou inadmissível as PEC no 106, de
2003 e a PEC no 1, de 2007.
De igual forma, a decisão da CCJC também tornou inadmissível o art. 1o da PEC no 77, de 2003, mantendo os demais dispositivos do texto da Proposta.

Sala da Comissão, em 16 de dezembro de 2008.
Deputado JOÃO PAULO CUNHA PT/SP
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 142, DE 1995
III – PARECER DA COMISSÃO

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição no 142/1995, das de
nos 541/1997, 70/1999, 79/1999, 158/1999, 279/2000, 362/2001,
408/2001, 444/2001, 19/2003, 51/2003, 67/2003, 115/2003,
127/2003, 149/2003, 168/2003, 172/2003, 246/2004, 249/2004,
262/2004, 312/2004, 409/2005, 430/2005, 520/2006, 578/2006,
586/2006, 8/2007, 15/2007, 25/2007, 35/2007, 41/2007,
51/2007, 65/2007, 72/2007, 77/2007, 103/2007, 123/2007,
147/2007, 155/2007, 164/2007, 228/2008, 252/2008, 257/2008,
311/2008, 314/2008, apensadas; pela admissibilidade, com
emendas, das de nos 211/1995, 337/1996, 119/1999, 283/2000,
6/2003, 46/2003, 77/2003, 151/2003, 273/2004, 390/2005,
402/2005, 539/2006, 6/2007, 11/2007, 131/2007, 160/2007,
220/2008 e 297/2008, apensadas; e pela inadmissibilidade das
de nos 106/2003, 132/2003 e 1/2007, apensadas, nos termos do
Parecer, com complementação e reformulação de voto, do Relator, Deputado João Paulo Cunha. O Deputado Regis de Oliveira
apresentou voto em separado.
Foi aprovado, contra os votos dos Deputados José Eduardo
Cardozo, Sérgio Brito, José Genoíno, Antonio Carlos Biscaia, Sérgio Barradas Carneiro, Luiz Couto, Regis de Oliveira, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Cândido Vacarezza e João Paulo
Cunha, o Destaque no 1/2008. Em decorrência, o Relator apresentou reformulação de voto pela inadmissibilidade das Propostas de Emenda Constitucional nos 106/2003, 1/2007 e do art. 1o
da de no 77/2003, apensadas.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira e Maurício
Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia,
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Arolde de Oliveira, Augusto Farias, Benedito de Lira, Cândido
Vaccarezza, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota,
Indio da Costa, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José
Genoíno, José Mentor, Magela, Mainha, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira Mendes, Odair Cunha, Paes Landim, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo
Magalhães, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas
Carneiro, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho, Antonio Carlos Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Abicalil, Carlos Willian, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Edmilson Valentim, Fernando Coruja, Hugo
Leal, João Magalhães, Jorginho Maluly, Márcio França, Ricardo
Barros, Ricardo Tripoli, Ronaldo Caiado, Rubens Otoni, Vital
do Rêgo Filho e William Woo.

Sala da Comissão, em 16 de dezembro de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 142 DE 1995
Altera os artigos 46, 54, 55 e 56 do Capítulo I, Título IV
da Constituição Federal.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autor: Deputado Domingos Dutra e outros
Relator: Deputado João Paulo Cunha

VOTO EM SEPARADO DEPUTADO REGIS DE OLIVEIRA
Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição que visa alterar os arts. 46, 54, 55 e 56 da Constituição Federal visando a
redução do mandato de senador, a alteração da suplência de senador, proibição de parlamentares de ocupar cargos públicos de
confiança da administração pública e o fim da licença do titular
para o exercício em cargo na administração e, principalmente,
para tratamento de saúde.
Como justificativa o autor alega que “a presente Emenda à
Constituição é mais uma contribuição ao processo de saneamento e moralização da política brasileira, em especial da relação
entre os que possuem cargos eletivos e a sociedade.”
Foram apensadas as seguintes Propostas de Emenda à
Constituição:
PEC no 211, de 1995, de autoria do ilustre deputado José
Janene e outros, que altera os arts. 14, 27, 28, 29, 44, 46 e 82
da Constituição Federal, e introduz disposições transitórias,
de forma a fazer coincidir os mandatos eletivos e tornar o
voto facultativo.
PEC no 337, de 1996, de autoria do ilustre deputado Raul Belém e outros, que fixa mandato de cinco anos para detentores de
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cargos eletivos, exceto para senadores, para o qual fixa o mandato de dez anos.
PEC no 541, de 1997, de autoria do ilustre deputado Vicente André Gomes e outros, que dá nova redação ao art. 46, para
definir o mandato dos senadores em quatro anos e a forma de
definição da escolha dos seus suplentes.
PEC no 70, de 1999, de autoria do ilustre deputado Ary Kara e
outros, que institui o voto facultativo.
PEC no 79, de 1999, de autoria do ilustre deputado Geraldo
Magela e outros, que torna o voto facultativo.
PEC no 119, de 1999, de autoria do ilustre deputado Evilásio Farias e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 e ao
art. 46 da Constituição Federal.
PEC no 158, de 1999, de autoria do ilustre deputado Osvaldo Reis e outros, que dá nova redação ao art. 14 da Constituição Federal.
PEC no 279, de 2000, de autoria do ilustre deputado José Múcio Monteiro e outros, que dá nova redação ao art. 14 da Constituição Federal.
PEC no 283, de 2000, de autoria do ilustre deputado José Índio
e outros, que acresce o art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelecendo o período dos mandatos de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores.
PEC no 362, de 2001, de autoria do ilustre deputado Ricardo
Ferraço e outros, que altera o § 3o do art. 46, para definir que o
suplente de senador será o candidato ao Senado mais votado
dentre os candidatos que não lograram votação suficiente para
assunção da vaga.
PEC no 408, de 2001, de autoria do ilustre deputado Bispo
Rodrigues e outros, que revoga os §§ 2o e 3o e da nova redação ao
§ 1 o do art. 46, para fixar o mandato de Senador em quatro anos
e extingue a eleição conjunta dos dois suplentes.
PEC no 444, de 2001, de autoria do ilustre deputado Francisco
Rodrigues e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 da
Constituição Federal, vedando a reeleição para Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos.
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PEC no 6, de 2003, de autoria do ilustre deputado Maurício
Rands, que altera os artigos 28, 29, 77 e 82 da Constituição Federal e acresce artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), para estabelecer coincidência dos mandatos federais, estaduais e municipais e fixar em seis de janeiro as
datas de posse do Presidente da República, dos Governadores dos
Estados e dos Prefeitos Municipais.
PEC no 19, de 2003, de autoria do ilustre deputado Dilceu
Sperafico e outros, que dá nova redação aos arts. 14, 27, 28,
29,44,46 e 82 da Constituição Federal e introduz dispositivos ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a fim
de tornar coincidentes os mandatos eletivos e de atribuir-Ihes
novo período de duração.
PEC no 46, de 2003, do ilustre deputado Milton Monti e outros, que dá nova redação aos arts. 28, 29, 57 e 82 da Constituição Federal e introduz dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com o objetivo de alterar a data
de posse dos titulares dos cargos eletivos, no âmbito da União,
dos Estados e dos Municípios.
PEC no 51, de 2003, de autoria do ilustre deputado Bismarck
Maia e outros, que dá nova redação ao art. 28, caput, art. 29, III,
art. 57, caput, e § 4o, e 82, da Constituição Federal, alterando a
data da posse do Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Senadores e Deputados Federais.
PEC no 67, de 2003, de autoria do ilustre deputado Maurício
Rands e outros, que dá nova redação ao art. 46, para fixar o mandato dos senadores em quatro anos e definir a escolha dos suplentes também pelo princípio majoritário.
PEC no 77, de 2003, de autoria do ilustre deputado Marcelo
Castro e outros, que suprime o § 5o do art. 14 e dá nova redação
ao § 1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao
parágrafo único do art. 44, aos §§ 1 o e 2o do art. 46 e ao caput do
art. 82, para por fim à reeleição majoritária, determinar a simultaneidade das eleições e a duração de cinco anos dos mandatos
para os cargos eletivos, nos níveis federal, estadual e municipal,
nos Poderes Executivo e Legislativo.
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PEC no 106, de 2003, de autoria do ilustre deputado Eduardo
Cunha e outros, que suprime o § 5o do art. 14 da Constituição
Federal.
PEC no 115, de 2003, de autoria do ilustre deputado Leandro
Vilela e outros, que dá nova redação ao art. 14, caput e § 1o da
Constituição Federal, tornando facultativo o exercício do direito
de voto.
PEC no 127, de 2003, de autoria do ilustre deputado Antonio
Joaquim e outros, que altera o § 5o do art. 14 da Constituição
Federal, para disciplinar a elegibilidade daqueles que substituírem ou sucederem o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos para os cargos daqueles titulares.
PEC no 132, de 2003, de autoria do ilustre deputado Marcelo Castro e outros, que acresce artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), para estabelecer mandato
de seis anos para os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos
em 2004.
PEC no 151, de 2003, de autoria do ilustre deputado José Carlos
Martinez e outros, que dá nova redação ao § 1o do art. 27, ao caput
do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao
§ 1o do art. 46 e ao art. 82, da Constituição Federal, para determinar a coincidência das eleições e a duração de cinco anos dos
mandatos para os cargos eletivos, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
PEC no 168, de 2003, de autoria do ilustre deputado Renildo
Calheiros e outros, que modifica a data da posse do Presidente
da República.
PEC no 172, de 2003, de autoria do ilustre deputado Cezar
Schirmer e outros, que modifica a data da posse do Presidente e
Vice-Presidente da República, dos Governadores de Estado e dos
Prefeitos Municipais.
PEC no 246, de 2004, de autoria do ilustre deputado Jutahy
Junior e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
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PEC no 249, de 2004, de autoria do ilustre deputado Geddel
Vieira Lima e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao
caput do art. 28, ao inciso “do art. 29 e ao capuf do art. 77 da
Constituição Federal.
PEC no 262, de 2004, do ilustre deputado Edson Duarte, que
proíbe que aquele que tenha sido Prefeito por dois mandatos
subseqüentes, nos termo do § 5o do art. 14 da Constituição Federal, seja eleito para a Chefia do Poder Executivo de outro Município na seqüência imediata.
PEC no 273, de 2004, de autoria do ilustre deputado Roberto Jefferson e outros, que dá nova redação ao § 1o do art. 27,
acrescenta o § 2o ao art. 44, renumerando-se o parágrafo único,
altera o § 3o do art. 46, acrescenta o § 4o ao art. 46, da Constituição Federal, determina o mandato de seis anos para os Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 2004 e estabelece a coincidência das eleições para os cargos eletivos no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
PEC no 312, de 2004, do ilustre deputado Benedito Dias e outros, que da nova redação ao inciso I, do § 3o do art. 46, para definir como suplentes do senador eleito, os dois mais votados e não
eleitos, entre os candidatos que participaram do pleito eleitoral.
PEC no 390, de 2005, do ilustre deputado Benedito Dias e
outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao § 1o do art. 27,
ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal,
proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos, determinando
a simultaneidade das eleições e fixando a duração de seis anos
para os cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, em
todos os níveis.
PEC no 402, de 2005, de autoria do ilustre deputado João
Lyra e outros, que dá nova redação ao art. 28, ao inciso 11
do art. 29 e ao art. 77 da Constituição Federal, e acrescenta o
art. 95 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), alterando a data de realização das eleições para Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos e fazendo coincidir todos os mandatos eletivos nas eleições de 2010.
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PEC no 409, de 2005, de autoria do ilustre deputado Ivo José e
outros, que dá nova redação ao art. 14, § 1o, inciso 11, alínea “b”,
da Constituição Federal, para tornar facultativos o alistamento
eleitoral e o voto para maiores de sessenta anos, portadores de
doenças incapacitantes ou deficiência física e para aposentados.
PEC no 430, de 2005, de autoria do ilustre deputado Moreira
Franco e outros, que dá nova redação ao § 1o do art. 14, da Constituição Federal, tornando facultativo o exercício do direito de
voto e o alistamento eleitoral.
PEC no 520, de 2006, de autoria do ilustre deputado Renildo
Calheiros e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 da
Constituição Federal.
PEC no 539, de 2006, de autoria do ilustre deputado Jaime
Martins e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao
§ 1o do art. 27, ao caput do art. 28, aos incisos I e 11I do
art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao § 1 o do art. 46 e ao
art. 82 da Constituição Federal, proibindo a reeleição para
Presidente da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições, fixando a duração de
cinco anos para os cargos eletivos nos Poderes Executivo e
Legislativo, em todos os níveis, e alterando a data da posse
do Presidente da República, Governadores e Prefeitos.
PEC no 578, de 2006, de autoria do ilustre deputado Mendonça Prado e outros, que altera o § 1o e seu inciso I do art. 14 da
Constituição Federal, tornando o voto facultativo.
PEC no 586, de 2006, de autoria do ilustre deputado Francisco
Rodrigues e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 da
Constituição Federal, para extinguir o instituto da reeleição para
Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito
Federal e Prefeitos.
PEC no 1, de 2007, de autoria do ilustre deputado José Roche e
outros, que revoga o § 5o do art. 14 da Constituição Federal, que
autoriza a reeleição do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos.
PEC no 6, de 2007, de autoria do ilustre deputado Flávio Dino
e outros, que prorroga os mandatos de eleitos nos anos de 2004 e
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2006, visando à realização de eleições gerais em 2010 e à fixação
de novas datas para as posses nos Poderes Executivos.
PEC no 8, de 2007, do ilustre deputado Maurício Rands e outros, que dá nova redação ao art. 82 da Constituição Federal, para
alterar a data do início do mandato do Presidente da República.
PEC no 11, de 2007, de autoria do ilustre deputado Raimundo
Gomes de Matos e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14,
ao §1o do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao’capuf do art. 45, aos §§ 1o e 2o do art. 46,
ao art. 82, da Constituição Federal, e acrescenta dispositivos ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, proibindo reeleição
para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, fixando em
cinco anos a duração do mandato dos cargos eletivos nos Poderes
Executivos e Legislativo em todos os níveis e determinando a simultaneidade das eleições.
PEC no 15, de 2007, do ilustre deputado Ribamar Alves e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 e ao art. 82, ambos
da Constituição Federal de 1988.
PEC no 25, de 2007, de autoria do ilustre deputado Domingos Dutra e outros, que dá nova redação aos §§ 4o e 3o do
art. 46 e acrescenta os §§ 4o e 5o do referido artigo, para fixar o
mandato dos senadores em quatro anos, definindo os suplentes
como os demais candidatos de acordo com a ordem de votação
que obtiveram.
PEC no 35, de 2007, de autoria do ilustre deputado Arnaldo Madeira e outros, que acresce artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), fixando a data de posse dos
Deputados Estaduais eleitos em 2014.
PEC no 41, de 2007, de autoria do ilustre deputado Arnaldo
Jardim e outros, que altera o § 1o do art. 27 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), para possibilitar aos Estados Federados alterarem o início do mandato dos Deputados Estaduais.
PEC no 51, de 2007, de autoria da nobre deputada Elcione
Barbalho e outros, que altera o § 3o do art. 46, para definir que os
suplentes do senador eleito serão os candidatos que excederem
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o número de vagas em disputa, segundo a ordem de votação
nominal recebida.
PEC no 65, de 2007, de autoria do ilustre deputado Moises Avelino e outros, que dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do art. 27, ao
caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44,
ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o §2o
do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições
em todos os níveis, e fixa a duração de cinco anos para os cargos
eletivos nos Poderes Executivo, nos níveis federal, estadual e municipal, com exceção dos senadores.
PEC no 72, de 2007, de autoria do ilustre deputado Régis de
Oliveira, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelecendo que o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e
os Prefeitos não poderão reeleger-se para mandato subseqüente.
PEC no 77, de 2007, de autoria do ilustre deputado Carlos
Brandão e outros, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 da
Constituição Federal, proibindo a reeleição do Presidente da República, dos Governadores, dos Prefeitos, e estabelece disposição
transitória para as eleições de Prefeitos e Vereadores, de forma a
fazer coincidir as eleições em todos os níveis da Federação.
PEC no 103, de 2007, de autoria do ilustre deputado Júlio Redecker, que dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do art. 27, ao caput
do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44,
ao § 1o do art. 46, ao § 4o do art. 57 e ao art. 82 da Constituição
Federal, revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, e determinando
o mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos do país.
PEC no 123, de 2007, de autoria do ilustre deputado Wilson
Santiago e outros, que dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do
art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo
único do art. 44, ao § 1o e ao § 2o do art. 46, ao § 4o do art. 57 e
ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e
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Prefeitos, e determinando o mandato de seis anos para todos os
cargos eletivos do país.
PEC no 131, de 2007, de autoria do ilustre deputado João
Maia e outros, que dá nova redação aos arts. 14, 27, 28, 29, 44,
46 e 82 da Constituição Federal, e introduz dispositivos ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de tornar
coincidentes os mandatos eletivos e de aumentar-lhes o período de duração.
PEC no 147, de 2007, de autoria do ilustre deputado Pastor
Manoel Ferreira e outros, que dá nova redação ao § 3o do art. 46
da Constituição Federal, para definir como suplentes de Senador
os candidatos que obtiverem a segunda e terceiras colocações no
pleito para o cargo referido.
PEC no 149, de 2007, de autoria do Poder Executivo, acrescenta § 3o ao art. 143 da Constituição Federal, para estabelecer
reserva de vagas para licenciados do serviço militar inicial nas
polícias militares.
PEC no 155, de 2007, de autoria do ilustre deputado Bruno
Araújo, que dá nova redação ao § 5o e acrescenta o § 5o-A ao
art. 14 da Constituição Federal, vedando nova candidatura,
para o mesmo cargo, ao Presidente da República, após o cumprimento de dois mandatos.
PEC no 160, de 2007, de autoria do ilustre deputado Renato
Molling, que dá nova redação ao art. 14, ao § 1o do art. 27, ao
capuf do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, ao § 1o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal,
revoga o § 2o do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente
da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições em todos os níveis, e fixa a duração de
cinco anos para os cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, em todos os níveis.
PEC no 164, de 2007, de autoria do ilustre deputado Homero
Pereira e outros, que dá nova redação aos arts. 14, 27, 28, 29, 44,
45, 46 e 82 da Constituição Federal, para fazer coincidir os mandatos eletivos e atribuir-Ihes novo período de duração.
PEC no 220, de 2008, de autoria do ilustre deputado Jovair
Arantes, que dá nova redação ao § 5o do art. 14, ao § 1o do art. 27,
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ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do
art. 44, aos §§ 1o e 2o do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal, para determinar a simultaneidade das eleições, a proibição da
reeleição para Chefes de Poder Executivo e a duração de seis anos
para os mandatos eletivos dos membros do Poder Legislativo e
Chefes do Poder Executivo no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
PEC no 228, de 2008, do ilustre deputado Ciro Pedrosa e outros, que dá nova redação ao § 3o do art. 46, para definir como
suplentes dos senadores eleitos os candidatos deputados federais
eleitos pelo mesmo partido ou coligação do Senador, segundo o
maior número de legislaturas na Câmara Federal.
PEC no 252, de 2008, de autoria do ilustre deputado Jerônimo
Reis e outros, que dá nova redação ao art. 28 da Constituição
Federal, para fixar a data de três de janeiro para a posse de Governador e Vice-Governador de Estado.
PEC no 257, de 2008, de autoria do ilustre deputado Filipe
Pereira, que dá nova redação ao § 5o do art. 14 e ao art. 82 da
Constituição Federa, para estabelece a duração de 6 (seis) anos
para o mandato eletivo do Presidente da República, podendo ser
reeleito uma vez, por igual período a reeleição uma única vez por
igual período.
PEC no 297, de 2008, de autoria do ilustre deputado José Linhares e outros, que altera os arts. 14, 27, 28, 29, 44, 46 e 82, e
acrescenta disposições transitórias, de forma a fazer coincidir os
mandatos eletivos que menciona, atribuindo-Ihes novos períodos de duração, além de vedar a reeleição imediata para cargos
do Poder Executivo.
Submetida a esta Comissão, o relator, ilustre deputado João
Paulo Cunha apresentou parecer da seguinte maneira:
a. pela admissibilidade das PECs no 142/95,
541/97, 70/99, 79/99, 158/99, 279/00, 362/01,
408/01, 444/01, 19/03, 51/03, 67/03, 106/03,
115/03, 127/03, 149/03, 168/03, 172/03,
246/04, 249/04, 262/04, 312/04, 409/05,
430/05, 520/06, 578/06, 586/06, 01/07, 08/07,
15/07, 25/07, 35/07, 41/07, 51/07, 65/07, 72/07,
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b.

pela admissibilidade das PECs no 211/95,
337/96, 119/99, 283/00, 06/03, 46/03, 77/03,
151/03, 273/04, 390/05, 402/05, 539/06, 06/07,
11/07, 131/07, 160/07, 220/08 e 297/08, com
apresentação de emendas.

c.

pela inadmissibilidade da PEC no 132/03

ação parlamentar

77/07, 103/07, 123/07, 147/07, 155/07, 164/07,
228/08, 252/08 e 257/08.

É o relatório.
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VOTO
A Proposta de Emenda à Constituição no 142 de 1995 assim
como as PECs apensadas que constam dos itens “a” e “b” estão
em conformidade com a ordem jurídica e atende aos pressupostos formais e materiais estabelecidos no art. 60, I, §§ 1o e 4o da CF.
Quanto à técnica legislativa e à redação utilizadas, as proposta
em tela obedecem aos preceitos da Lei Complementar no 95/98,
merecendo alguns reparos sanados pelas emendas apresentadas
pelo ilustre relator.
Já a PEC no 132/03, que prorroga os mandatos de prefeitos e
vereadores eleitos em 2004 até 2011, não atende aos pressupostos materiais previstos no § 4o do art. 60 da Constituição Federal.
Na Proposta de Emenda à Constituição de minha autoria,
proponho nova redação ao parágrafo 5o do art.14 da Constituição Federal visando a proibição da reeleição para mandato subseqüente para o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos.
Penso que a instituição da reeleição não deu bons resultados
sendo utilizado, levando o titular da chefia do executivo a, logo
ao início de seu mandato, programar-se para obtenção de novo
mandato, fazendo-o tomar medidas políticas, nem sempre compatíveis com o interesse do povo brasileiro.
Há manipulação de interesses e conveniências, fazendo com
que o titular do cargo busque cooptar parlamentares de oposição, distribuindo recursos que nem sempre atendem a interesses
públicos, atingindo objetivo meramente eleitoreiro.
Aléxis Charles Henri Clerel de Tocqueville foi um escritor político francês e grande entusiasta da democracia. Em 1831, aos
26 anos, embarcou para os Estados Unidos sob o pretexto de
analisar o sistema penitenciário. Sua maior motivação, no entanto, parece ter sido a de estudar o modelo democrático praticado naquele país.
Na avaliação de Tocqueville, “as intrigas e a corrupção são vícios naturais aos governos eleitos. Quando, porém, o chefe do Estado pode ser reeleito, tais vícios se estendem indefinidamente e
comprometem a própria existência do País. Quando um simples
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candidato quer vencer pela intriga, as suas manobras não poderiam exercer-se senão sobre um espaço circunscrito. Quando, pelo
contrário, o chefe do Estado mesmo se põe em luta, toma emprestada para o seu próprio uso a força do governo”. (TOCQUEVILLE,
Aléxis de. “A Democracia na América”, Tradução de J. G. Albuquerque. São Paulo: Abril, 1985, pág. 109-110).
Para Lauro Barretto, “o escritor francês sinaliza um outro
ponto que é fundamental para uma concepção democrática de
disputa política. A reeleição, de um lado, põe em confronto candidatos que são cidadãos comuns e que representam seus partidos políticos. E, de outro, está o próprio chefe de Estado. Assim,
ocorre um desequilíbrio em favor do último. Um dos principais
preceitos da democracia moderna consiste na idéia de que os
participantes das disputas eleitorais devem partir de condições
iguais. Ao se permitir a reeleição dos chefes dos cargos executivos este princípio deixa de existir”. (Barretto, Lauro, “Reeleição
e Continuísmo”, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 1998, pág. 5).
Tocqueville ensinou ainda que “a reeleição põe por terra o
princípio da responsabilidade, pelo qual deve se guiar o governante. Quando a reeleição vigora, o governante conduz os negócios do Estado, não com a isenção e a responsabilidade necessárias, mas os subordina ao objetivo de reeleger-se. O interesse
individual sobrepõe-se ao interesse geral, os escrúpulos cedem
lugar ao desejo de poder, os comportamentos transparentes são
substituídos pelo vale tudo”(op. cit.)
Igualmente atual é a observação do pensador francês acerca da desvirtuação da natureza de cargos públicos, “muitos dos
quais preenchidos a partir de critérios de interesse privado (político-eleitoral e pessoal do governante) em detrimento ao espírito público. Tão mais grave é constatar, ademais, até mesmo
a edição de leis revestidas do mesmo propósito. Se o representante do Poder Executivo desce à liça, os cuidados do governo
tornam-se para ele interesse secundário; o interesse principal é o
de sua eleição. As negociações, como as leis, só são para ele combinações eleitorais; os cargos tornam-se recompensa por serviços
prestado, não à nação, mas ao seu chefe”. TOCQUEVILLE, Aléxis
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de, “Igualdade Social e Liberdade Política”, Tradução de Cícero
Araújo. São Paulo: Editora Nermann, 1988, pág.89)
Sobre a reeleição na América Latina, vale ressaltar os textos
retirados do livro de Matthew Soberg Shugart e John M. Carey,
“Presidents and Assemblies: Constitucional Design and Electoral Dynamics”, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, págs.
87-91, trata da reeleição em países da América Latina.
Os autores começam suas análises pelo México, onde “o sufrágio efetivo, nenhuma reeleição foi o grito de guerra da revolução
contra a ditadura de Porfírio Diaz. Como não havia surgido nenhum partido coeso das lutas revolucionárias, a adoção da não
reeleição radical não só significou uma codificação da retórica
revolucionária, mas também serviu ao interesse de muitas das
facções da nova liderança.
De igual modo, uma outra fonte da não reeleição absoluta
pode ter sido a situação de fragmentação, na qual vários partidos
esperam ter uma oportunidade na presidência. Querem estar certos de que nenhum deles, pelo fato de haver vencido uma eleição,
queira assumir um papel predominante. O Equador, a Guatemala,
a Costa Rica, El Salvador e Honduras ajustam-se a este cenário.
Na República Dominicana, a força dominante, quando da elaboração da Constituição, em 1962, era o Partido Revolucionário
Dominicano, agremiação quase leninista, rigidamente encabeçada pelo caudilho Juan Bosch. O domínio de Bosch à época pode
explicar a falta de restrições à reeleição.
A Constituição da Nicarágua de 1986 tampouco contém restrições ao número de mandatos que um presidente pode exercer.
O mesmo ocorre com o Paraguai. A Argentina e o Peru admitem
a reeleição.
Na Colômbia, é a primeira vez em mais de um século que um
presidente – Àlvaro Uribe – disputou a reeleição, depois que o
Congresso aprovou em 2004 reforma nesse sentido.
Na Venezuela, a Ação Democrática já havia aceitado, em 1961,
o consenso interpartidário como fato crítico à manutenção da
democracia, desse modo, não insistiu numa Constituição que
permitisse o governo de longo prazo de seu chefe máximo, Rômulo Betencourt mas, mesmo assim, a Constituição lhe haveria
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permitido retornar ao poder depois de dois períodos presidenciais. Atualmente, o presidente venezuelano, Hugo Chaves, no
poder desde 1998, propôs recentemente mudanças na Constituição que oficializa a concentração de poderes na mão do presidente concedendo-lhe reeleição vitalícia. Por uma margem muito pequena de votos, tal proposta foi rejeitada no referendo realizado
em dezembro de 2007.
Na Bolívia, A Assembléia Constituinte da Bolívia aprovou
com uma esmagadora maioria governista, uma nova Constituição que confere maior poder aos indígenas e permite a reeleição
ilimitada do presidente. A nova Constituição agora deverá ser
aprovada por meio de um referendo nacional. Ainda não foi estipulada uma data para o referendo, que provavelmente ocorrerá
até setembro de 2008.
No Brasil, desde a promulgação da Emenda Constitucional 16,
autorizadora da reeleição para chefes do Poder Executivo, cinco disputas eleitorais ocorreram: três eleições em nível federal e estadual
(1998, 2002 e 2006) e duas de âmbito municipal (2002 e 2004).
Os resultados eleitorais apontam para a constatação de que
nas eleições envolvendo candidatos em busca de um novo mandato para o mesmo cargo, disputando o pleito no exercício da
função, o índice de renovação dos governantes é baixo.
Nas eleições presidenciais de 1998 e 2006, os então chefes do
Poder Executivo federal disputaram a reeleição. Ambos foram
vencedores. Destarte, verifica-se um índice de 100% de êxito de
presidentes-candidatos à reeleição.
Em relação às eleições estaduais, o índice de vitória de governadores-candidatos também é expressivo e crescente. Em 1998,
21 chefes de Poder Executivo estadual disputaram a reeleição. 14
deles se consagraram vitoriosos, ou seja, 66,6%.
Quatro anos mais tarde o índice de governadores-candidatos
reeleitos aumentou. Quatorze mandatários disputaram a eleição
buscando se manter à frente da gestão pública estadual. 10 conquistaram a vitória nas urnas: 71,4% do total.
Em 2006, o percentual de permanência de governadores nos
cargos por mais quatro anos cresceu novamente. Naquela oportunidade, 19 chefes de Executivo disputaram a eleição visando a
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um novo mandato. Quatorze obtiveram sucesso eleitoral, o que
representa um índice de 73,7% da totalidade.
Diante desse cenário, conclui-se que a reeleição vai de encontro ao processo democrático. O fim da reeleição contribui para o
fortalecimento da democracia uma vez que permite a alternância no poder. A troca dos governantes é a essência do princípio
republicano e pilar do Estado Democrático de Direito.
Uma vez eliminado o instituto da reeleição no direito eleitoral brasileiro, é conveniente pensar no aumento da duração do
mandato eletivo do chefe do Poder Executivo nos níveis federal,
estadual e municipal para 5 (cinco) anos, o que propiciará melhores condições para a realização de programas de governo.
No que diz respeito a estabelecer a simultaneidade nas eleições para os mandatos federais, estaduais e municipais, acredito que não é razoável tal alteração constitucional já que as
eleições realizadas em períodos distintos é próprio do processo
democrático. O calendário eleitoral distinto para as eleições federais, estaduais e municipais, em nada enfraquece a representatividade dos eleitos contribuindo para o fortalecimento da
nossa recente democracia.
Por fim, a proposta de prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores eleitos em 2004 até 2011 é inadmissível, pois,
altera a duração dos mandatos em curso violando cláusula pétrea que consagra o voto direto, secreto, universal e periódico.
(art. 60, § 4o, inciso II).
Vale lembrar que, compete ao povo, no exercício da soberania
popular eleger os seus representantes outorgando-lhes mandato
com prazo de duração previsto na lei. Permitir a prorrogação dos
mandatos eletivos é o mesmo que substituir o povo na escolha
de seus representantes, direito este consagrado e resguardado
constitucionalmente.
Nas palavras do ilustre constitucionalista José Afonso da Silva
“a soberania popular é princípio básico da democracia, segundo o qual todo poder emana do povo, princípio que revela um
regime político em que o poder repousa na vontade do povo.”
(“Comentário Contextual à Constituição”, 4ª edição, São Paulo:
Ed. Malheiros, 2007, p. 214).
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O poder que emana do povo é exercido por seus representantes e constitui núcleo essencial da democracia representativa
não albergando, em hipótese alguma, alterações que afetem a
eficácia de tal princípio.
As limitações materiais expressas no § 4o do art. 60 da Constituição Federal, estão fora do alcance do poder de reforma. Segundo Nelson de Sousa Sampaio se as limitações materiais “pudessem ser mudadas pelo poder de emenda ordinário, de nada
adiantaria estabelecer vedações circunstanciais e materiais a esse
poder. São elas concernentes ao titular do poder constituinte,
pois uma reforma constitucional não pode mudar o titular do
poder que cria o próprio poder reformador, pois seria despautério que o legislador ordinário estabelecesse novo titular de um
poder derivado só da vontade do constituinte originário (“O
Poder de Reforma Constitucional”, Salvador: Livraria Progresso,
1954, p.93).
Assim, é inadmissível qualquer Proposta de Emenda Constitucional que viola as limitações materiais previstas no § 4o do
art. 60.
Diante de todo o exposto, o voto é pela admissibilidade das
PECs no142/95, 541/97, 70/99, 79/99, 158/99, 279/00, 362/01,
408/01, 444/01, 19/03, 51/03, 67/03, 106/03, 115/03, 127/03,
149/03, 168/03, 172/03, 246/04, 249/04, 262/04, 312/04,
409/05, 430/05, 520/06, 578/06, 586/06, 01/07, 08/07, 15/07,
25/07, 35/07, 41/07, 51/07, 65/07, 72/07, 77/07, 103/07, 123/07,
147/07, 155/07, 164/07, 228/08, 252/08 e 257/08.
Pela admissibilidade das PECs no 211/95, 337/96, 119/99,
283/00, 06/03, 46/03, 77/03, 151/03, 273/04, 390/05, 402/05,
539/06, 06/07, 11/07, 131/07, 160/07, 220/08 e 297/08, nos
termos das emendas apresentadas pelo relator, ilustre deputado
João Paulo Cunha.
Pela inadmissibilidade da PEC no 132 de 2003.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2008.
Deputado Regis de Oliveira
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2.2. PEC 233/20083 – Reforma Tributária
(Autor: Poder Executivo)
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

SUMÁRIO
I – Projeto inicial
II – Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
• Parecer do relator (Dep. Leonardo Picciani)
• Substitutivo do Relator
• Complementação de voto
• Reformulação de voto
• Parecer da Comissão
• Substitutivo adotado pela Comissão
• Votos em separado (Dep. Regis de Oliveira; Dep. Flávio Dino; Dep. Paulo Magalhães; Dep. Bruno Araújo)
Art. 1o A Constituição passa a vigorar com os seguintes
artigos alterados e acrescidos:
Art. 34 .............................................................................
V – ........................................................................
c) retiver parcela do produto da arrecadação do
imposto previsto no art. 155-A, devida a outra unidade da Federação;
................................................................................... (NR)
Art. 36. .............................................................................

3 A PEC no 233/2008, depois de apreciada na CCJC, foi apensada à PEC 31/2007.
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............................................................................... (NR)
Art. 61. .............................................................................
§ 3o A iniciativa da lei complementar de que trata o
art. 155-A cabe exclusivamente:
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V – no caso do art. 34, V, “c”, de solicitação do
Poder Executivo de qualquer Estado ou do
Distrito Federal.

I – a um terço dos membros do Senado Federal,
desde que haja representantes de todas as Regiões do país;
II – a um terço dos Governadores de Estado e Distrito Federal ou das Assembléias Legislativas,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, desde que estejam representadas, em ambos os casos, todas
as Regiões do País;
III – ao Presidente da República. (NR)
Art. 62. .............................................................................
§ 2o Medida provisória que implique instituição ou
majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, VIII, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se
houver sido convertida em lei até o último dia
daquele em que foi editada.
............................................................................... (NR)
Art. 105. .............................................................................
III – ........................................................................
..................................................................................................
d) contrariar a lei complementar ou a regulamentação relativas ao imposto a que se
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refere o art. 155-A, negar-lhes vigência ou
lhes der interpretação divergente da que
lhes tenha atribuído outro tribunal.
.......................................................................................... (NR)
Art. 114 .............................................................................
.......................................................................................
VIII – a execução, de ofício, das contribuições
sociais previstas no art. 195, I e II, e seus
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
.......................................................................................... (NR)
Art. 146. .............................................................................
III – ........................................................................
..................................................................................................
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos
impostos previstos nos arts. 153, IV e VIII,
155-A, 156, III, e das contribuições previstas
no art. 195, I;
.......................................................................................... (NR)
Art. 150. .............................................................................
§ 1o A vedação do inciso III, “b”, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV, V e
VIII; e 154, II; e a vedação do inciso III, “c”, não
se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base
de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155,
III, e 156, I.
..................................................................................................
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§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base
de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas
ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, ressalvado o disposto no
art. 155-A, § 4o, I.
.......................................................................................... (NR)
Art. 151. .............................................................................
Parágrafo único. A vedação do inciso III não se aplica aos tratados internacionais aprovados na forma do
art. 49, I. (NR)
Art. 153. .............................................................................
VIII – operações com bens e prestações de serviços,
ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior.
..................................................................................................
§ 2o .............................................................................
III – poderá ter adicionais de alíquota por setor de
atividade econômica.
..................................................................................................
§ 6o O imposto previsto no inciso VIII:
I – será não-cumulativo, nos termos da lei;
II – relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-incidência e
imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei;
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III – incidirá nas importações, a qualquer título;
IV – não incidirá nas exportações, garantida a manutenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
V – integrará sua própria base de cálculo.
§ 7o Relativamente ao imposto previsto no inciso VIII,
considera-se prestação de serviço toda e qualquer
operação que não constitua circulação ou transmissão de bens. (NR)

Seção IV-A
Do Imposto de Competência Conjunta dos Estados e do
Distrito Federal
Art. 155-A. Compete conjuntamente aos Estados e ao Distrito Federal, mediante instituição por lei complementar, o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
§ 1o O imposto previsto neste artigo:
I – será não-cumulativo, nos termos da lei complementar;
II – relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-incidência e
imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei complementar;
III – incidirá também sobre:
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a) as importações de bem, mercadoria ou serviço, por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, cabendo o imposto ao Estado de destino da
mercadoria, bem ou serviço, nos termos da
lei complementar;
b) o valor total da operação ou prestação,
quando as mercadorias forem fornecidas
ou os serviços forem prestados de forma
conexa, adicionada ou conjunta, com serviços não compreendidos na competência
tributária dos Municípios;
IV – não incidirá sobre:
a) as exportações de mercadorias ou serviços,
garantida a manutenção e o aproveitamento
do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
b) o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5o;
c) as prestações de serviço de comunicação nas
modalidades de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de recepção livre e gratuita.
§ 2o As alíquotas do imposto serão definidas da seguinte forma:
I – resolução do Senado Federal, de iniciativa de
um terço dos Senadores ou de um terço dos
Governadores, aprovada por três quintos de
seus membros, estabelecerá as alíquotas do
imposto, definindo também a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses não sujeitas a outra alíquota;
II – resolução do Senado Federal, aprovada
pela maioria de seus membros, definirá o
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enquadramento de mercadorias e serviços
nas alíquotas diferentes da alíquota padrão, exclusivamente mediante aprovação
ou rejeição das proposições do órgão de
que trata o § 7o;
III – o órgão de que trata o § 7o poderá reduzir e
restabelecer a alíquota aplicável a determinada mercadoria ou serviço, observadas as alíquotas do inciso I;
IV – as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser diferenciadas em função de quantidade e de tipo de consumo;
V – a lei complementar definirá as mercadorias e
serviços que poderão ter sua alíquota aumentada ou reduzida por lei estadual, bem como
os limites e condições para essas alterações,
não se aplicando nesse caso o disposto nos
incisos I a III.
§ 3o Relativamente a operações e prestações interestaduais, nos termos de lei complementar:
I – o imposto pertencerá ao Estado de destino
da mercadoria ou serviço, salvo em relação à
parcela de que trata o inciso II;
II – a parcela do imposto equivalente à incidência
de dois por cento sobre o valor da base de cálculo do imposto pertencerá ao Estado de origem
da mercadoria ou serviço, salvo nos casos de:
a) operações e prestações sujeitas a uma incidência inferior à prevista neste inciso, hipótese na qual o imposto pertencerá integralmente ao Estado de origem;
b) operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
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do imposto pelo Estado de origem, hipótese
na qual:
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derivados, e energia elétrica, hipótese na
qual o imposto pertencerá integralmente ao
Estado de destino;

a) o Estado de origem ficará obrigado a transferir o montante equivalente ao valor do
imposto de que trata o inciso I ao Estado de
destino, por meio de uma câmara de compensação entre as unidades federadas;
b) poderá ser estabelecida a destinação de um
percentual da arrecadação total do imposto do
Estado à câmara de compensação para liquidar
as obrigações do Estado relativas a operações e
prestações interestaduais.
§ 4o As isenções ou quaisquer incentivos ou benefícios
fiscais vinculados ao imposto serão definidos:
I – pelo órgão de que trata o § 7o, desde que uniformes em todo território nacional;
II – na lei complementar, para atendimento ao
disposto no art. 146, III, “d”, e para hipóteses
relacionadas a regimes aduaneiros não compreendidos no regime geral.
§ 5o O imposto terá regulamentação única, sendo vedada a adoção de norma estadual, ressalvadas as
hipóteses previstas neste artigo.
§ 6o Cabe à lei complementar:
I – definir fatos geradores e contribuintes;
II – definir a base de cálculo, de modo que o próprio imposto a integre;

91
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

III – fixar, inclusive para efeito de sua cobrança e
definição do estabelecimento responsável, o
local das operações e prestações;
IV – disciplinar o regime de compensação do
imposto;
V – assegurar o aproveitamento do crédito do
imposto;
VI – dispor sobre substituição tributária;
VII – dispor sobre regimes especiais ou simplificados de tributação, inclusive para atendimento ao disposto no art. 146, III, “d”;
VIII – disciplinar o processo administrativo fiscal;
IX – dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão de que trata o § 7o, definindo
o regime de aprovação das matérias;
X – dispor sobre as sanções aplicáveis aos Estados
e ao Distrito Federal e seus agentes, por descumprimento das normas que disciplinam o
exercício da competência do imposto, especialmente do disposto nos §§ 3o a 5o;
XI – dispor sobre o processo administrativo de
apuração do descumprimento das normas
que disciplinam o exercício da competência do imposto pelos Estados e Distrito
Federal e seus agentes, bem como definir
órgão que deverá processar e efetuar o julgamento administrativo.
§ 7o Compete a órgão colegiado, presidido por representante da União, sem direito a voto, e integrado por
representante de cada Estado e do Distrito Federal:
I – editar a regulamentação de que trata o § 5o;
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III – estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de débitos fiscais;
IV – fixar as formas e os prazos de recolhimento
do imposto;
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II – autorizar a transação e a concessão de anistia,
remissão e moratória, observado o disposto
no art. 150, § 6o;

V – estabelecer critérios e procedimentos de
controle e fiscalização extraterritorial;
VI – exercer outras atribuições definidas em lei
complementar.
§ 8o O descumprimento das normas que disciplinam
o exercício da competência do imposto sujeitará, na forma e gradação previstas na lei complementar, a:
I – no caso dos Estados e do Distrito Federal, multas, retenção dos recursos oriundos das transferências constitucionais e seqüestro de receitas;
II – no caso dos agentes públicos dos Estados e do
Distrito Federal, multas, suspensão dos direitos
políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem
prejuízo da ação penal cabível. (NR)

Seção VI
Da Repartição e Destinação de Receitas Tributárias
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
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qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem. (NR)
Art. 158. .............................................................................
Parágrafo único. ........................................................
I – três quartos, nos termos de lei complementar;
.......................................................................................... (NR)
Art. 159. A União destinará:
I – do produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os incisos III, IV e VIII do art. 153:
a) trinta e oito inteiros e oito décimos por cento, ao financiamento da seguridade social;
b) seis inteiros e sete décimos por cento, nos
termos do art. 239;
c) o percentual definido em lei complementar para:
1. o pagamento de subsídios a preços ou
transporte de álcool combustível, gás
natural e seus derivados e derivados de
petróleo, o financiamento de projetos
ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, e o financiamento de programas de infra-estrutura
de transportes;
2. o financiamento da educação básica,
nos termos do art. 212, §§ 5o e 6o;
II – do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os incisos III, IV, VII e VIII, do
art. 153 e dos impostos instituídos nos termos do inciso I do art. 154:
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1. vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento;
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento,
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

2. um por cento, a ser entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de
cada ano;
c) quatro inteiros e oito décimos por cento ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, segundo diretrizes da Política Nacional
de Desenvolvimento Regional, para aplicação em áreas menos desenvolvidas do País,
assegurada a destinação de, no mínimo,
noventa e cinco por cento desses recursos
para aplicação nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste;
d) um inteiro e oito décimos por cento ao Fundo de Equalização de Receitas, para entrega
aos Estados e ao Distrito Federal.
§ 1o Para efeito de cálculo das destinações estabelecidas neste artigo, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do
disposto nos arts. 157 e 158, I.
§ 2o Para efeito de cálculo das destinações a que se
refere o inciso II do caput deste artigo, excluir-seão da arrecadação dos impostos as destinações
de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 3o Do montante de recursos de que trata o inciso II,
“d”, que cabe a cada Estado, setenta e cinco por
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cento serão entregues diretamente ao próprio
Estado e vinte e cinco por cento aos respectivos
Municípios, observados os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único.
§ 4o A União entregará vinte e nove por cento da destinação de que trata o inciso I, “c”, 1, do caput
deste artigo, a Estados, Distrito Federal e Municípios, para aplicação em infra-estrutura de transportes, distribuindo-se, na forma da lei, setenta
e cinco por cento aos Estados e Distrito Federal e
vinte e cinco por cento aos Municípios. (NR)
Art. 160. .............................................................................
§ 1o A vedação prevista neste artigo não impede a
União e os Estados de condicionarem a entrega
de recursos:
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de
suas autarquias;
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2o,
incisos II e III.
§ 2o A vedação prevista neste artigo não impede a
União de efetuar a retenção de transferência na
hipótese de que trata o art. 155-A, § 8o, I. (NR)
Art. 161. .............................................................................
I – estabelecer os critérios de repartição das receitas para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;
II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, II, “a”, “b” e “d”,
especialmente sobre seus critérios de rateio,
objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;
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IV – estabelecer normas para a aplicação e distribuição dos recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Regional, os quais observarão a seguinte destinação:
a) no mínimo sessenta por cento do total dos
recursos para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
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.......................................................................................

b) aplicação em programas voltados ao desenvolvimento econômico e social das áreas
menos desenvolvidas do País;
c) transferências a fundos de desenvolvimento
dos Estados e do Distrito Federal, para aplicação em investimentos em infra-estrutura e
incentivos ao setor produtivo, além de outras
finalidades estabelecidas na lei complementar.
§ 1o O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos a que alude
o inciso II.
§ 2o Na aplicação dos recursos de que trata o inciso IV do caput deste artigo, será observado
tratamento diferenciado e favorecido ao semiárido da Região Nordeste.
§ 3o No caso das Regiões que contem com organismos regionais, a que se refere o art. 43, § 1o, II,
os recursos destinados nos termos do inciso IV,
“a” e “b”, do caput deste artigo serão aplicados
segundo as diretrizes estabelecidas pelos respectivos organismos regionais.
§ 4o Os recursos recebidos pelos Estados e pelo Distrito Federal nos termos do inciso IV, “c”, do caput
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não serão considerados na apuração da base de
cálculo das vinculações constitucionais. (NR)
Art. 167. .............................................................................
XI – a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I e II,
§§ 8o e 12, e da destinação de que trata o § 13,
I, do mesmo artigo, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do
regime geral de previdência social de que trata
o art. 201.
..................................................................................................
§ 4o É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os
arts. 155, 155-A e 156, e dos recursos de que tratam os
arts. 157, 158 e 159, II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (NR)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da destinação estabelecida no art. 159, I, “a”, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício;
..................................................................................................
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das
contribuições sociais de que tratam os incisos I e
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§ 12. Nos termos de lei, a agroindústria, o produtor
rural pessoa física ou jurídica, o consórcio simplificado de produtores rurais, a cooperativa de
produção rural e a associação desportiva podem
ficar sujeitos a contribuição sobre a receita, o faturamento ou o resultado de seus negócios, em
substituição à contribuição de que trata o inciso I
do caput, hipótese na qual não se aplica o disposto no art. 149, § 2o, I.

ação parlamentar

II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.

§ 13. Lei poderá estabelecer a substituição parcial da
contribuição incidente na forma do inciso I do
caput deste artigo por um aumento da alíquota
do imposto a que se refere o art. 153, VIII, hipótese na qual:
I – percentual do produto da arrecadação do
imposto a que se refere o art. 153, VIII, será
destinado ao financiamento da previdência social;
II – os recursos destinados nos termos do inciso I
não se sujeitarão ao disposto no art. 159. (NR)
Art. 198. .............................................................................
§ 2o .............................................................................
..................................................................................................
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os arts. 155 e 155-A e dos recursos
de que tratam os arts. 157 e 159, II, “a” e “d”,
deduzidas as parcelas que forem transferidas
aos respectivos Municípios;

99
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal,
o produto da arrecadação dos impostos a que
se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, II, “b”, 1, e “d”, e § 3o.
.......................................................................................... (NR)
Art. 212. .............................................................................
§ 1o Para efeito do cálculo previsto neste artigo:
I – a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Municípios, não é considerada
receita do governo que a transferir;
II – são deduzidas da arrecadação dos impostos
da União a que se refere o inciso I do art. 159
as destinações de que trata o referido inciso.
..................................................................................................
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a destinação de que trata o art. 159, I, “c”, 2.
§ 6o As cotas estaduais e municipais da destinação a
que se refere o § 5o serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na
educação básica nas respectivas redes públicas
de ensino. (NR)
Art. 239. A arrecadação decorrente da contribuição das
pessoas jurídicas de direito público, de que trata
a Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de
1970, e a destinação estabelecida no art. 159, I,
“b”, financiarão, nos termos que a lei dispuser,
o programa do seguro-desemprego e o abono de
que trata o § 3o deste artigo.
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Art. 60. .............................................................................
II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste
artigo serão constituídos por vinte por cento
dos recursos a que se referem os incisos I e III
do art. 155; o art. 155-A; os incisos II, III e IV
do caput do art. 158; e as alíneas “a”, “b”, 1, e
“d”, do inciso II do caput do art. 159, todos da
Constituição, e distribuídos entre cada Estado e
seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades
da educação básica presencial, matriculados nas
respectivas redes, nos respectivos âmbitos de
atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2o e 3o
do art. 211 da Constituição;
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.......................................................................................... (NR)
Art. 2o Os artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a seguir enumerados passam a
vigorar com a seguinte redação:

..................................................................................................
§ 5o .............................................................................
I – no caso do imposto e das transferências constantes do art. 155-A; do inciso IV do caput do
art. 158; e das alíneas “a”, “b”, 1, e “d”, dos
incisos II do caput do art. 159 da Constituição:
..................................................................................................
II – no caso dos impostos e transferências
constantes dos incisos I e III do caput do
art. 155; e dos incisos II e III do caput do
art. 158 da Constituição:
.......................................................................................... (NR)
Art. 76. .............................................................................
§ 1o O disposto no caput deste artigo não alterará a
base de cálculo das destinações a que se referem
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os arts. 153, § 5o; 157; 158, I e II; e 159, I, “c”, 2,
e II, da Constituição.
§ 2o Para efeito do cálculo das deduções de que trata o art. 212, § 1o, II, da Constituição, considerar-se-ão, durante a vigência deste artigo, oitenta por cento da destinação a que se refere o
art. 159, I, “c”, 2, da Constituição. (NR)
Art. 3o O imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição vigerá até 31 de dezembro do sétimo
ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda e observará as regras estabelecidas na
Constituição anteriores à presente Emenda,
bem como o seguinte:
I – a alíquota do imposto nas operações e prestações interestaduais e nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo,
serão, respectivamente, em cada um dos seguintes anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:
a) onze por cento e seis inteiros e cinco décimos
por cento, no segundo ano;
b) dez por cento e seis por cento, no terceiro ano;
c) oito por cento e cinco por cento, no quarto ano;
d) seis por cento e quatro por cento, no quinto ano;
e) quatro por cento e três por cento, no sexto ano;
f) dois por cento e dois por cento, no sétimo ano;
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III – quanto ao direito à apropriação do crédito
fiscal relativo a mercadorias destinadas ao
ativo permanente, observado o disposto na
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro
de 1996, dar-se-á, a partir de 1o de janeiro de
cada um dos seguintes anos subseqüentes ao
da promulgação desta Emenda:

ação parlamentar

II – lei complementar poderá disciplinar, relativamente às operações e prestações interestaduais, observada adequação das alíquotas previstas no inciso I, a aplicação das regras previstas
no § 3o do art. 155-A da Constituição;

a) em quarenta e quatro meses, do segundo ano;
b) em quarenta meses, do terceiro ano;
c) em trinta e dois meses, do quarto ano;
d) em vinte e quatro meses, do quinto ano;
e) em dezesseis meses, do sexto ano;
f) em oito meses, do sétimo ano.
Parágrafo único. Em relação aos créditos fiscais de
que trata o inciso III do caput deste artigo, relativos a
mercadorias adquiridas em exercícios anteriores, a cada
mudança de prazo, a apropriação do crédito passará a
ser efetuada à razão do novo prazo estabelecido, na forma a ser disciplinada na lei complementar.
Art. 4o As vedações do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição não se aplicam ao imposto a que se refere
o seu art. 155-A, até o prazo de dois anos contados do início da sua exigência.
Parágrafo único. Durante o prazo de que trata o
caput, a norma que implique majoração do imposto
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somente produzirá efeitos depois de decorridos trinta dias de sua publicação.
Art. 5o Lei complementar definirá fonte e montante adicional de recursos a serem destinados ao
Fundo de Equalização de Receitas de que trata o
art. 159, II, “d”, da Constituição.
§ 1o Do início de sua vigência até o oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda, o
Fundo de Equalização de Receitas deverá ter seus
recursos distribuídos de forma decrescente por
critérios vinculados às exportações e de forma
crescente para compensar a eventual redução de
arrecadação dos Estados e do Distrito Federal em
decorrência de alterações introduzidas por esta
Emenda em relação ao imposto a que se refere
o art. 155, II, da Constituição e à substituição
deste pelo imposto de que trata o seu art. 155-A.
§ 2o Em relação ao imposto de que trata o art. 155-A
da Constituição, não serão consideradas reduções de arrecadação aquelas que sejam passíveis
de recomposição, pelo próprio Estado ou Distrito Federal, mediante uso da faculdade prevista
no art. 155-A, § 2o, V, da Constituição.
§ 3o No período de que trata o § 1o, os Estados e o
Distrito Federal que apresentarem redução da
arrecadação do imposto de que trata o art. 155,
II, da Constituição em decorrência de alterações introduzidas por esta Emenda não receberão transferências do Fundo de Equalização de
Receitas em valor inferior ao que receberam no
primeiro ano subseqüente ao da promulgação
desta Emenda, considerando os valores recebidos nos termos do art. 159, II, da Constituição
e do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como de eventuais
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§ 4o Do nono ao décimo quinto ano subseqüente ao
da promulgação desta Emenda, os Estados e o
Distrito Federal não receberão transferências do
Fundo de Equalização de Receitas em montante
inferior ao recebido no oitavo ano subseqüente
ao da promulgação desta Emenda.

ação parlamentar

auxílios financeiros prestados pela União para
fomento às exportações.

§ 5o Não terão direito aos recursos do Fundo de Equalização de Receitas o Distrito Federal e os Estados
que não implementarem as medidas decorrentes
do cumprimento no disposto o art. 37, XXII, da
Constituição, concernentes à emissão eletrônica
de documentos fiscais, à escrituração fiscal e contábil, por via de sistema público de escrituração
digital, nos prazos definidos na lei complementar de que trata o caput deste artigo.
§ 6o O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei complementar de que trata este artigo
no prazo até de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda.
§ 7o Até que entre em vigor a lei complementar de
que trata este artigo, os recursos do Fundo de
Equalização de Receitas serão distribuídos aos
Estados e ao Distrito Federal proporcionalmente
ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados, sendo que a nenhuma unidade
federada poderá ser destinada parcela superior a
vinte por cento do total.
Art. 6o Até a fixação por lei complementar dos percentuais de destinação a que se refere o art. 159, I, c, da
Constituição, são fixados os seguintes percentuais:
I – dois inteiros e cinco décimos por cento, em
relação ao item 1;
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II – dois inteiros e três décimos por cento, em relação ao item 2.
§ 1o A soma dos percentuais a que se refere o caput
deste artigo, quando fixados pela lei complementar, não poderá ultrapassar quatro inteiros e
oito décimos por cento.
§ 2o O percentual de que trata o inciso II do caput
deste artigo deverá ser revisto, caso se verifique
que restou inferior ao da razão entre a arrecadação da contribuição social do salário-educação,
no último exercício de sua vigência, e o somatório das arrecadações dos impostos de que trata o
art. 153, III e IV, da Constituição, das contribuições sociais para o financiamento da seguridade
social (Cofins), para o Programa de Integração
Social (PIS) e sobre o lucro líquido (CSLL), da
contribuição de que trata o art. 177, § 4o, da
Constituição, e da própria contribuição social
do salário-educação, hipótese em que deverá ser
reajustado, por lei complementar, com vistas a
observar o percentual verificado no último exercício de vigência da contribuição social do salário educação.
Art. 7o O percentual da destinação de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, a
que se refere o art. 159, II, “c”, da Constituição,
será aumentado gradativamente até atingir o
percentual estabelecido pela presente Emenda,
nos seguintes termos, em cada um dos anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:
I – quatro inteiros e dois décimos por cento, no
segundo ano;
II – quatro inteiros e três décimos por cento, no
terceiro ano;
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IV – quatro inteiros e cinco décimos por cento, no
quinto ano;
V – quatro inteiros e seis décimos por cento, no
sexto ano;
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III – quatro inteiros e quatro décimos por cento,
no quarto ano;

VI – quatro inteiros e sete décimos por cento, no
sétimo ano;
VII – quatro inteiros e oito décimos por cento, no
oitavo ano.
§ 1o Até que seja editada a lei complementar que regulamenta o disposto no art. 161, IV, da Constituição, os recursos a que se refere o caput serão
aplicados nas seguintes condições:
I – setenta e dois inteiros e nove décimos por
cento em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, por meio de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo
com os planos regionais de desenvolvimento, nos termos da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II – dezesseis inteiros e dois décimos por cento
por meio do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste, nos termos da Medida Provisória
no 2.156-5, de 24 de agosto de 2001;
III – dez inteiros e nove décimos por cento por
meio do Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia, nos termos da Medida Provisória
no 2.157-5, de 24 de agosto de 2001.
§ 2o O percentual mínimo de que trata o art. 161, IV,
“a”, da Constituição será reduzido gradativamente
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até atingir o valor estabelecido na presente Emenda, nos seguintes termos, em cada um dos anos
subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:
I – oitenta por cento, no segundo ano;
II – setenta e seis por cento, no terceiro ano;
III – setenta e dois por cento, no quarto ano;
IV – sessenta e oito por cento, no quinto ano;
V – sessenta e quatro por cento, no sexto ano;
VI – sessenta e dois por cento, no sétimo ano;
VII – sessenta por cento, no oitavo ano.
§ 3o A destinação mínima às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste dos recursos de que trata o
art. 159, II, “c”, da Constituição será reduzida
gradativamente até atingir o valor estabelecido
na presente Emenda, nos seguintes termos, em
cada um dos anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:
I – noventa e nove por cento, no segundo ano;
II – noventa e oito por cento, no terceiro ano;
III – noventa e sete por cento, no quarto ano;
IV – noventa e seis por cento, no quinto ano;
V – noventa e cinco por cento, no sexto ano.
§ 4o A referência à Região Nordeste nos dispositivos
que tratam do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional inclui as áreas abrangidas pela
regulamentação do art. 159, I, “c”, da Constituição, na redação anterior à presente Emenda.
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Art. 9o Lei complementar poderá estabelecer limites e
mecanismos de ajuste da carga tributária relativa aos impostos de que tratam os arts. 153, III
e VIII, e 155-A, da Constituição relativamente
aos exercícios em que forem implementadas as
alterações introduzidas por esta Emenda.
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Art. 8o A contribuição para o salário-educação, de que
trata o art. 212, § 5o, da Constituição, será extinta em 1o de janeiro do segundo ano subseqüente
ao da promulgação desta Emenda.

Art. 10. As unidades da Federação que vierem a instituir benefícios ou incentivos fiscais em
desacordo com o previsto no art. 155, § 2 o,
XII, “g”, da Constituição não terão direito,
enquanto vigorar o benefício ou incentivo, à
transferência de recursos:
I – do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II – do Fundo de Equalização de Receitas; e
III – do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para os fundos de desenvolvimento
dos Estados e do Distrito Federal, nos termos
do art. 161, IV, “c”, da Constituição.
Art. 11. Lei definirá reduções gradativas da alíquota da
contribuição social de que trata o art. 195, I, da
Constituição, a serem efetuadas do segundo ao
sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda.
Parágrafo único. O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei de que trata este artigo no prazo
de noventa dias da promulgação desta Emenda.
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Art. 12. As alterações introduzidas por esta Emenda produzirão efeitos:
I – a partir de 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda,
em relação às alterações dos arts. 146, 153,
157, 159, 167, 195, 198, 212 e 239 da Constituição e arts. 60 e 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
II – a partir de 1o de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda, em relação à introdução do art. 155-A
da Constituição.
§ 1o As remissões no texto da Constituição ao seu
art. 159 que foram alteradas por esta Emenda
mantêm seus efeitos até o prazo de que trata o
inciso I do caput deste artigo.
§ 2o As remissões no texto da Constituição ao seu
art. 155, II, que foram alteradas por esta Emenda
mantêm seus efeitos enquanto perdurar a exigência do imposto de que trata o referido dispositivo.
Art. 13. Ficam revogados os seguintes dispositivos constitucionais:
I – a partir de 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda:
a) o § 3o do art. 155;
b) os incisos I e II do art. 157;
c) o § 4o do art. 177;
d) as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e o inciso IV
do art. 195;
e) o § 4o do art. 239;
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II – a partir de 1o de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda:
a) o inciso II e os §§ 2o, 4o e 5o do art. 155;
b) o § 1o do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
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f) o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

Art. 14. Esta Emenda entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,
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E.M. no 00016/MF
Em 26 de fevereiro de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências.
Os objetivos principais da Proposta são: simplificar o sistema tributário nacional, avançar no processo de desoneração
tributária e eliminar distorções que prejudicam o crescimento
da economia brasileira e a competitividade de nossas empresas,
principalmente no que diz respeito à chamada “guerra fiscal”
entre os estados. Adicionalmente, a Proposta amplia o montante
de recursos destinados à Política Nacional de Desenvolvimento
Regional e introduz mudanças significativas nos instrumentos
de execução dessa Política com estas mudanças, pretende-se instituir um modelo de desenvolvimento regional mais eficaz que
a atração de investimentos através do recurso à “guerra fiscal”,
que tem se tornado cada vez menos funcional, mesmo para os
estados menos desenvolvidos.
Para alcançar esses objetivos, a presente Proposta de Emenda
à Constituição introduz uma série de mudanças na estrutura de
tributos da União e dos estados, as quais são descritas a seguir.
No caso da União, propõe-se uma grande simplificação, através da consolidação de tributos com incidências semelhantes.
Neste sentido, propõe-se a unificação de um conjunto de tributos
indiretos incidentes no processo de produção e comercialização
de bens e serviços, a saber: a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), a contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) e a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool combustível (Cide-Combustível).
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Tal unificação seria realizada através da criação de um
imposto sobre operações com bens e prestações de serviços
– que, nas discussões sobre a reforma tributária vem sendo
denominado de imposto sobre o valor adicionado federal
(IVA-F) –, consubstanciada na inclusão do inciso VIII e dos
parágrafos 6 o e 7 o no art. 153 da Constituição, bem como
pela revogação dos dispositivos constitucionais que instituem a Cofins (art. 195, I, “b” e IV, e § 12 deste artigo), a
CIDE-Combustíveis (art. 177, § 4 o) e a contribuição para o
PIS (modificações no art. 239).
Além da simplificação resultante da redução do número de
tributos, esta unificação tem como objetivo reduzir a incidência
cumulativa ainda existente no sistema de tributos indiretos do
País. Esta redução da cumulatividade resultaria da eliminação
de um tributo que impõe às cadeias produtivas um ônus com
características semelhante ao da incidência cumulativa, a CIDECombustíveis, e da correção de distorções existentes na estrutura
da Cofins e da contribuição para o PIS, as quais, pelo regime atual, têm parte da incidência pelo regime não-cumulativo e parte
pelo regime cumulativo.
Vale destacar que, na regulamentação do IVA-F, será possível
desonerar completamente os investimentos, através da concessão de crédito integral e imediato para a aquisição de bens destinados ao ativo permanente. Também será possível assegurar a
apropriação de créditos fiscais, atualmente obstados, relativo a
bens e serviços que não são diretamente incorporados ao produto final – usualmente chamados de “bens de uso e consumo” –,
eliminando assim mais uma importante fonte de cumulatividade remanescente nos tributos indiretos federais.
Como a maior parte da receita do IVA-F provém das extintas
contribuições para o PIS e Cofins, que estão sujeitas ao regime
de noventena e não à anterioridade, propõe-se que o mesmo
grau de restrição atualmente vigente para estas contribuições
seja aplicado ao IVA-F, nos termos do art. 62, § 2o e art. 150, § 1o
da Constituição.
Outra importante simplificação que está sendo proposta é a
incorporação da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
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ao imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), dois tributos
que têm a mesma base: o lucro das empresas. Para tanto propõese a revogação da alínea “c” do inciso I do art. 195, da Constituição, sendo que os ajustes decorrentes da incorporação poderão
ser feitos através da legislação infra-constitucional que rege o
imposto de renda. Faz-se necessário, no entanto, um ajuste nas
normas constitucionais relativas ao imposto de renda, de modo
a permitir que possam ser cobrados adicionais do IRPJ diferenciados por setor econômico, a exemplo do que hoje já é permitido para a CSLL. Tal ajuste é feito através da inclusão o inciso III
no § 2o do art. 153 da Constituição.
Por fim, propõe-se uma importante medida de desoneração
da folha de pagamentos dos trabalhadores, mediante a substituição da contribuição social do salário-educação por uma destinação da arrecadação federal. Tal mudança seria feita por meio
de alterações nos parágrafos 5o e 6o do art. 212 e no art. 159
da Constituição. O momento de implementação das mudanças nos tributos federais é oportuno para fazer essa substituição,
pois permite que, ao se definir a alíquota do IVA-F, seja considerada a necessidade de suprir a receita da contribuição que está
sendo suprimida.
Na mesma linha da desoneração da folha de pagamento, no
art. 11 da PEC, prevê-se que a lei estabelecerá reduções gradativas da contribuição patronal sobre a folha, nos anos subseqüentes ao da reforma, devendo o Poder Executivo encaminhar o
respectivo projeto de lei no prazo de até 90 dias da promulgação
da Emenda.
Atendendo à preocupação com o controle da carga tributária,
está previsto, no art. 9o da PEC, que lei complementar poderá
estabelecer limites e mecanismos de ajuste da carga tributária do
IVA-F e do IR, relativamente aos exercícios em que forem implementadas as alterações propostas.
Ao se simplificar o sistema tributário federal, extinguindo-se
várias contribuições, cuja arrecadação passará a ser provida por
um novo imposto – o IVA-F -, torna-se necessário definir destinações de receita que restabeleçam o financiamento adequado
das atividades às quais estavam vinculados os tributos que foram
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extintos. A presente proposta prevê a destinação de determinadas porcentagens de uma base ampla de tributos – o imposto de
renda (IR), o IVA-F e o imposto sobre produtos industrializados
(IPI) – para o financiamento dessas atividades. Tais destinações
estão consolidadas no inciso I do art. 159 da Constituição, sendo
que todas as porcentagens foram calculadas com base na receita
realizada em 2006. As porcentagens das destinações correspondentes às finalidades das extintas contribuição social do salário
educação e CIDE-Combustíveis serão fixadas em lei complementar, estabelecendo-se uma regra transitória no art. 6o da PEC, bem
como a garantia de que a destinação correspondente à contribuição social do salário educação não resultará em valor inferior à
receita desta contribuição no último ano de sua vigência.
Com a introdução dessas novas vinculações à arrecadação dos
impostos federais, torna-se também necessário efetuar ajustes no
sistema de partilhas das receitas federais com os demais entes da
federação. Nesse sentido, foram mantidos inalterados os percentuais previstos para destinação aos diversos fundos de partilha
federativa, deduzindo-se da base de cálculo o valor das novas
vinculações instituídas. Ou seja, os novos impostos federais passam a arrecadar mais para suprir as fontes das extintas contribuições e, em conseqüência, as receitas dos impostos destinadas
a suprir as finalidades das extintas contribuições são excluídas
da base de cálculo das partilhas, mantendo-se a neutralidade no
resultado final. Essas partilhas estão consolidadas no art. 159, II,
§§ 3o e 4o, da Constituição.
Em função dessa reestruturação, são procedidas também alterações técnicas na vinculação para manutenção e desenvolvimento do ensino, do art. 212 da Constituição, de forma a
manter a situação dos recursos destinados para essa finalidade
inalterados. Também são propostas, no art. 2o da PEC, alterações
no art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
de modo que a desvinculação de receitas da União (DRU) mantenha, da mesma forma, inalterados os seus efeitos durante o
prazo de sua vigência.
As alterações relacionadas à esfera federal estão previstas para
entrar em vigor no segundo ano subseqüente ao da aprovação da
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Proposta de Emenda à Constituição ora apresentada, nos termos
disciplinados pelos seus arts. 12, I e 13, I.
No tocante ao imposto de competência estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), tem-se, atualmente, um quadro de grande
complexidade da legislação. Cada um dos Estados mantém a sua
própria regulamentação, formando um complexo de 27 (vinte e
sete) diferentes legislações a serem observadas pelos contribuintes. Agrava esse cenário a grande diversidade de alíquotas e de
benefícios fiscais, o que caracteriza o quadro denominado de
“guerra fiscal”.
Para solucionar essa situação, a proposta prevê a inclusão do
art. 155-A na Constituição, estabelecendo um novo ICMS em
substituição ao atual, que é regido pelo art. 155, II, da Constituição, o qual resta revogado.
A principal alteração no modelo é que o novo ICMS contempla uma competência conjunta para o imposto, sendo mitigada a competência individual de cada Estado para normatização
do tributo. Assim, esse imposto passa a ser instituído por uma
lei complementar, conformando uma lei única nacional, e não
mais por 27 leis das unidades federadas.
Dada a peculiaridade dessa lei complementar, que vai além da
norma geral, fazendo as vezes de lei instituidora do imposto para
cada Estado e o Distrito Federal, são propostas, no § 3o do art. 61
da Constituição, regras especiais para a iniciativa dessa norma,
que ficará a cargo do Presidente da República ou de um terço dos
Senadores, dos Governadores ou das Assembléias Legislativas,
sendo que nessas hipóteses deverão estar representadas todas as
Regiões do País. Tal configuração tem o objetivo de prover maior
estabilidade à legislação do imposto, que, com isso, estará sujeita
a um menor volume de propostas de alteração.
O § 5o do art. 155-A determina que a regulamentação do imposto também será unificada, devendo ser editada, nos termos
do § 7o do mesmo artigo, por um órgão colegiado dos Estados
e do Distrito Federal. Esse órgão está delineado nos moldes do
atual Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz); assim,
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passaremos a denominá-lo, para efeito de simplificação de sua
remissão, de novo Confaz.
Mais uma vez, em função da peculiaridade do modelo proposto, com suas regras nacionais sendo aplicáveis diretamente
pelos Estados e julgadas nas respectivas justiças estaduais, prevê-se alteração no art. 105 da Constituição, conferindo-se ao
Superior Tribunal de Justiça a competência para o tratamento
das divergências entre os Tribunais estaduais na aplicação da lei
complementar e da regulamentação do novo ICMS.
O § 1o do art. 155-A, em seu inciso I, define que o imposto será
não-cumulativo, cabendo a lei complementar delinear os termos
da aplicação dessa não-cumulatividade, sendo que o inciso II já
estabelece que não implicarão crédito do imposto as operações e
prestações que não forem objeto de gravame do tributo.
Na esteira do ICMS atual, o inciso III do § 1o estabelece para o
novo ICMS a incidência sobre as importações. É prevista também
a incidência do novo ICMS sobre os serviços não sujeitos ao ISS
que sejam prestados conjuntamente com operações e prestações
sujeitas ao ICMS, evitando-se fugas de tributação das imposições
estaduais e municipais.
Também em consonância com as regras estabelecidas para
o atual ICMS, no inciso IV do § 1o, são previstas as seguintes
imunidades: para as exportações, com a garantia de manutenção
e o aproveitamento do crédito fiscal do imposto; para o ouro,
quando negociado como ativo financeiro; e para as prestações de
serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora
e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
O § 2o do art. 155-A disciplina o sistema de definição das alíquotas do imposto. No geral, as alíquotas do novo ICMS serão
limitadas àquelas definidas pelo Senado Federal, que deverá estabelecer as alíquotas em que serão enquadráveis os bens e serviços, definindo, dentre elas, aquela que será a alíquota padrão do
imposto, aplicável a todas as hipóteses não sujeitas a outra alíquota especial. Caberá ao novo Confaz propor ao Senado Federal
o enquadramento de bens e serviços nas alíquotas diferentes da
padrão. O Senado aprovará ou rejeitará as proposições, aplicando-se a alíquota padrão para as propostas rejeitadas.
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A proposta prevê que a lei complementar definirá mercadorias e serviços que poderão ter sua alíquota aumentada ou reduzida por lei estadual, bem como os limites e condições para essas alterações. Essa previsão resguarda um espaço de autonomia
para os Estados terem gerência sobre o tamanho de suas receitas,
preservando um poder de recomposição de arrecadação que será
importante na transição do modelo, evitando a necessidade de
se estabelecer as alíquotas pelo topo.
No mesmo sentido, o art. 4o prevê a não aplicação dos princípios da anterioridade e da noventena ao novo ICMS, excepcionalmente nos dois primeiros anos de sua implementação. Tal
medida se justifica em função da magnitude das mudanças a
serem levadas a efeito, permitindo, de forma excepcional, uma
capacidade de reação mais célere dos Entes na hipótese de um
declínio abrupto e inesperado de suas receitas. Assegurando-se
um período mínimo de não-surpresa aos contribuintes, está previsto um prazo de 30 dias para eventuais alterações de legislação
que impliquem majoração do imposto nesse período.
Ainda na linha de estabelecer segurança para os Estados na
transição do modelo, é criado um Fundo de Equalização de Receitas (FER), a ser regulamentado por lei complementar, e financiado por uma vinculação de recursos (art. 159, II, “d”da
Constituição) que substitui a parcela de 10% do IPI atualmente
transferida aos estados proporcionalmente à exportação de produtos industrializados, além de outros recursos definidos na lei
complementar. No art. 5o da PEC, estabelece-se que recursos do
FER deverão ser utilizados de forma decrescente para a compensação dos Estados pela desoneração das exportações e de forma
crescente para a equalização dos efeitos da Reforma Tributária.
O objetivo dessa proposta é permitir que os Estados que ganham com a mudança possam contribuir parcialmente para a
compensação dos eventuais perdedores, havendo a garantia de
que, em nenhuma hipótese, serão reduzidas as transferências
do FER para Estados que tenham perda de receita do ICMS em
decorrência da Reforma. Os Estados que vierem a dar continuidade a políticas de renúncia de receitas no âmbito da guerra fiscal não terão direito aos recursos do FER, nos termos do art. 10
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da PEC, sujeitando-se também à interrupção do recebimento de
transferência dos recursos do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional.
Atentando para a questão do controle da carga tributária,
está previsto, no art. 9o da PEC, tal como para a transição dos
tributos federais, que lei complementar poderá estabelecer
limites e mecanismos de ajuste da carga tributária do ICMS,
relativamente aos exercícios em que forem implementadas as
alterações propostas.
O § 3o do art. 155-A estabelece que nas operações e prestações
interestaduais, o imposto pertencerá preponderantemente ao Estado de destino da mercadoria ou serviço, ficando o equivalente
à incidência de 2% do imposto para o Estado de origem. Caberá a lei complementar definir a forma como será tecnicamente manejado o modelo para que esse princípio seja atendido.
Entretanto, em vista de que exige condições bastante especiais
para sua execução, são propostos comandos que permitem à lei
complementar estabelecer a exigência do imposto pelo Estado
de origem das mercadorias e serviços, por meio de um modelo de
câmara de compensação entre as unidades federadas.
Na mesma linha de prover o sistema normativo de medidas
que permitam a boa aplicação de possíveis modelos a serem
definidos em lei complementar para aplicação do princípio do
destino no novo ICMS, é proposta a regra a ser inserida no
art. 34 da Constituição, prevendo hipótese de intervenção federal na unidade federada que retiver parcela do novo ICMS
devido a outra unidade da Federação. A inserção de dispositivo
no art. 36 da Constituição prevê que a proposição de tal intervenção ficará a cargo do Poder Executivo de qualquer Estado ou
do Distrito Federal.
O § 4o do art. 155-A determina que as isenções ou quaisquer incentivos ou benefícios fiscais vinculados ao imposto
serão definidos pelo novo Confaz e deverão ser uniformes em
todo território nacional, salvo no caso de hipóteses relacionadas aos regimes especiais de micro e pequenas empresas e
a regimes aduaneiros especiais, as quais poderão ser definidas em lei complementar. A alteração no § 6o do art. 150 da
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Constituição estabelece a exceção da edição de tais benefícios
fiscais pelo novo Confaz, tornando desnecessária a edição de
norma autônoma do Estado para tratar dessa matéria.
O § 6o do art. 155-A define que caberá a lei complementar estabelecer grande parte do arcabouço normativo do novo ICMS,
dispondo sobre fatos geradores e contribuintes; base de cálculo,
de modo que o próprio imposto a integre; local das operações
e prestações; regime de compensação do imposto; garantia do
aproveitamento do crédito do imposto; substituição tributária;
regimes especiais ou simplificados de tributação; processo administrativo fiscal; competências e o funcionamento do novo
Confaz; sanções aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal e
seus agentes, por descumprimento das normas que disciplinam
o exercício da competência do imposto e o respectivo processo
de apuração dessas infrações.
O § 7o do art. 155-A define que compete ao novo Confaz,
além de editar a regulamentação do novo ICMS, autorizar a transação e a concessão de anistia, remissão e moratória, a serem
definidas em leis estaduais ou distrital; estabelecer critérios para
a concessão de parcelamento de débitos fiscais; fixar as formas
e os prazos de recolhimento do imposto; estabelecer critérios e
procedimentos de controle e fiscalização extraterritorial; e exercer outras atribuições definidas em lei complementar.
No § 8o do art. 155-A são definidas as sanções que serão aplicáveis aos Estados, ao Distrito Federal e aos agentes públicos desses entes em função do descumprimento das normas que disciplinam o exercício da competência do novo ICMS.
Nos termos do art. 12, II, da PEC, o novo ICMS somente vigerá a partir de 1o de janeiro do 8o (oitavo) ano subseqüente ao da
promulgação da Emenda. O art. 3o, I da PEC estabelece que nesse
período de transição o atual ICMS terá suas alíquotas interestaduais gradativamente reduzidas, aproximando-se da aplicação
da preponderância do princípio do destino que norteará o novo
ICMS. Nesse período, poderão ser aplicadas ao atual ICMS, pela
via da lei complementar, as regras para a cobrança na origem que
serão definitivas no novo ICMS, de forma a evitar problemas de
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ordem econômica e de evasão fiscal que a aplicação pura e simples das alíquotas pode ensejar.
O art. 3o, III da PEC também estabelece uma gradativa redução do prazo de apropriação dos créditos de ICMS de mercadoria
destinadas ao ativo permanente, equacionando o modelo preconizado originalmente na Lei Complementar no 87, de 13 de
setembro de 1996, e alterações, cuja implementação vem sendo
adiada sistematicamente.
A proposta prevê, para enfrentamento das desigualdades regionais, a instituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Regional (FNDR), de que trata o art. 161, IV da Constituição,
que permitirá a coordenação da aplicação dos recursos da Política de Desenvolvimento Regional, introduzindo um importante
aprimoramento nas políticas atualmente praticadas. Haverá ampliação do montante de recursos destinados à Política de Desenvolvimento Regional, com a destinação ao FNDR, nos termos
do art. 159, II, “c” da Constituição, de montante equivalente a
4,8% da receita de IR e IPI, considerando o modelo de partilha
hoje vigente.
Também está prevista uma ampliação do escopo da Política
de Desenvolvimento Regional, por meio da possibilidade de
aplicação de até 5% dos recursos nas regiões menos desenvolvidas das regiões Sul e Sudeste, garantindo-se assim a ampliação do
montante de recursos da PDR para todas as regiões.
A proposta garante também que pelo menos 60% dos recursos do FNDR serão aplicados em financiamentos ao setor produtivo, através dos instrumentos atualmente existentes, visando a
evitar a descontinuidade do modelo já implementado.
Por outro lado, a proposta prevê a criação de novos instrumentos para a alocação dos recursos do FNDR, permitindo que
haja aplicação de recursos em investimentos estruturantes, que
deverão observar diretrizes estabelecidas pelas superintendências regionais e pelo Ministério da Integração Nacional (art. 161,
IV, “b” e § 3o). Complementando o desenho da nova política, a
proposta contempla que os recursos do FNDR poderão ser transferidos diretamente para fundos de desenvolvimento estaduais,
para alocação em investimentos estruturantes ou apoio ao setor
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produtivo, permitindo que se busquem sempre as formas mais
eficientes para atingir os objetivos de desenvolvimento econômico e social (art. 161, IV, “c” e § 4o).
A nova Política de Desenvolvimento Regional substituirá com
grandes vantagens a utilização da guerra fiscal como instrumento de desenvolvimento. Para evitar mudanças bruscas no modelo
atual, propõe-se que sua introdução seja feita de forma gradual,
nos termos do art. 7o da PEC.
Também em linha com o objetivo de melhorar o modelo federativo brasileiro, propõe-se, mediante alteração do parágrafo único do art. 158, que o critério de partilha municipal da parcela de
ICMS atualmente transferida com base no valor adicionado passe
a ser definido por lei complementar. Trata-se de mudança importante introduzida na proposta a partir de demanda de entidades
municipalistas de caráter nacional, que encontra fundamento nos
grandes desequilíbrios na distribuição dos recursos entre os Municípios, beneficiando desproporcionalmente aqueles onde estão localizadas grandes unidades industriais, em detrimento dos demais.
As demais alterações dizem respeito principalmente a ajustes
nas remissões ao texto constitucional decorrentes das mudanças
que estão sendo introduzidas pela presente proposta.
Por todos os motivos aduzidos, encaminho proposta de Reforma Tributária que objetiva estimular a atividade econômica e
a competitividade do País, através da racionalização e simplificação dos tributos, e promover a justiça social e o fortalecimento
das relações federativas.

Respeitosamente,
Assinado por: Guido Mantega
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Leonardo Picciani

I – RELATÓRIO
O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, por
meio da Mensagem no 81, de 2008, a Proposta de Emenda à
Constituição no 233, de 2008, a qual “Altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências”.
A Exposição de Motivos no 16, de 2008, que acompanha a referida Proposta aponta como seus objetivos principais os seguintes:
[...] simplificar o sistema tributário nacional, avançar no processo de desoneração tributária e eliminar
distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira e a competitividade de nossas empresas, principalmente no que diz respeito à chamada
“guerra fiscal” entre os Estados. Adicionalmente, a
Proposta amplia o montante de recursos destinados
à Política Nacional de Desenvolvimento Regional e
introduz mudanças significativas nos instrumentos
de execução dessa Política. Com estas mudanças,
pretende-se instituir um modelo de desenvolvimento regional mais eficaz que a atração de investimentos através do recurso à “guerra fiscal”, que tem se
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tornado cada vez menos funcional, mesmo para os
Estados menos desenvolvidos.
Para atender a esses objetivos, a Proposta propõe as seguintes alterações no Sistema Tributário Nacional:
a. a unificação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre combustíveis
(CIDE – combustíveis) em um imposto sobre
operações com bens e prestações de serviços;
b.

incorporação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pelo Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ);

c.

extinção da contribuição do salário-educação,
destinando à educação básica uma parcela da
arrecadação do novo imposto federal sobre operações com bens e prestações de serviços, bem
como do imposto de renda e do imposto sobre
produtos industrializados;

d.

substituição do atual imposto estadual sobre
circulação de mercadorias e sobre serviços de
transporte interestadual, intermunicipal e de
telecomunicações (ICMS) por um novo imposto, de mesma natureza, com legislação unificada nacionalmente;

e.

alteração, em relação ao atual ICMS, do critério de distribuição da alíquota entre o Estado de
origem dos produtos e o Estado de destino nas
operações interestaduais;

f.

redução do prazo de aproveitamento dos créditos do ICMS relativos a aquisição de bens para o
ativo imobilizado;
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criação de um novo Fundo de Estabilização de
Receitas (FER), como forma de promover uma
migração segura aos Estados e Municípios do
antigo sistema tributário ao novo que se pretende implementar;

h.

ampliação do escopo da Política de Desenvolvimento Regional, prevendo-se a aplicação de até
5% dos recursos destinados ao desenvolvimento
regional nas áreas menos desenvolvidas das regiões Sul e Sudeste,

i.

criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com destinação de até sessenta por
cento de seus recursos para financiamento do
setor produtivo;

j.

mudança no critério de partilha do ICMS com
os municípios, a fim de eliminar distorções
hoje existentes.

ação parlamentar

g.

A Proposta de Emenda Constitucional vem a esta Comissão
para análise de sua admissibilidade nos termos do art. 32, inciso IV,
alínea “b” e 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR
Preliminarmente, observamos que não se encontra presente
nenhum dos óbices circunstanciais que impeçam que a Constituição seja emendada (art. 60, §§ 1o e 5o, da Constituição Federal).
Quanto aos óbices materiais, a Carta Política prevê, no § 4o de
seu art. 60, os parâmetros para a admissibilidade das propostas
de emenda à Constituição. Estabelece ela que 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.

125
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

Esses são, portanto, os limites balisadores da análise que passamos a efetuar dos dispositivos da Proposta de Emenda à Constituição no 233, de 2008.
A fim de melhor possibilitar o acompanhamento e discussão do presente voto, ordenamos os tópicos de apreciação não
segundo a ordem dos dispositivos, mas sim segundo o tema
maior tratado.
Passemos, então, à apreciação.

Do Imposto sobre Operações com Bens e Prestações
de Serviços
Em relação ao novo imposto federal sobre operações com
bens e prestações de serviços, queremos deixar patente, desde
já, que o modo como foi construída a previsão de incidência
do imposto na Proposta de Emenda à Constituição gera diversas
dúvidas no intérprete.
Lembrando as lições da doutrina tributária, ao desenhar o aspecto material da chamada hipótese de incidência, o legislador
escolhe os comportamentos humanos que farão nascer o dever
de pagar os tributos. Nesse sentido, ao fazer esse desenho, o legislador utiliza verbos e complementos que permitam identificar
com clareza que comportamentos são esses.
Nesse sentido, o imposto que se pretende introduzir na Constituição Federal teria como núcleos da hipótese de incidência o
“operar com bens” e o “prestar serviços”.
A prestação de serviços, em si, não é situação que cause dúvidas ao intérprete. Entretanto, o alargamento que se pretende
dar ao conceito de serviços pelo § 7o que a Proposta de Emenda Constitucional introduz no art. 153 parece-nos descabido.
Dispõe o citado dispositivo que se considera prestação de serviço “toda e qualquer operação que não constitua circulação ou
transmissão de bens”. Esse alargamento faz com que possa ser
utilizada como prestação de serviço condutas humanas que, a
rigor, não o seriam.
Melhor sorte não tem o outro núcleo do referido tributo, qual
seja, o “operar com bens”. Diferentemente do que ocorre com o
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atual imposto estadual que incide sobre o “circular de mercadorias”, nota-se que o novo imposto federal pode incidir sobre bens
móveis ou imóveis, ou seja, sobre bens que não se amoldem à noção de mercadorias. Isso está claro. O que causa dúvidas é a noção
do que vem a ser operar com bens. Essa é uma noção que não está
construída no mundo dos fatos, tampouco no mundo jurídico.
Entendemos que a indefinição no núcleo da hipótese de incidência desse imposto é fato da maior gravidade. Entretanto,
acreditamos que o momento oportuno de enfrentar esse debate
não é o da análise de admissibilidade da proposta, mas sim o
de exame de mérito, onde essas questões poderão ser encaradas
com maior rigor.

Do princípio da anterioridade tributária
Afastada preliminarmente essa discussão, passemos ao debate
acerca da tentativa de instituição de um princípio da anterioridade mitigado ao imposto sobre operações com bens e prestação
de serviços, no sentido de que esse imposto possa:
I.

ser instituído ou majorado por medida provisória
com efeitos no próprio exercício financeiro; e

II.

ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
Lembramos aqui que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 939-7/DF, o princípio da anterioridade é
garantia individual do contribuinte, em virtude da regra decorrente da combinação do art. 60, § 4o, IV, com o art. 150, III, b, da
Constituição Federal.
Assim sendo, reconhecido o caráter de cláusula pétrea do princípio da anterioridade, analisemos quais são os contornos com os
quais esse princípio foi construído pelo legislador constitucional:
a. como regra geral, todos os impostos e contribuições estão
sujeitos ao princípio da anterioridade, ou seja, é vedada
sua cobrança no mesmo exercício financeiro que os houver instituído ou aumentado;
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b. os impostos com caráter extrafiscal não necessitam
aguardar o primeiro dia do exercício seguinte, haja vista
seu papel de regular o mercado – são eles: o imposto de
importação, o de exportação, o imposto sobre produtos
industrializados e o imposto sobre operações de crédito,
câmbio, seguro e sobre operações com títulos e valores
mobiliários;
c. os tributos excepcionalíssimos também não precisam
aguardar o primeiro dia do exercício seguinte – são eles:
os empréstimos compulsórios para atender a despesas
extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de
guerra externa ou sua iminência, e o imposto extraordinário na iminência ou no caso de guerra externa; e
d. as contribuições sociais inteiramente destinadas à Seguridade Social também não necessitam aguardar o primeiro
dia do exercício seguinte, hipótese essa que não ocorre
com as chamadas contribuições sociais gerais previstas
no art. 149 da Constituição Federal (inclusive as contribuições de intervenção no domínio econômico).
Tamanho é o zelo do legislador constituinte para com esse
princípio que, na Emenda Constitucional no 42, de 2003, além
do princípio da anterioridade, foi criada uma regra visando a
aprimorar a publicidade dos atos da Administração Tributária,
de forma a não surpreender o contribuinte, no sentido de que,
além do princípio da anterioridade, seria necessário aguardar noventa dias entre a publicação da lei que houvesse instituído ou
aumentado os tributos e a sua cobrança. Analisemos em detalhe
essa hipótese:
a. como regra geral, é vedada a cobrança de todos os tributos antes de decorridos noventa dias da publicação da lei
que os houver instituído ou aumentado;
b. quase todos os impostos com caráter extrafiscal não observam essa regra, haja vista seu papel de regular o mercado – são eles: o imposto de importação, o de exportação
e o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro e
sobre operações com títulos e valores mobiliários;
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d. os tributos excepcionalíssimos também não precisam
aguardar noventa dias – são eles: os empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua
iminência, e o imposto extraordinário na iminência ou
no caso de guerra externa;
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c. o imposto de renda não necessita aguardar esse prazo,
pois o legislador constituinte pretende que esse imposto
se constitua na maior fonte de receitas tributárias, por
ser, hipoteticamente, o mais justo dos tributos, além de
ser dotado do caráter de generalidade e universalidade;

e. as contribuições sociais inteiramente destinadas à Seguridade Social necessitam aguardar os noventa dias; e
f. o imposto sobre produtos industrializados também precisa aguardar esse prazo – aqui o legislador constitucional
entendeu que a extrafiscalidade do imposto não era tão
relevante de modo a exigir sua cobrança antes de noventa dias.
Analisando o modo pelo qual foi construído o imposto sobre
operações com bens e prestações de serviços, notamos que ele se
encontra num meio termo entre as contribuições para a Seguridade Social e um imposto comum. Chegamos a essa conclusão
ao observar que o imposto tem a seguinte destinação:
38,8000%

Financiamento da Seguridade Social

6,7000%

Programa do Seguro-Desemprego e abono anual de um
salário mínimo para os empregados que percebam até
dois salários mínimos de renda mensal

2,5000%

Pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool
combustível, gás natural e seus derivados e derivados de
petróleo;
Financiamento de projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás; e
Financiamento de programas de infra-estrutura de
transportes.

2,3000%

Financiamento da educação básica
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50,3000%
10,6855%
11,6795%
2,3856%
0,8946%
75,9452%

Subtotal

Percentual definido em lei

Financiamento da Previdência Social, na hipótese de
substituição parcial da contribuição social incidente
sobre a folha de pagamentos

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
Fundo de Participação dos Municípios
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional
Fundo de Equalização de Receitas
Subtotal

Queremos chamar a atenção para o fato de que as destinações
para o financiamento da educação básica e para pagamento de
subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, para financiamento
de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo
e do gás, bem como para financiamento de programas de infraestrutura de transportes poderão ser alterados por lei complementar, desde que o somatório de todas essas destinações não
exceda a 4,80%.
Além disso, a eventual receita tributária decorrente desse imposto que não esteja constitucionalmente vinculada poderá ser
utilizada para o financiamento de despesas gerais do Orçamento
da União.
Nota-se que o novo tributo, além do caráter parafiscal de financiamento da Seguridade Social, serve como fonte de financiamento normal dos gastos do Governo, tanto assim que financia os fundos de participação de Estados e Municípios e os gastos
que, ordinariamente, seriam custeados pela contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis.
Assim, há gastos que, anteriormente, sujeitavam-se ao princípio da anterioridade com a necessidade de aguardar o primeiro
dia do exercício seguinte e noventa dias, bem como outros gastos que apenas aguardavam noventa dias.
Em adição a esses dois aspectos, fiscal e parafiscal, observamos que, do modo como desenhada a hipótese de incidência,
fica claro que tal imposto poderá vir a ter um caráter extrafiscal,
de regulação dos mercados.
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Por essa razão, somos favoráveis à aplicação da mesma regra
prevista para os impostos com caráter extrafiscal ao novo imposto, ressaltando que esse imposto, quanto ao princípio da anterioridade, poderá vir a se mostrar inconstitucional no futuro, caso
a União passe a eliminar impostos hoje sujeitos à anterioridade
em seus contornos máximos por esse novo imposto.

Em relação ao imposto estadual sobre operações operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS), a Exposição de Motivos que acompanha a Proposta de
Emenda à Constituição informa que existem atualmente vinte e
sete diferentes legislações a serem observadas pelos contribuintes, na medida em que cada um dos Estados possui normas próprias, quadro esse que é agravado, segundo o Ministro da Fazenda, pela diversidade de alíquotas e de regulamentações.
Para corrigir esse cenário, a Proposta extinguirá (em 1o de janeiro do 8o ano subseqüente ao da publicação da Emenda Constitucional) o atual ICMS, momento a partir do qual será exigido
um novo ICMS, a ser regido por normas próprias. Pedimos aqui
permissão ao Senhor Presidente, às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados, para citar textualmente trechos da Exposição
de Motivos, os quais entendemos de capital importância para o
entendimento das discussões que se seguirão:
A principal alteração no modelo é que o novo ICMS
contempla uma competência conjunta para o imposto, sendo mitigada a competência individual de cada
Estado para normatização do tributo. Assim, esse imposto passa a ser instituído por uma lei complementar, conformando uma lei única nacional, e não mais
por 27 leis das unidades federadas.
Dada a peculiaridade dessa lei complementar, que vai além da
norma geral, fazendo as vezes de lei instituidora do imposto para
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cada Estado e o Distrito Federal, são propostas, no § 3o do art. 61
da Constituição, regras especiais para a iniciativa dessa norma,
que ficará a cargo do Presidente da República ou de um terço dos
Senadores, dos Governadores ou das Assembléias Legislativas,
sendo que nessas hipóteses deverão estar representadas todas as
Regiões do País. Tal configuração tem o objetivo de prover maior
estabilidade à legislação do imposto, que, com isso, estará sujeita
a um menor volume de propostas de alteração.

Do princípio da Separação dos Poderes e do Pacto
Federativo
Queremos aqui chamar a atenção para o fato de que o Poder
Executivo expõe, com todas as letras, que procura estabelecer a
limitação da iniciativa da legislação relativa ao novo ICMS.
Não se pode, sob a pretensa alegação de que o imposto terá
um caráter nacional, de interesse de Estados e Municípios, limitar
a iniciativa parlamentar de apresentar proposições legislativas.
O art. 48 da Constituição Federal determina que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência
da União, especialmente sobre o sistema tributário, arrecadação
e distribuição de receitas.
As competências privativas de cada Casa componente do
Congresso Nacional estão reguladas nos arts. 51 e 52 da Carta Política, e a única referência a matéria tributária nestes dois
artigos é a previsão do inciso XV do art. 52, quando o mesmo
determina que é da competência privativa do Senado Federal
avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário
Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho
das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, atribuição essa que, no limite, significa o exercício de atribuições similares às do Conseil des Impôts
existente na França, com caráter de assessoramento.
Não pode a Emenda Constitucional retirar completamente a
iniciativa de qualquer Senador ou comissão do Senado e, sobretudo, de qualquer Deputado ou Comissão da Câmara dos Deputados a iniciativa que lhes foi assegurada no caput do art. 61 da
Constituição Federal.
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As exceções previstas, em sua maioria, encontram-se no § 1o
do próprio art. 61, as quais não podem ser interpretadas de forma ampliada, mas, sim, de forma restrita, isto é, são taxativas.
Tentar, ainda que por Emenda à Constituição, ampliar as restrições à ampla iniciativa parlamentar viola, a um só tempo, os
Princípios da Separação dos Poderes (art. 60, § 4o, III) e o da Democracia Representativa (art, 1o, parágrafo único).
O processo legislativo federal brasileiro é bicameral por decisão do constituinte originário. Toda vez que este desejou outorgar poderes legislativos diversos entre Deputados e Senadores o
fez de modo expresso.
Poder-se-ia alegar que esse é apenas o desdobramento dos
princípios constantes dos incisos IV e V do § 2o do art.155 da
Carta Política, os quais dispõem:
IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos
Senadores, aprovada pela maioria absoluta de
seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações
internas, mediante resolução de iniciativa de
um terço e aprovada pela maioria absoluta
de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que
envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e
aprovada por dois terços de seus membros;
Isso porque a matéria tratada nos dispositivos acima, em primeiro lugar, não foi reservada à lei complementar, mas sim a resolução do Senado e, em segundo lugar, na Constituição não existem normas originárias inconstitucionais, o que não ocorre com
as normas veiculadas por meio do Poder Constituinte derivado, o
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qual sujeita-se aos parâmetros de controle estabelecidos no texto
constitucional primitivo.
Voltando à Exposição de Motivos, notamos que o Ministro
da Fazenda deixa bastante claro que não se trata de modificações no atual ICMS, mas sim na revogação do atual e criação de
um novo:
[...] a proposta prevê a inclusão do art. 155-A na Constituição, estabelecendo um novo ICMS em substituição ao atual, que é regido pelo art. 155, II, da Constituição, o qual resta revogado.
Dessa forma, não se pode pretender ampliar as exceções do
texto constitucional original a novos tributos, ainda que esses
procurem reproduzir princípios do regime anterior, porque a opção do legislador constituinte originário deu-se naqueles contornos e não nestes, os quais se subordinam aos parâmetros de
controle de constitucionalidade.
Em respeito ao fato de que o novo ICMS terá um caráter de
norma que deve respeitar o princípio da Federação, entendemos
que os projetos de lei complementar acerca dessa matéria devam
se iniciar no Senado Federal, uma vez que, enquanto a Câmara
dos Deputados é a Casa que, por excelência, resguarda os interesses dos cidadãos, o Senado Federal é a Casa que deve resguardar
os interesses dos Estados e do Distrito Federal.
Ainda que isso importe uma mudança nos atuais contornos
do sistema legislativo brasileiro, em que a grande maioria das
leis têm início na Câmara dos Deputados, entendemos que os
Estados das regiões menos populosas poderiam ser prejudicados se esta Casa tivesse a última palavra sobre as matérias relativas a esse imposto, dada a diferença de representatividade,
em termos de número de Deputados por Estado, que existe na
Câmara dos Deputados.
Assim, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes e
do respeito ao Pacto Federativo, somos pela modificação da regra
do § 3o do art. 61 da Constituição Federal, na redação dada pela
Proposta de Emenda Constitucional, para que a mesma passe a
ser a seguinte:
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I – a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional;
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§ 3o Os projetos de lei complementar que tratem de
matéria relativa ao imposto previsto no art. 155-A
terão sua discussão e votação iniciadas no Senado
Federal e a iniciativa para sua apresentação caberá
exclusivamente:

Do princípio da legalidade tributária
Voltando ao texto da Exposição de Motivos acerca da legislação que regulará o novo ICMS, o Ministro da Fazenda assim
se pronuncia:
O § 2o do art. 155-A disciplina o sistema de definição das alíquotas do imposto. No geral, as alíquotas
do novo ICMS serão limitadas àquelas definidas pelo
Senado Federal, que deverá estabelecer as alíquotas
em que serão enquadráveis os bens e serviços, definindo, dentre elas, aquela que será a alíquota padrão
do imposto, aplicável a todas as hipóteses não sujeitas a outra alíquota especial. Caberá ao novo Confaz
propor ao Senado Federal o enquadramento de bens
e serviços nas alíquotas diferentes da padrão. O Senado aprovará ou rejeitará as proposições, aplicando-se
a alíquota padrão para as propostas rejeitadas.
A proposta prevê que a lei complementar definirá
mercadorias e serviços que poderão ter sua alíquota
aumentada ou reduzida por lei estadual, bem como
os limites e condições para essas alterações. Essa
previsão resguarda um espaço de autonomia para
os Estados terem gerência sobre o tamanho de suas
receitas, preservando um poder de recomposição de
arrecadação que será importante na transição do modelo, evitando a necessidade de se estabelecer as alíquotas pelo topo.
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A Exposição de Motivos não deixa claro o modo como se
darão a definição das alíquotas, razão pela qual recorremos ao
§ 2o do art. 155-A que a Proposta de Emenda Constitucional
pretende introduzir da Carta Política. Reza ele que as alíquotas
do novo ICMS serão definidas da seguinte forma:
I – resolução do Senado Federal, de iniciativa de
um terço dos Senadores ou de um terço dos
Governadores, aprovada por três quintos de
seus membros, estabelecerá as alíquotas do
imposto, definindo também a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses não sujeitas a outra alíquota;
II – resolução do Senado Federal, aprovada pela
maioria de seus membros, definirá o enquadramento de mercadorias e serviços nas alíquotas diferentes da alíquota padrão, exclusivamente mediante aprovação ou rejeição das
proposições novo Confaz.
Observamos a quebra do princípio da legalidade, o qual já foi
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como garantia constitucional do cidadão no julgamento do Recurso Extraordinário
250.288 (Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12-12-01, DJ
de 19-4-02):
Tributo — Regência — Princípio da legalidade estrita
— Garantia constitucional do cidadão. Tanto a Carta
em vigor, quanto — na feliz expressão do Ministro Sepúlveda Pertence — a decaída encerram homenagem
ao princípio da legalidade tributária estrita.
A resolução do Senado Federal prevista na Proposta de Emenda Constitucional não é lei, ainda que a iniciativa seja restrita e
ainda que o quorum de deliberação seja maior. O que define uma
lei não é apenas a iniciativa e nem o número de parlamentares
que votaram por sua aprovação. Há um processo legislativo próprio que regula as leis, o qual não necessariamente se confunde
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com aquele previsto para as resoluções. Além disso, a resolução
do Senado não é apreciada pela Câmara dos Deputados, o que
fere a Separação dos Poderes, conforme já tivemos oportunidade
de expressar neste voto.
Quanto à exigência de que o enquadramento das mercadorias
seja feita unicamente mediante resolução do Senado que aprove
ou rejeite as propostas do novo Confaz, observamos que a medida é salutar em termos de respeito ao Pacto Federativo e de que
não importa violação do princípio da legalidade, na medida em
que as alíquotas foram definidas por lei.
Em relação ao fato de que as alíquotas do ICMS poderão ser
reduzidas ou restabelecidas por ato do novo Confaz, entendemos que tal medida fere o princípio da legalidade, porque bastaria fixar uma alíquota excessivamente elevada para eliminar
qualquer necessidade de edição de lei sobre a matéria.
Assim, para sanar essas inconstitucionalidades, os dispositivos dos § 2o do novo art. 155A devem passar a ter as seguintes redações:
§ 2o As alíquotas do imposto serão definidas da seguinte forma:
I – lei complementar estabelecerá as alíquotas
do imposto, definindo, dentre elas, a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses não
sujeitas a outra alíquota;
II – resolução do Senado Federal, aprovada pela
maioria de seus membros, definirá o enquadramento de mercadorias e serviços nas alíquotas diferentes da alíquota padrão, exclusivamente mediante aprovação ou rejeição de
proposição de iniciativa:
a) de um terço dos Governadores de Estado e
Distrito Federal ou das Assembléias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros, desde que
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estejam representadas, em ambos os casos,
todas as Regiões do País;
b) do órgão de que trata o § 7o;
III – as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser diferenciadas em função de quantidade e de tipo de consumo;
IV – a lei complementar definirá as mercadorias e
serviços que poderão ter sua alíquota aumentada ou reduzida por lei estadual, bem como
os limites e condições para essas alterações,
não se aplicando nesse caso o disposto nos
incisos I e II.

Da Competência Legislativa e do Poder Regulamentar
Entendemos que não há óbice na remessa do Poder Regulamentar ao novo Confaz, na medida em que o Regulamento deve
seguir o que dispõe a Lei Complementar. Dentro dos dispositivos
acerca da regulamentação, todavia, encontramos um dispositivo
que pode causar dúvidas, na medida em que não deixa claro se
a lei que regule a transação e a concessão de anistia, remissão e
moratória é lei federal ou estadual.
Se a matéria é autorizada pelo novo Confaz, é evidente que
têm um caráter de vincular os Estados e o Distrito Federal. Por essa
razão, fazemos a seguinte alteração no § 7o do novo art. 155-A:
§ 7o Compete a órgão colegiado, presidido por representante da União, sem direito a voto, e integrado por representante de cada Estado e do Distrito Federal:
..................................................................................................
II – autorizar a edição de lei estadual ou distrital
que regule a transação e a concessão de anistia, remissão e moratória, observado o disposto no art. 150, § 6o;
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Pelas razões já expostas quando da análise do princípio da anterioridade relativamente ao imposto sobre operações com bens
e prestação de serviços, somos pelo reconhecimento de que esse
princípio constitui uma cláusula pétrea que não pode ser afastada pelo constituinte.
Apesar disso, dadas a profundidade das modificações no ICMS
que se pretende introduzir, somos pela adoção de uma regra excepcional de transição, no sentido de que as modificações no imposto possam entrar em vigor noventa dias depois da publicação
das leis que os houver instituído ou aumentado, haja vista que
esse foi o prazo de urgência concedido pelo constituinte originário às contribuições sociais.
Respeitando-se, assim, esse parâmetro originalmente fixado,
entendemos que não se está adotando matéria tendente a abolir a
anterioridade tributária, por ser medida excepcional e transitória.
Por essa razão, propomos a seguinte modificação no art. 4o,
suprimindo seu parágrafo único:
Art. 4o A vedação do art. 150, III, “b”, da Constituição
não se aplica ao imposto a que se refere o seu
art. 155-A, até o prazo de dois anos contados do
início da sua exigência.

ação parlamentar

Do Princípio da Anterioridade

Da mudança da tributação na origem para o destino
e o princípio da isonomia em matéria tributária
A Exposição de Motivos prevê que, com o novo ICMS, a arrecadação pertencerá preponderantemente ao Estado de destino da mercadoria ou serviço, ficando o equivalente à incidência
de 2% do imposto para o Estado de origem. Caberá a lei complementar definir a forma como será tecnicamente manejado o
modelo para que esse princípio seja atendido. Entretanto, em
vista de que exige condições bastante especiais para sua execução, são propostos comandos que permitem à lei complementar
estabelecer a exigência do imposto pelo Estado de origem das
mercadorias e serviços, por meio de um modelo de câmara de
compensação entre as unidades federadas.

139
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

Queremos aqui, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, chamar a atenção para o fato de que o
Senhor Ministro da Fazenda não teceu sequer uma, repetimos,
sequer uma consideração acerca do tratamento anti-isonômico
e discriminatório dispensado pela Proposta de Emenda Constitucional aos Estados produtores de petróleo, seus derivados e de
energia elétrica, na medida em que, em relação a todos os produtos tributados pelo novo ICMS, é feita a previsão de que dois
pontos percentuais da alíquota caberão ao Estado de origem,
ao passo que, em relação às operações com petróleo, inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e
energia elétrica o produto da arrecadação caberá integralmente
ao Estado de destino.
O silêncio do Ministro da Fazenda causa um ruído ensurdecedor, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, pois, das duas uma: ou ele não percebeu o tratamento discriminatório previsto pela minuta a ele encaminhada pela equipe
técnica de seu Ministério, ou, pior ainda, percebeu e, consciente
de que era medida discriminatória incompatível com a ordem
constitucional vigente, preferiu silenciar.
Por essa razão, somos pela inconstitucionalidade do inciso II
do § 3o do art. 155-A que a Proposta de Emenda Constitucional
pretende introduzir na Carta Política, propondo a seguinte redação para o dispositivo a fim de sanar o aludido vício:
II – a parcela do imposto equivalente à incidência de dois por cento sobre o valor da base
de cálculo do imposto pertencerá ao Estado
de origem da mercadoria ou serviço, salvo
nos casos de operações e prestações sujeitas
a uma incidência inferior à prevista neste inciso, hipótese na qual o imposto pertencerá
integralmente ao Estado de origem.
Queremos aqui repetir que não serve de argumento a alegação
de que a Constituição atual prevê regra assemelhada na alínea
“b” do inciso X do § 2o do art. 155, pois qualquer novo imposto
que se pretenda criar, e esse é o caso, deve se sujeitar ao respeito
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às cláusulas pétreas. Assim, um tratamento discriminatório previsto pelo texto original da Constituição não serve de argumento
de justificação de Emenda Constitucional, na medida em que o
Poder Constituinte derivado, diferentemente do originário, deve
respeitar as cláusulas pétreas.
Caso o Ministro da Fazenda queira manter a regra atual, não
revogue o imposto atual, mas corrija suas imperfeições.

Da nova hipótese de intervenção federal e das sanções disciplinares
A proposta de Emenda Constitucional prevê nova hipótese de
intervenção federal ao introduzir alínea “c” no inciso V do art. 34 da
Carta Política. Acreditamos que, de modo acidental, esse dispositivo
padece de um vício de redação, na medida em que prevê que um
Estado ou o Distrito Federal poderá sofrer intervenção federal na hipótese de reter, indevidamente, parcela do produto da arrecadação
do novo ICMS, devida “a outra unidade da Federação”.
De acordo com o 36, inciso V, a intervenção, nessa hipótese,
necessita, para ser implementada, de solicitação do Poder Executivo de qualquer Estado ou do Distrito Federal.
Pois bem, lembrando que os municípios são unidades da Federação, assim como os Estados, imagine-se que o Estado não
repassa o produto da arrecadação do novo ICMS a um município nele localizado. A regra prevista levaria ao non sense de o
Governador necessitar fazer uma solicitação de intervenção em
seu próprio território por uma falta de seu próprio Governo, o
que é absurdo.
Assim, para corrigir essa distorção que acreditamos ser acidental, propomos a seguinte correção no texto:
Art. 34. .............................................................................
V – ........................................................................
c) retiver parcela do produto da arrecadação do
imposto previsto no art. 155-A, devida a outro Estado ou ao Distrito Federal;
.......................................................................................... (NR)
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Em relação à previsão dos incisos X e XI do § 6o e no § 8o,
ambos do art. 155-A que a Proposta de Emenda à Constituição
pretende introduzir na Carta Política, relativos ao estabelecimento, em lei complementar, das sanções aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal e seus agentes, por descumprimento
das normas que disciplinam o exercício da competência do
imposto, entendemos que essa delegação à lei complementar
viola o pacto federativo.
O Governador de Estado está sujeito a responder pela prática
de crimes de responsabilidade e de crimes comuns, assim como
o Presidente da República o está. Os agentes estaduais estão sujeitos às normas disciplinares previstas nos respectivos estatutos,
bem como às normas penais.
O dispositivo dá ao Poder Legislativo Federal a prerrogativa
de estabelecer outras sanções que não aquelas previstas na Constituição Estadual, nas leis estaduais e nos estatutos estaduais o
que, repetimos, não se pode admitir.
Dentre as sanções possíveis de constar da Proposta de Emenda Constitucional, somos pela manutenção da hipótese de intervenção federal e pela possibilidade de retenção de recursos,
regras essas que já constam da atual Constituição. As demais
normas devem ser reguladas pela legislação estadual.
Por essa razão, somos pela modificação do inciso X do § 6o do
art. 155A como segue e pela supressão do inciso XI do mesmo
dispositivo, bem como pela supressão do § 8o do mesmo artigo:
X – dispor sobre a retenção de transferências
constitucionais e voluntárias a Estados e ao
Distrito Federal, na hipótese de descumprimento das normas que disciplinam o exercício da competência do imposto, especialmente do disposto nos §§ 3o a 5o, bem como sobre
o respectivo processo administrativo de apuração do descumprimento dessas normas.
Como alterações decorrentes, também é necessário modificar
a redação do § 2o do art. 160 proposto e do § 2o do art. 5o da Proposta, como segue:
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..................................................................................................
§ 2o A vedação prevista neste artigo não impede a
União de efetuar a retenção de transferência na
hipótese de que trata o art. 155-A, § 6o, X.
e

ação parlamentar

Art. 160. .............................................................................

Art. 5o .............................................................................
§ 1o .............................................................................
§ 2o Em relação ao imposto de que trata o art. 155-A
da Constituição, não serão consideradas reduções de arrecadação aquelas que sejam passíveis
de recomposição, pelo próprio Estado ou Distrito Federal, mediante uso da faculdade prevista
no art. 155-A, § 2o, IV, da Constituição.
..................................................................................................

Da técnica legislativa
Em relação à técnica legislativa da Proposta de Emenda Constitucional no 233, de 2008, observamos que, em lapso manifesto,
a mesma refere-se a si própria simplesmente como “emenda”,
quando deveria denominar a si mesma como “emenda constitucional”. Por essa razão, somos pela correção de todas as referências incorretas.
São elas:
• art. 3o, caput;
• art. 3o, inciso I;
• art. 3o, inciso III;
• art. 5o, § 1o;
• art. 5o, § 3o;
• art. 5o, § 4o;
• art. 5o, § 6o;
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• art. 7o, caput;
• art. 7o, § 2o;
• art. 7o, § 3o;
• art. 7o, § 4o;
• art. 8o, caput;
• art. 9o, caput;
• art. 11, caput;
• art. 11, parágrafo único;
• art. 12, caput;
• art. 12, inciso I;
• art. 12, inciso II;
• art. 12, § 1o;
• art. 12, § 2o;
• art. 13, inciso I;
• art. 13, inciso II; e
• art. 14, caput.
Também detectamos uma incorreção no inciso I do § 5o do
art. 60 do ADCT, o qual refere-se a “dos incisos II”, quando efetivamente o correto seria “do inciso II”, razão pela qual promovemos sua correção.

Conclusão
A fim de contemplar todas as adequações previstas no presente voto, elaboramos um substitutivo, muito mais por questão de
forma do que de conteúdo, haja vista a diversidade de emendas
de relator que seriam necessárias ao ajuste do texto, de modo a
se concluir pela admissibilidade da presente Proposta de Emenda
à Constituição.
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Sala da Comissão, em 27 de março de 2008.
Deputado LEONARDO PICCIANI
Relator

ação parlamentar

Isso posto, somos pela admissibilidade da Proposta de
Emenda Constitucional no 233, de 2008, na forma do substitutivo em anexo.
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SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Constituição passa a vigorar com os seguintes
artigos alterados e acrescidos:
Art. 34. .............................................................................
V – ........................................................................
c) retiver parcela do produto da arrecadação do
imposto previsto no art. 155-A, devida a outro Estado ou ao Distrito Federal;
.......................................................................................... (NR)
Art. 36. .............................................................................
V – no caso do art. 34, V, “c”, de solicitação do
Poder Executivo de qualquer Estado ou do
Distrito Federal.
.......................................................................................... (NR)
Art. 61. .............................................................................
§ 3o Os projetos de lei complementar que tratem
de matéria relativa ao imposto previsto no
art. 155-A terão sua discussão e votação iniciadas no Senado Federal e a iniciativa para
sua apresentação caberá exclusivamente:
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II – a um terço dos Governadores de Estado e Distrito Federal ou das Assembléias Legislativas,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, desde que estejam representadas, em ambos os casos, todas
as Regiões do País;

ação parlamentar

I – a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional;

III – ao Presidente da República. (NR)
Art. 62. .............................................................................
§ 2o Medida provisória que implique instituição ou
majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, VIII, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se
houver sido convertida em lei até o último dia
daquele em que foi editada.
.......................................................................................... (NR)
Art. 105. .............................................................................
III – ........................................................................
d) contrariar a lei complementar ou a regulamentação relativas ao imposto a que se refere o art. 155-A,
negar-lhes vigência ou lhes der interpretação divergente da que lhes tenha atribuído outro tribunal.
.......................................................................................... (NR)
Art. 114. .............................................................................
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no art. 195, I e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir;
.......................................................................................... (NR)
Art. 146. .............................................................................
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III – ........................................................................
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos
impostos previstos nos arts. 153, IV e VIII,
155-A, 156, III, e das contribuições previstas
no art. 195, I;
.......................................................................................... (NR)
Art. 150. .............................................................................
§ 1o A vedação do inciso III, “b”, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV, V e
VIII; e 154, II; e a vedação do inciso III, “c”, não
se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base
de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155,
III, e 156, I.
..................................................................................................
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base
de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, ressalvado o disposto
no art. 155-A, § 4o, I.
.......................................................................................... (NR)
Art. 151. .............................................................................
Parágrafo único. A vedação do inciso III não se aplica aos tratados internacionais aprovados na forma do
art. 49, I. (NR)
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VIII – operações com bens e prestações de serviços,
ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior.
..................................................................................................
§ 2o .............................................................................

ação parlamentar

Art. 153. .............................................................................

III – poderá ter adicionais de alíquota por setor de
atividade econômica.
..................................................................................................
§ 6o O imposto previsto no inciso VIII:
I – será não-cumulativo, nos termos da lei;
II – relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-incidência e
imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei;
III – incidirá nas importações, a qualquer título;
IV – não incidirá nas exportações, garantida a manutenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
V – integrará sua própria base de cálculo.
§ 7o Relativamente ao imposto previsto no inciso VIII,
considera-se prestação de serviço toda e qualquer
operação que não constitua circulação ou transmissão de bens. (NR)
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Seção IV-A
Do Imposto de Competência Conjunta dos Estados e do
Distrito Federal
Art. 155-A. Compete conjuntamente aos Estados e ao Distrito Federal, mediante instituição por lei complementar, o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
§ 1o O imposto previsto neste artigo:
I – será não-cumulativo, nos termos da lei complementar;
II – relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-incidência e
imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei complementar;
III – incidirá também sobre:
a) as importações de bem, mercadoria ou serviço, por pessoa física ou jurídica, ainda que não
seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, cabendo o imposto
ao Estado de destino da mercadoria, bem ou
serviço, nos termos da lei complementar;
b) o valor total da operação ou prestação, quando as mercadorias forem fornecidas ou os
serviços forem prestados de forma conexa,
adicionada ou conjunta, com serviços não
compreendidos na competência tributária
dos Municípios;
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a) as exportações de mercadorias ou serviços,
garantida a manutenção e o aproveitamento
do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
b) o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153,
§ 5 o;

ação parlamentar

IV – não incidirá sobre:

c) as prestações de serviço de comunicação nas
modalidades de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de recepção livre e gratuita.
§ 2o As alíquotas do imposto serão definidas da seguinte forma:
I – lei complementar estabelecerá as alíquotas
do imposto, definindo, dentre elas, a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses não
sujeitas a outra alíquota;
II – resolução do Senado Federal, aprovada pela
maioria de seus membros, definirá o enquadramento de mercadorias e serviços nas alíquotas diferentes da alíquota padrão, exclusivamente mediante aprovação ou rejeição de
proposição de iniciativa:
a) de um terço dos Governadores de Estado e
Distrito Federal ou das Assembléias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros, desde que
estejam representadas, em ambos os casos,
todas as Regiões do País;
b) do órgão de que trata o § 7o;
III – as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser diferenciadas em função de quantidade e de tipo de consumo;
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IV – a lei complementar definirá as mercadorias e
serviços que poderão ter sua alíquota aumentada ou reduzida por lei estadual, bem como
os limites e condições para essas alterações,
não se aplicando nesse caso o disposto nos
incisos I e II.
§ 3o Relativamente a operações e prestações interestaduais, nos termos de lei complementar:
I – o imposto pertencerá ao Estado de destino
da mercadoria ou serviço, salvo em relação à
parcela de que trata o inciso II;
II – a parcela do imposto equivalente à incidência de dois por cento sobre o valor da base
de cálculo do imposto pertencerá ao Estado
de origem da mercadoria ou serviço, salvo
nos casos de operações e prestações sujeitas
a uma incidência inferior à prevista neste inciso, hipótese na qual o imposto pertencerá
integralmente ao Estado de origem.
III – poderá ser estabelecida a exigência integral
do imposto pelo Estado de origem, hipótese
na qual:
a) o Estado de origem ficará obrigado a transferir o montante equivalente ao valor do imposto de que trata o inciso I ao Estado de
destino, por meio de uma câmara de compensação entre as unidades federadas;
b) poderá ser estabelecida a destinação de um
percentual da arrecadação total do imposto
do Estado à câmara de compensação para
liquidar as obrigações do Estado relativas a
operações e prestações interestaduais.
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I – pelo órgão de que trata o § 7o, desde que uniformes em todo território nacional;
II – na lei complementar, para atendimento ao
disposto no art. 146, III, “d”, e para hipóteses
relacionadas a regimes aduaneiros não compreendidos no regime geral.

ação parlamentar

§ 4o As isenções ou quaisquer incentivos ou benefícios
fiscais vinculados ao imposto serão definidos:

§ 5o O imposto terá regulamentação única, sendo vedada a adoção de norma estadual, ressalvadas as
hipóteses previstas neste artigo.
§ 6o Cabe à lei complementar:
I – definir fatos geradores e contribuintes;
II – definir a base de cálculo, de modo que o próprio imposto a integre;
III – fixar, inclusive para efeito de sua cobrança e
definição do estabelecimento responsável, o
local das operações e prestações;
IV – disciplinar o regime de compensação do
imposto;
V – assegurar o aproveitamento do crédito do
imposto;
VI – dispor sobre substituição tributária;
VII – dispor sobre regimes especiais ou simplificados de tributação, inclusive para atendimento ao disposto no art. 146, III, “d”;
VIII – disciplinar o processo administrativo fiscal;
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IX – dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão de que trata o § 7o, definindo
o regime de aprovação das matérias;
X – dispor sobre a retenção de transferências
constitucionais e voluntárias a Estados e ao
Distrito Federal, na hipótese de descumprimento das normas que disciplinam o exercício da competência do imposto, especialmente do disposto nos §§ 3o a 5o, bem como sobre
o respectivo processo administrativo de apuração do descumprimento dessas normas.
§ 7o Compete a órgão colegiado, presidido por representante da União, sem direito a voto, e integrado por representante de cada Estado e do Distrito Federal:
I – editar a regulamentação de que trata o § 5o;
II – autorizar a edição de lei estadual ou distrital
que regule a transação e a concessão de anistia, remissão e moratória, observado o disposto no art. 150, § 6o;
III – estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de débitos fiscais;
IV – fixar as formas e os prazos de recolhimento
do imposto;
V – estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscalização extraterritorial;
VI – exercer outras atribuições definidas em lei
complementar. (NR)
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Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem. (NR)

ação parlamentar

Seção VI
Da Repartição e Destinação de Receitas Tributárias

Art. 158. .............................................................................
Parágrafo único. ........................................................
I – três quartos, nos termos de lei complementar;
.......................................................................................... (NR)
Art. 159. A União destinará:
I – do produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os incisos III, IV e VIII do art. 153:
a) trinta e oito inteiros e oito décimos por cento, ao financiamento da seguridade social;
b) seis inteiros e sete décimos por cento, nos
termos do art. 239;
c) o percentual definido em lei complementar para:
1. o pagamento de subsídios a preços
ou transporte de álcool combustível,
gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, o financiamento de
projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás, e o
financiamento de programas de infraestrutura de transportes;
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2. o financiamento da educação básica,
nos termos do art. 212, §§ 5o e 6o;
II – do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os incisos III, IV, VII e VIII, do
art. 153 e dos impostos instituídos nos termos do inciso I do art. 154:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal;
b) ao Fundo de Participação dos Municípios:
1. vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento;
2. um por cento, a ser entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de
cada ano;
c) quatro inteiros e oito décimos por cento ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, segundo diretrizes da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional, para aplicação em
áreas menos desenvolvidas do País, assegurada
a destinação de, no mínimo, noventa e cinco
por cento desses recursos para aplicação nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
d) um inteiro e oito décimos por cento ao Fundo de Equalização de Receitas, para entrega
aos Estados e ao Distrito Federal.
§ 1o Para efeito de cálculo das destinações estabelecidas neste artigo, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do
disposto nos arts. 157 e 158, I.

156
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

§ 3o Do montante de recursos de que trata o inciso II,
“d”, que cabe a cada Estado, setenta e cinco por
cento serão entregues diretamente ao próprio
Estado e vinte e cinco por cento aos respectivos
Municípios, observados os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único.

ação parlamentar

§ 2o Para efeito de cálculo das destinações a que se
refere o inciso II do caput deste artigo, excluir-seão da arrecadação dos impostos as destinações
de que trata o inciso I do caput deste artigo.

§ 4o A União entregará vinte e nove por cento da destinação de que trata o inciso I, “c”, 1, do caput
deste artigo, a Estados, Distrito Federal e Municípios, para aplicação em infra-estrutura de transportes, distribuindo-se, na forma da lei, setenta
e cinco por cento aos Estados e Distrito Federal e
vinte e cinco por cento aos Municípios. (NR)
Art. 160. .............................................................................
§ 1o A vedação prevista neste artigo não impede a
União e os Estados de condicionarem a entrega
de recursos:
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de
suas autarquias;
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2o,
incisos II e III.
§ 2o A vedação prevista neste artigo não impede a
União de efetuar a retenção de transferência na
hipótese de que trata o art. 155-A, § 6o, X. (NR)
Art. 161. .............................................................................
I – estabelecer os critérios de repartição das receitas para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;
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II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, II, “a”, “b” e “d”,
especialmente sobre seus critérios de rateio,
objetivando promover o equilíbrio sócioeconômico entre Estados e entre Municípios;
..................................................................................................
IV – estabelecer normas para a aplicação e distribuição dos recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Regional, os quais observarão a seguinte destinação:
a) no mínimo sessenta por cento do total dos
recursos para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
b) aplicação em programas voltados ao desenvolvimento econômico e social das áreas
menos desenvolvidas do País;
c) transferências a fundos de desenvolvimento
dos Estados e do Distrito Federal, para aplicação em investimentos em infra-estrutura e
incentivos ao setor produtivo, além de outras
finalidades estabelecidas na lei complementar.
§ 1o O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos a que alude
o inciso II.
§ 2o Na aplicação dos recursos de que trata o inciso IV do caput deste artigo, será observado
tratamento diferenciado e favorecido ao semiárido da Região Nordeste.
§ 3o No caso das Regiões que contem com organismos regionais, a que se refere o art. 43, § 1o, II,
os recursos destinados nos termos do inciso IV,
“a” e “b”, do caput deste artigo serão aplicados
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§ 4o Os recursos recebidos pelos Estados e pelo Distrito Federal nos termos do inciso IV, “c”, do caput
não serão considerados na apuração da base de
cálculo das vinculações constitucionais. (NR)

ação parlamentar

segundo as diretrizes estabelecidas pelos respectivos organismos regionais.

Art. 167. .............................................................................
XI – a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I e II,
§§ 8o e 12, e da destinação de que trata o § 13, I,
do mesmo artigo, para a realização de despesas
distintas do pagamento de benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201.
..................................................................................................
§ 4o É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os
arts. 155, 155-A e 156, e dos recursos de que tratam os
arts. 157, 158 e 159, II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (NR)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, da destinação estabelecida no art. 159,
I, “a”, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
..................................................................................................
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§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das
contribuições sociais de que tratam os incisos I e
II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.
§ 12. Nos termos de lei, a agroindústria, o produtor
rural pessoa física ou jurídica, o consórcio simplificado de produtores rurais, a cooperativa de
produção rural e a associação desportiva podem
ficar sujeitos a contribuição sobre a receita, o faturamento ou o resultado de seus negócios, em
substituição à contribuição de que trata o inciso I
do caput, hipótese na qual não se aplica o disposto no art. 149, § 2o, I.
§ 13. Lei poderá estabelecer a substituição parcial da
contribuição incidente na forma do inciso I do
caput deste artigo por um aumento da alíquota
do imposto a que se refere o art. 153, VIII, hipótese na qual:
I – percentual do produto da arrecadação do
imposto a que se refere o art. 153, VIII, será
destinado ao financiamento da previdência social;
II – os recursos destinados nos termos do inciso I
não se sujeitarão ao disposto no art. 159. (NR)
Art. 198. .............................................................................
§ 2o .............................................................................
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os arts. 155 e 155-A e dos recursos
de que tratam os arts. 157 e 159, II, “a” e “d”,
deduzidas as parcelas que forem transferidas
aos respectivos Municípios;
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.......................................................................................... (NR)
Art. 212. .............................................................................

ação parlamentar

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal,
o produto da arrecadação dos impostos a que
se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, II, “b”, 1, e “d”, e § 3o.

§ 1o Para efeito do cálculo previsto neste artigo:
I – a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Municípios, não é considerada
receita do governo que a transferir;
II – são deduzidas da arrecadação dos impostos
da União a que se refere o inciso I do art. 159
as destinações de que trata o referido inciso.
..................................................................................................
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a destinação de que trata o art. 159, I, “c”, 2.
§ 6o As cotas estaduais e municipais da destinação a
que se refere o § 5o serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na
educação básica nas respectivas redes públicas
de ensino. (NR)
Art. 239. A arrecadação decorrente da contribuição das
pessoas jurídicas de direito público, de que trata
a Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de
1970, e a destinação estabelecida no art. 159, I,
“b”, financiarão, nos termos que a lei dispuser,
o programa do segurodesemprego e o abono de
que trata o § 3o deste artigo.
.......................................................................................... (NR)
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Art. 2o Os artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a seguir enumerados passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 60. ......................................................................
II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste
artigo serão constituídos por vinte por cento
dos recursos a que se referem os incisos I e III
do art. 155; o art. 155-A; os incisos II, III e IV
do caput do art. 158; e as alíneas “a”, “b”, 1, e
“d”, do inciso II do caput do art. 159, todos da
Constituição, e distribuídos entre cada Estado
e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos
âmbitos de atuação prioritária estabelecidos
nos §§ 2o e 3o do art. 211 da Constituição;
..................................................................................................
§ 5o .............................................................................
I – no caso do imposto e das transferências constantes do art. 155-A; do inciso IV do caput do
art. 158; e das alíneas “a”, “b”, 1, e “d”, do
inciso II do caput do art. 159 da Constituição:
..................................................................................................
II – no caso dos impostos e transferências
constantes dos incisos I e III do caput do
art. 155; e dos incisos II e III do caput do
art. 158 da Constituição:
.......................................................................................... (NR)
Art. 76. .............................................................................
§ 1o O disposto no caput deste artigo não alterará a
base de cálculo das destinações a que se referem
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§ 2o Para efeito do cálculo das deduções de que
trata o art. 212, § 1o, II, da Constituição, considerar-se-ão, durante a vigência deste artigo,
oitenta por cento da destinação a que se refere
o art. 159, I, “c”, 2, da Constituição. (NR)

ação parlamentar

os arts. 153, § 5o; 157; 158, I e II; e 159, I, “c”, 2,
e II, da Constituição.

Art. 3o O imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição vigerá até 31 de dezembro do sétimo ano
subseqüente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional e observará as regras estabelecidas na Constituição anteriores à presente Emenda Constitucional, bem como o seguinte:
I – a alíquota do imposto nas operações e prestações interestaduais e nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste,
destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, serão,
respectivamente, em cada um dos seguintes
anos subseqüentes ao da promulgação desta
Emenda Constitucional:
a) onze por cento e seis inteiros e cinco décimos por cento, no segundo ano;
b) dez por cento e seis por cento, no terceiro ano;
c) oito por cento e cinco por cento, no quarto ano;
d) seis por cento e quatro por cento, no quinto ano;
e) quatro por cento e três por cento, no sexto ano;
f) dois por cento e dois por cento, no sétimo ano;
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II – lei complementar poderá disciplinar, relativamen-te às operações e prestações interestaduais, observada adequação das alíquotas previstas no inciso I, a aplicação das regras previstas
no § 3o do art. 155-A da Constituição;
III – quanto ao direito à apropriação do crédito
fiscal relativo a mercadorias destinadas ao ativo permanente, observado o disposto na Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996, dar-se-á, a partir de 1o de janeiro de cada
um dos seguintes anos subseqüentes ao da
promulgação desta Emenda Constitucional:
a) em quarenta e quatro meses, do segundo ano;
b) em quarenta meses, do terceiro ano;
c) em trinta e dois meses, do quarto ano;
d) em vinte e quatro meses, do quinto ano;
e) em dezesseis meses, do sexto ano;
f) em oito meses, do sétimo ano.
Parágrafo único. Em relação aos créditos fiscais de
que trata o inciso III do caput deste artigo, relativos a
mercadorias adquiridas em exercícios anteriores, a cada
mudança de prazo, a apropriação do crédito passará a
ser efetuada à razão do novo prazo estabelecido, na forma a ser disciplinada na lei complementar.
Art. 4o A vedação do art. 150, III, “b”, da Constituição
não se aplica ao imposto a que se refere o seu
art. 155-A, até o prazo de dois anos contados do
início da sua exigência.
Art. 5o Lei complementar definirá fonte e montante adicional de recursos a serem destinados ao
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§ 1o Do início de sua vigência até o oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda Constitucional, o Fundo de Equalização de Receitas
deverá ter seus recursos distribuídos de forma
decrescente por critérios vinculados às exportações e de forma crescente para compensar a
eventual redução de arrecadação dos Estados e
do Distrito Federal em decorrência de alterações
introduzidas por esta Emenda Constitucional
em relação ao imposto a que se refere o art. 155,
II, da Constituição e à substituição deste pelo
imposto de que trata o seu art. 155-A.

ação parlamentar

Fundo de Equalização de Receitas de que trata o
art. 159, II, “d”, da Constituição.

§ 2o Em relação ao imposto de que trata o art. 155-A
da Constituição, não serão consideradas reduções de arrecadação aquelas que sejam passíveis
de recomposição, pelo próprio Estado ou Distrito Federal, mediante uso da faculdade prevista
no art. 155-A, § 2o, IV, da Constituição.
§ 3o No período de que trata o § 1o, os Estados e o
Distrito Federal que apresentarem redução da
arrecadação do imposto de que trata o art. 155,
II, da Constituição em decorrência de alterações introduzidas por esta Emenda Constitucional não receberão transferências do Fundo
de Equalização de Receitas em valor inferior
ao que receberam no primeiro ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda Constitucional, considerando os valores recebidos nos
termos do art. 159, II, da Constituição e do
art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, bem como de eventuais auxílios
financeiros prestados pela União para fomento às exportações.
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§ 4o Do nono ao décimo quinto ano subseqüente ao
da promulgação desta Emenda Constitucional,
os Estados e o Distrito Federal não receberão
transferências do Fundo de Equalização de Receitas em montante inferior ao recebido no oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda Constitucional.
§ 5o Não terão direito aos recursos do Fundo de
Equalização de Receitas o Distrito Federal e os
Estados que não implementarem as medidas decorrentes do cumprimento no disposto o art. 37,
XXII, da Constituição, concernentes à emissão
eletrônica de documentos fiscais, à escrituração
fiscal e contábil, por via de sistema público de
escrituração digital, nos prazos definidos na lei
complementar de que trata o caput deste artigo.
§ 6o O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei complementar de que trata este artigo
no prazo até de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda Constitucional.
§ 7o Até que entre em vigor a lei complementar de
que trata este artigo, os recursos do Fundo de
Equalização de Receitas serão distribuídos aos
Estados e ao Distrito Federal proporcionalmente
ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados, sendo que a nenhuma unidade
federada poderá ser destinada parcela superior a
vinte por cento do total.
Art. 6o Até a fixação por lei complementar dos percentuais de destinação a que se refere o art. 159, I, c, da
Constituição, são fixados os seguintes percentuais:
I – dois inteiros e cinco décimos por cento, em
relação ao item 1;
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§ 1o A soma dos percentuais a que se refere o caput
deste artigo, quando fixados pela lei complementar, não poderá ultrapassar quatro inteiros e
oito décimos por cento.

ação parlamentar

II – dois inteiros e três décimos por cento, em relação ao item 2.

§ 2o O percentual de que trata o inciso II do caput
deste artigo deverá ser revisto, caso se verifique
que restou inferior ao da razão entre a arrecadação da contribuição social do salário-educação,
no último exercício de sua vigência, e o somatório das arrecadações dos impostos de que trata o
art. 153, III e IV, da Constituição, das contribuições sociais para o financiamento da seguridade
social (Cofins), para o Programa de Integração
Social (PIS) e sobre o lucro líquido (CSLL), da
contribuição de que trata o art. 177, § 4o, da
Constituição, e da própria contribuição social
do salário-educação, hipótese em que deverá ser
reajustado, por lei complementar, com vistas a
observar o percentual verificado no último exercício de vigência da contribuição social do salário educação.
Art. 7o O percentual da destinação de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, a
que se refere o art. 159, II, “c”, da Constituição,
será aumentado gradativamente até atingir o
percentual estabelecido pela presente Emenda
Constitucional, nos seguintes termos, em cada
um dos anos subseqüentes ao da promulgação
desta Emenda Constitucional:
I – quatro inteiros e dois décimos por cento, no
segundo ano;
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II – quatro inteiros e três décimos por cento, no
terceiro ano;
III – quatro inteiros e quatro décimos por cento,
no quarto ano;
IV – quatro inteiros e cinco décimos por cento, no
quinto ano;
V – quatro inteiros e seis décimos por cento, no
sexto ano;
VI – quatro inteiros e sete décimos por cento, no
sétimo ano;
VII – quatro inteiros e oito décimos por cento, no
oitavo ano.
§ 1o Até que seja editada a lei complementar que regulamenta o disposto no art. 161, IV, da Constituição, os recursos a que se refere o caput serão
aplicados nas seguintes condições:
I – setenta e dois inteiros e nove décimos por
cento em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, por meio de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo
com os planos regionais de desenvolvimento, nos termos da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II – dezesseis inteiros e dois décimos por cento
por meio do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste, nos termos da Medida Provisória
no 2.156-5, de 24 de agosto de 2001;
III – dez inteiros e nove décimos por cento por
meio do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, nos termos da Medida Provisória no
2.157-5, de 24 de agosto de 2001.
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I – oitenta por cento, no segundo ano;
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§ 2o O percentual mínimo de que trata o art. 161,
IV, “a”, da Constituição será reduzido gradativamente até atingir o valor estabelecido na presente Emenda Constitucional, nos seguintes termos, em cada um dos anos subseqüentes ao da
promulgação desta Emenda Constitucional:

II – setenta e seis por cento, no terceiro ano;
III – setenta e dois por cento, no quarto ano;
IV – sessenta e oito por cento, no quinto ano;
V – sessenta e quatro por cento, no sexto ano;
VI – sessenta e dois por cento, no sétimo ano;
VII – sessenta por cento, no oitavo ano.
§ 3o A destinação mínima às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste dos recursos de que trata
o art. 159, II, “c”, da Constituição será reduzida gradativamente até atingir o valor estabelecido na presente Emenda Constitucional,
nos seguintes termos, em cada um dos anos
subseqüentes ao da promulgação desta Emenda Constitucional:
I – noventa e nove por cento, no segundo ano;
II – noventa e oito por cento, no terceiro ano;
III – noventa e sete por cento, no quarto ano;
IV – noventa e seis por cento, no quinto ano;
V – noventa e cinco por cento, no sexto ano.
§ 4o A referência à Região Nordeste nos dispositivos
que tratam do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional inclui as áreas abrangidas pela
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regulamentação do art. 159, I, “c”, da Constituição, na redação anterior à presente Emenda
Constitucional.
Art. 8o A contribuição para o salário-educação, de que
trata o art. 212, § 5o, da Constituição, será extinta
em 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao
da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 9o Lei complementar poderá estabelecer limites e
mecanismos de ajuste da carga tributária relativa
aos impostos de que tratam os arts. 153, III e VIII,
e 155-A, da Constituição relativamente aos exercícios em que forem implementadas as alterações
introduzidas por esta Emenda Constitucional.
Art. 10. As unidades da Federação que vierem a instituir
benefícios ou incentivos fiscais em desacordo
com o previsto no art. 155, § 2o, XII, “g”, da Constituição não terão direito, enquanto vigorar o benefício ou incentivo, à transferência de recursos:
I – do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II – do Fundo de Equalização de Receitas; e
III – do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para os fundos de desenvolvimento
dos Estados e do Distrito Federal, nos termos
do art. 161, IV, “c”, da Constituição.
Art. 11. Lei definirá reduções gradativas da alíquota da
contribuição social de que trata o art. 195, I, da
Constituição, a serem efetuadas do segundo ao
sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda Constitucional.
Parágrafo único. O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei de que trata este artigo no prazo de noventa dias da promulgação desta Emenda Constitucional.
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I – a partir de 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional, em relação às alterações dos
arts. 146, 153, 157, 159, 167, 195, 198, 212 e
239 da Constituição e arts. 60 e 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;

ação parlamentar

Art. 12. As alterações introduzidas por esta Emenda
Constitucional produzirão efeitos:

II – a partir de 1o de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional, em relação à introdução do
art. 155-A da Constituição.
§ 1o As remissões no texto da Constituição ao seu
art. 159 que foram alteradas por esta Emenda
Constitucional mantêm seus efeitos até o prazo
de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 2o As remissões no texto da Constituição ao seu
art. 155, II, que foram alteradas por esta Emenda
Constitucional mantêm seus efeitos enquanto
perdurar a exigência do imposto de que trata o
referido dispositivo.
Art. 13. Ficam revogados os seguintes dispositivos constitucionais:
I – a partir de 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional:
a) o § 3o do art. 155;
b) os incisos I e II do art. 157;
c) o § 4o do art. 177;
d) as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e o inciso IV do art. 195;
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e) o § 4o do art. 239;
f) o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
II – a partir de 1o de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda Constitucional:
a) o inciso II e os §§ 2o, 4o e 5o do art. 155;
b) o § 1o do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 14. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 27 de março de 2008.
Deputado LEONARDO PICCIANI
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO no 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Leonardo Picciani

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Durante a discussão do parecer em reunião da Comissão, realizada no dia 2 de abril, o Deputado Flávio Dino apresentou
sugestão, que resolvi acatar, para acrescentar § 4o ao art. 61, no
art. 1o do Substitutivo que apresentei, nos seguintes termos:
Acrescente-se ao art. 61 da Constituição Federal, constante do artigo 1o da presente Proposta de emenda à
Constituição, § 4o com a seguinte redação:
Art. 61. .............................................................................
...............................................................................................
§ 4o. Quando a proposição de que trata o parágrafo
anterior tiver como autor membro ou comissão
da Câmara dos Deputados, ela será protocolada
perante a Presidência da Congresso Nacional,
que a encaminhará ao Senado Federal para o
início da tramitação. (NR)
Observamos que foi necessário acatar a Emenda, tendo em
vista que era preciso regular o procedimento segundo o qual
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os Projetos de Lei Complementar apresentados por Deputado
Federal serão encaminhados ao Senado Federal, casa iniciadora
dessas proposições.
Dessa forma, somos pela admissibilidade da Proposta de Emenda Constitucional no 233, de 2008, na forma do substitutivo apresentado, sendo acatada a introdução, no art. 1o, de um novo § 4o
no art. 61 da Constituição Federal na redação acima apontada.

Sala da Comissão, em 2 de abril de 2008
Deputado LEONARDO PICCIANI
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Leonardo Picciani

REFORMULAÇÃO DE VOTO
Durante o processo de votação, em votação nominal, foi aprovado destaque apresentado pelo Bancada do DEM, que abrangia
parte do destaque apresentado pela Bancada do Bloco PMDB/PSC/
PTC, para suprimir a expressão “e VIII”, constante do Artigo 1o do
Substitutivo por mim apresentado que altera o § 1o do art. 150 da
Constituição Federal.
Votaram a favor da supressão os Deputados Marcelo Itagiba, Paulo Maluf, Airton Xerez, Edson Aparecido, Efraim Filho,
Felipe Maia, Mendonça Prado, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Silvinho Piccioli, Solange Amaral, Zenaldo Coutinho,
Flávio Dino, Francisco Tenório, Fábio Ramalho, Marcelo Ortiz,
Índio da Costa, Carlos Willian, Hugo Leal, João Magalhães, Antônio Carlos Magalhães Neto, Bruno Araújo, Fernando Coruja,
Humberto Souto, Willian Woo e Edmilson Valentim. Votaram
contra a supressão os Deputados Antônio Carlos Biscaia, Benedito de Lira, Carlos Bezerra, Eduardo Cunha, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Joseph Bandeira, Leonardo Picciani, Marcelo Guimarães, Maurício
Quintella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Sandra
Rosado, Valtenir Pereira, Bernardo Ariston, Carlos Abicalil,
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Eduardo Valverde, José Pimentel, Luiz Couto, Nelson Bornier,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e Sandro Mabel.
Segundo a boa técnica legislativa, em virtude da aprovação
desse destaque, há que se suprimir do Substitutivo a modificação
do § 1o do art. 150 da Constituição Federal que estava sendo realizada pelo art. 1o da Proposta de Emenda Constitucional no 233,
de 2008, tendo em vista que a redação do referido dispositivo
ficaria exatamente igual à atual redação existente na Constituição Federal.
Dessa forma, somos pela admissibilidade da Proposta de
Emenda Constitucional no 233, de 2008, na forma do substitutivo apresentado, com o acatamento da sugestão proposta pelo
Deputado Flávio Dino, a que já fizemos referência na complementação de voto, a qual introduziu um § 4o no art. 61 da Constituição Federal, bem como suprimindo do substitutivo a modificação do § 1o do art. 150 da Constituição Federal.

Sala da Comissão, em 2 de abril de 2008
Deputado LEONARDO PICCIANI
Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 233, DE 2008
III – PARECER DA COMISSÃO

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião extraordinária realizada hoje, opinou, contra os votos
dos Deputados Paulo Magalhães, Zenaldo Coutinho, Fernando Coruja, Humberto Souto, Bruno Araújo e Edson Aparecido,
pela admissibilidade, com substitutivo, da Proposta de Emenda
à Constituição no 233/2008, nos termos do Parecer, com complementação de voto, do Relator, Deputado Leonardo Picciani. Foi
aprovado destaque da Bancada do DEM para suprimir a expressão “VIII” do § 1o do art. 150 constante do art. 1o do substitutivo
apresentado, nos termos da reformulação de voto. Apresentaram
votos em separado os Deputados Regis de Oliveira, Flávio Dino,
Paulo Magalhães e Bruno Araújo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício
Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes, Alexandre
Santos, Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Ayrton Xerez,
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Rodrigues,
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Edmar
Moreira, Edson Aparecido, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim,
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Paulo
Cunha, José Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Joseph Bandeira, Jutahy Junior, Leonardo
Picciani, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Itagiba,
Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Michel
Temer, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Solange Amaral, Urzeni Rocha, Valtenir
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Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Edmilson Valentim e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, em 2 de abril de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente

178
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

ação parlamentar

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Art. 1o A Constituição Federal passa a vigorar com os
seguintes artigos alterados e acrescidos:
Art. 34. .............................................................................
..................................................................................................
V – ........................................................................
..................................................................................................
c) retiver parcela do produto da arrecadação do
imposto previsto no art. 155-A, devida a outro Estado ou ao Distrito Federal;
.......................................................................................... (NR)
Art. 36. .............................................................................
..................................................................................................
V – no caso do art. 34, V, “c”, de solicitação do
Poder Executivo de qualquer Estado ou do
Distrito Federal.
..................................................................................................
(NR)
Art. 61. .............................................................................
§ 3o Os projetos de lei complementar que tratem
de matéria relativa ao imposto previsto no
art. 155-A terão sua discussão e votação iniciadas no Senado Federal e a iniciativa para
sua apresentação caberá exclusivamente:
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I – a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional;
II – a um terço dos Governadores de Estado e Distrito Federal ou das Assembléias Legislativas,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, desde que estejam representadas, em ambos os casos, todas
as Regiões do País;
III – ao Presidente da República.
§ 4o Quando a proposição de que trata o § 3o deste
artigo tiver como autor membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, ela será protocolada perante a Presidência do Congresso Nacional, que
a encaminhará ao Senado Federal para o início
da tramitação. (NR)
Art. 62. .............................................................................
..................................................................................................
§ 2o Medida provisória que implique instituição ou
majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, VIII, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se
houver sido convertida em lei até o último dia
daquele em que foi editada.
..................................................................................................
(NR)
Art. 105. .............................................................................
..................................................................................................
III – ........................................................................
d) contrariar a lei complementar ou a regulamentação relativas ao imposto a que se refere o art. 155-A, negar-lhes vigência ou lhes
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..................................................................................................
(NR)
Art. 114. .............................................................................
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no art. 195, I e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir;

ação parlamentar

der interpretação divergente da que lhes tenha atribuído outro tribunal.

..................................................................................................
(NR)
Art. 146. .............................................................................
..................................................................................................
III – ........................................................................
..................................................................................................
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos
impostos previstos nos arts. 153, IV e VIII,
155-A, 156, III, e das contribuições previstas
no art. 195, I;
..................................................................................................
(NR)
Art. 150. .............................................................................
..................................................................................................
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base
de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
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tributo ou contribuição, ressalvado o disposto
no art. 155-A, § 4o, I.
..................................................................................................
(NR)
Art. 151. .............................................................................
Parágrafo único. A vedação do inciso III não se aplica aos tratados internacionais aprovados na forma do
art. 49, I. (NR)
Art. 153. .............................................................................
..................................................................................................
VIII – operações com bens e prestações de serviços,
ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior.
..................................................................................................
§ 2o .............................................................................
..................................................................................................
III – poderá ter adicionais de alíquota por setor de
atividade econômica.
..................................................................................................
§ 6o O imposto previsto no inciso VIII:
I – será não-cumulativo, nos termos da lei;
II – relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-incidência e
imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei;
III – incidirá nas importações, a qualquer título;
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V – integrará sua própria base de cálculo.
§ 7o Relativamente ao imposto previsto no inciso VIII,
considera-se prestação de serviço toda e qualquer
operação que não constitua circulação ou transmissão de bens. (NR)

ação parlamentar

IV – não incidirá nas exportações, garantida a manutenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

Seção IV-A
Do Imposto de Competência Conjunta dos Estados e do
Distrito Federal

Art. 155-A. Compete conjuntamente aos Estados e ao Distrito Federal, mediante instituição por lei complementar, o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
§ 1o O imposto previsto neste artigo:
I – será não-cumulativo, nos termos da lei complementar;
II – relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero, isenção, não-incidência e
imunidade, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário na lei complementar;
III – incidirá também sobre:
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a) as importações de bem, mercadoria ou serviço, por pessoa física ou jurídica, ainda que não
seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, cabendo o imposto
ao Estado de destino da mercadoria, bem ou
serviço, nos termos da lei complementar;
b) o valor total da operação ou prestação, quando as mercadorias forem fornecidas ou os
serviços forem prestados de forma conexa,
adicionada ou conjunta, com serviços não
compreendidos na competência tributária
dos Municípios;
IV – não incidirá sobre:
a) as exportações de mercadorias ou serviços,
garantida a manutenção e o aproveitamento
do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
b) o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5o;
c) as prestações de serviço de comunicação nas
modalidades de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de recepção livre e gratuita.
§ 2o As alíquotas do imposto serão definidas da seguinte forma:
I – lei complementar estabelecerá as alíquotas
do imposto, definindo, dentre elas, a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses não
sujeitas a outra alíquota;
II – resolução do Senado Federal, aprovada pela
maioria de seus membros, definirá o enquadramento de mercadorias e serviços nas alíquotas diferentes da alíquota padrão, exclusivamente mediante aprovação ou rejeição
de proposição de iniciativa:
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b) do órgão de que trata o § 7o;
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a) de um terço dos Governadores de Estado e
Distrito Federal ou das Assembléias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros, desde que
estejam representadas, em ambos os casos,
todas as Regiões do País;

III – as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser diferenciadas em função de quantidade e de tipo de consumo;
IV – a lei complementar definirá as mercadorias e
serviços que poderão ter sua alíquota aumentada ou reduzida por lei estadual, bem como
os limites e condições para essas alterações,
não se aplicando nesse caso o disposto nos
incisos I e II.
§ 3o Relativamente a operações e prestações interestaduais, nos termos de lei complementar:
I – o imposto pertencerá ao Estado de destino
da mercadoria ou serviço, salvo em relação à
parcela de que trata o inciso II;
II – a parcela do imposto equivalente à incidência de dois por cento sobre o valor da base
de cálculo do imposto pertencerá ao Estado
de origem da mercadoria ou serviço, salvo
nos casos de operações e prestações sujeitas
a uma incidência inferior à prevista neste inciso, hipótese na qual o imposto pertencerá
integralmente ao Estado de origem.
III – poderá ser estabelecida a exigência integral
do imposto pelo Estado de origem, hipótese
na qual:
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a) o Estado de origem ficará obrigado a transferir o montante equivalente ao valor do imposto de que trata o inciso I ao Estado de
destino, por meio de uma câmara de compensação entre as unidades federadas;
b) poderá ser estabelecida a destinação de um
percentual da arrecadação total do imposto
do Estado à câmara de compensação para
liquidar as obrigações do Estado relativas a
operações e prestações interestaduais.
§ 4o As isenções ou quaisquer incentivos ou benefícios
fiscais vinculados ao imposto serão definidos:
I – pelo órgão de que trata o § 7o, desde que uniformes em todo território nacional;
II – na lei complementar, para atendimento ao
disposto no art. 146, III, “d”, e para hipóteses
relacionadas a regimes aduaneiros não compreendidos no regime geral.
§ 5o O imposto terá regulamentação única, sendo vedada a adoção de norma estadual, ressalvadas as
hipóteses previstas neste artigo.
§ 6o Cabe à lei complementar:
I – definir fatos geradores e contribuintes;
II – definir a base de cálculo, de modo que o próprio imposto a integre;
III – fixar, inclusive para efeito de sua cobrança e
definição do estabelecimento responsável, o
local das operações e prestações;
IV – disciplinar o regime de compensação do
imposto;
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VI – dispor sobre substituição tributária;
VII – dispor sobre regimes especiais ou simplificados de tributação, inclusive para atendimento ao disposto no art. 146, III, “d”;

ação parlamentar

V – assegurar o aproveitamento do crédito do
imposto;

VIII – disciplinar o processo administrativo fiscal;
IX – dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão de que trata o § 7o, definindo
o regime de aprovação das matérias;
X – dispor sobre a retenção de transferências
constitucionais e voluntárias a Estados e ao
Distrito Federal, na hipótese de descumprimento das normas que disciplinam o exercício da competência do imposto, especialmente do disposto nos §§ 3o a 5o, bem como sobre
o respectivo processo administrativo de apuração do descumprimento dessas normas.
§ 7o Compete a órgão colegiado, presidido por representante da União, sem direito a voto, e integrado por representante de cada Estado e do Distrito Federal:
I – editar a regulamentação de que trata o § 5o;
II – autorizar a edição de lei estadual ou distrital
que regule a transação e a concessão de anistia, remissão e moratória, observado o disposto no art. 150, § 6o;
III – estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de débitos fiscais;
IV – fixar as formas e os prazos de recolhimento
do imposto;
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V – estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscalização extraterritorial;
VI – exercer outras atribuições definidas em lei
complementar.

Seção VI
Da Repartição e Destinação de Receitas Tributárias
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem. (NR)
Art. 158.
Parágrafo único.
I – três quartos, nos termos de lei complementar;
..................................................................................................
(NR)
Art. 159. A União destinará:
I – do produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os incisos III, IV e VIII do art. 153:
a) trinta e oito inteiros e oito décimos por cento, ao financiamento da seguridade social;
b) seis inteiros e sete décimos por cento, nos
termos do art. 239;
c) o percentual definido em lei complementar para:
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1. o pagamento de subsídios a preços ou
transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo,
o financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e
do gás, e o financiamento de programas de
infra-estrutura de transportes;
2. o financiamento da educação básica,
nos termos do art. 212, §§ 5o e 6o;
II – do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os incisos III, IV, VII e VIII, do
art. 153 e dos impostos instituídos nos termos do inciso I do art. 154:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal;
b) ao Fundo de Participação dos Municípios:
1. vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento;
2. um por cento, a ser entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de
cada ano;
c) quatro inteiros e oito décimos por cento ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, segundo diretrizes da Política Nacional
de Desenvolvimento Regional, para aplicação em áreas menos desenvolvidas do País,
assegurada a destinação de, no mínimo,
noventa e cinco por cento desses recursos
para aplicação nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste;
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d) um inteiro e oito décimos por cento ao Fundo de Equalização de Receitas, para entrega
aos Estados e ao Distrito Federal.
§ 1o Para efeito de cálculo das destinações estabelecidas neste artigo, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do
disposto nos arts. 157 e 158, I.
§ 2o Para efeito de cálculo das destinações a que se
refere o inciso II do caput deste artigo, excluir-seão da arrecadação dos impostos as destinações
de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 3o Do montante de recursos de que trata o inciso II,
“d”, que cabe a cada Estado, setenta e cinco por
cento serão entregues diretamente ao próprio
Estado e vinte e cinco por cento aos respectivos
Municípios, observados os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único.
§ 4o A União entregará vinte e nove por cento da destinação de que trata o inciso I, “c”, 1, do caput
deste artigo, a Estados, Distrito Federal e Municípios, para aplicação em infra-estrutura de transportes, distribuindo-se, na forma da lei, setenta
e cinco por cento aos Estados e Distrito Federal e
vinte e cinco por cento aos Municípios. (NR)
Art. 160.
§ 1o A vedação prevista neste artigo não impede a
União e os Estados de condicionarem a entrega
de recursos:
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de
suas autarquias;
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§ 2o A vedação prevista neste artigo não impede a
União de efetuar a retenção de transferência na
hipótese de que trata o art. 155-A, § 6o, X. (NR)
Art. 161.

ação parlamentar

II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2o,
incisos II e III.

I – estabelecer os critérios de repartição das receitas para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;
II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, II, “a”, “b” e “d”,
especialmente sobre seus critérios de rateio,
objetivando promover o equilíbrio sócioeconômico entre Estados e entre Municípios;
..................................................................................................
IV – estabelecer normas para a aplicação e distribuição dos recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Regional, os quais observarão a seguinte destinação:
a) no mínimo sessenta por cento do total dos
recursos para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
b) aplicação em programas voltados ao desenvolvimento econômico e social das áreas
menos desenvolvidas do País;
c) transferências a fundos de desenvolvimento dos Estados e do Distrito Federal,
para aplicação em investimentos em infraestrutura e incentivos ao setor produtivo,
além de outras finalidades estabelecidas na
lei complementar.
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§ 1o O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos a que alude
o inciso II.
§ 2o Na aplicação dos recursos de que trata o inciso IV
do caput deste artigo, será observado tratamento
diferenciado e favorecido ao semi-árido da Região Nordeste.
§ 3o No caso das Regiões que contem com organismos regionais, a que se refere o art. 43, § 1o, II,
os recursos destinados nos termos do inciso IV,
“a” e “b”, do caput deste artigo serão aplicados
segundo as diretrizes estabelecidas pelos respectivos organismos regionais.
§ 4o Os recursos recebidos pelos Estados e pelo Distrito Federal nos termos do inciso IV, “c”, do caput
não serão considerados na apuração da base de
cálculo das vinculações constitucionais. (NR)
Art. 167. .............................................................................
XI – a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I
e II, §§ 8o e 12, e da destinação de que trata o
§ 13, I, do mesmo artigo, para a realização de
despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201.
..................................................................................................
§ 4o É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os
arts. 155, 155-A e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, II, para a prestação
de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (NR)
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Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da destinação estabelecida no art. 159, I, “a”, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das
contribuições sociais de que tratam os incisos I e
II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.
§ 12. Nos termos de lei, a agroindústria, o produtor
rural pessoa física ou jurídica, o consórcio simplificado de produtores rurais, a cooperativa de
produção rural e a associação desportiva podem
ficar sujeitos a contribuição sobre a receita, o faturamento ou o resultado de seus negócios, em
substituição à contribuição de que trata o inciso I
do caput, hipótese na qual não se aplica o disposto no art. 149, § 2o, I.
§ 13. Lei poderá estabelecer a substituição parcial da
contribuição incidente na forma do inciso I do
caput deste artigo por um aumento da alíquota
do imposto a que se refere o art. 153, VIII, hipótese na qual:
I – percentual do produto da arrecadação do
imposto a que se refere o art. 153, VIII, será
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destinado ao financiamento da previdência social;
II – os recursos destinados nos termos do inciso I
não se sujeitarão ao disposto no art. 159. (NR)
Art. 198. .............................................................................
..................................................................................................
§ 2o .............................................................................
..................................................................................................
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os arts. 155 e 155-A e dos recursos
de que tratam os arts. 157 e 159, II, “a” e “d”,
deduzidas as parcelas que forem transferidas
aos respectivos Municípios;
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal,
o produto da arrecadação dos impostos a que
se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, II, “b”, 1, e “d”, e § 3o.
..................................................................................................
(NR)
Art. 212. .............................................................................
§ 1o Para efeito do cálculo previsto neste artigo:
I – a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Municípios, não é considerada
receita do governo que a transferir;
II – são deduzidas da arrecadação dos impostos
da União a que se refere o inciso I do art. 159
as destinações de que trata o referido inciso.
..................................................................................................
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§ 6o As cotas estaduais e municipais da destinação a
que se refere o § 5o serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na
educação básica nas respectivas redes públicas
de ensino. (NR)

ação parlamentar

§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a destinação de que trata o art. 159, I, “c”, 2.

Art. 239. A arrecadação decorrente da contribuição das
pessoas jurídicas de direito público, de que trata
a Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de
1970, e a destinação estabelecida no art. 159, I,
“b”, financiarão, nos termos que a lei dispuser,
o programa do segurodesemprego e o abono de
que trata o § 3o deste artigo.
..................................................................................................
(NR)
Art. 2o Os artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a seguir enumerados passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 60. .............................................................................
..................................................................................................
II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste
artigo serão constituídos por vinte por cento
dos recursos a que se referem os incisos I e III
do art. 155; o art. 155-A; os incisos II, III e IV
do caput do art. 158; e as alíneas “a”, “b”, 1, e
“d”, do inciso II do caput do art. 159, todos da
Constituição, e distribuídos entre cada Estado e
seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades
da educação básica presencial, matriculados nas
respectivas redes, nos respectivos âmbitos de
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atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2o e 3o
do art. 211 da Constituição Federal;
..................................................................................................
§ 5o .............................................................................
I – no caso do imposto e das transferências
constantes do art. 155-A; do inciso IV do
caput do art. 158; e das alíneas “a”, “b”, 1,
e “d”, do inciso II do caput do art. 159 da
Constituição Federal:
II – no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 155;
e dos incisos II e III do caput do art. 158 da
Constituição:
..................................................................................................
(NR)
Art. 76. .............................................................................
§ 1o O disposto no caput deste artigo não alterará a
base de cálculo das destinações a que se referem
os arts. 153, § 5o; 157; 158, I e II; e 159, I, “c”, 2,
e II, da Constituição Federal.
§ 2o Para efeito do cálculo das deduções de que trata o art. 212, § 1o, II, da Constituição, considerar-se-ão, durante a vigência deste artigo, oitenta por cento da destinação a que se refere o
art. 159, I, “c”, 2, da Constituição Federal.(NR)
Art. 3o O imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal vigerá até 31 de dezembro do sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda Constitucional e observará as regras estabelecidas na Constituição anteriores à presente
Emenda Constitucional, bem como o seguinte:
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I – a alíquota do imposto nas operações e prestações interestaduais e nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste,
destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, serão,
respectivamente, em cada um dos seguintes
anos subseqüentes ao da promulgação desta
Emenda Constitucional:
a) onze por cento e seis inteiros e cinco décimos por cento, no segundo ano;
b) dez por cento e seis por cento, no terceiro ano;
c) oito por cento e cinco por cento, no quarto ano;
d) seis por cento e quatro por cento, no quinto ano;
e) quatro por cento e três por cento, no sexto ano;
f) dois por cento e dois por cento, no sétimo ano;
II – lei complementar poderá disciplinar, relativamente às operações e prestações interestaduais, observada adequação das alíquotas
previstas no inciso I, a aplicação das regras
previstas no § 3o do art. 155-A da Constituição Federal;
III – quanto ao direito à apropriação do crédito
fiscal relativo a mercadorias destinadas ao ativo permanente, observado o disposto na Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996, dar-se-á, a partir de 1o de janeiro de cada
um dos seguintes anos subseqüentes ao da
promulgação desta Emenda Constitucional:
a) em quarenta e quatro meses, do segundo ano;
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b) em quarenta meses, do terceiro ano;
c) em trinta e dois meses, do quarto ano;
d) em vinte e quatro meses, do quinto ano;
e) em dezesseis meses, do sexto ano;
f) em oito meses, do sétimo ano.
Parágrafo único. Em relação aos créditos fiscais de
que trata o inciso III do caput deste artigo, relativos a
mercadorias adquiridas em exercícios anteriores, a cada
mudança de prazo, a apropriação do crédito passará a
ser efetuada à razão do novo prazo estabelecido, na forma a ser disciplinada na lei complementar.
Art. 4o A vedação do art. 150, III, “b”, da Constituição
Federal não se aplica ao imposto a que se refere o
seu art. 155-A, até o prazo de dois anos contados
do início da sua exigência.
Art. 5o Lei complementar definirá fonte e montante adicional de recursos a serem destinados ao
Fundo de Equalização de Receitas de que trata o
art. 159, II, “d”, da Constituição Federal.
§ 1o Do início de sua vigência até o oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda Constitucional, o Fundo de Equalização de Receitas
deverá ter seus recursos distribuídos de forma
decrescente por critérios vinculados às exportações e de forma crescente para compensar a
eventual redução de arrecadação dos Estados e
do Distrito Federal em decorrência de alterações
introduzidas por esta Emenda Constitucional
em relação ao imposto a que se refere o art. 155,
II, da Constituição e à substituição deste pelo
imposto de que trata o seu art. 155-A.
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§ 3o No período de que trata o § 1o, os Estados e o
Distrito Federal que apresentarem redução da
arrecadação do imposto de que trata o art. 155,
II, da Constituição Federal em decorrência de
alterações introduzidas por esta Emenda Constitucional não receberão transferências do Fundo
de Equalização de Receitas em valor inferior ao
que receberam no primeiro ano subseqüente ao
da promulgação desta Emenda Constitucional,
considerando os valores recebidos nos termos do
art. 159, II, da Constituição Federal e do art. 91 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
bem como de eventuais auxílios financeiros prestados pela União para fomento às exportações.
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§ 2o Em relação ao imposto de que trata o art. 155-A
da Constituição Federal, não serão consideradas
reduções de arrecadação aquelas que sejam passíveis de recomposição, pelo próprio Estado ou Distrito Federal, mediante uso da faculdade prevista
no art. 155-A, § 2o, IV, da Constituição Federal.

§ 4o Do nono ao décimo quinto ano subseqüente ao
da promulgação desta Emenda Constitucional,
os Estados e o Distrito Federal não receberão
transferências do Fundo de Equalização de Receitas em montante inferior ao recebido no oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda Constitucional.
§ 5o Não terão direito aos recursos do Fundo de Equalização de Receitas o Distrito Federal e os Estados
que não implementarem as medidas decorrentes
do cumprimento no disposto o art. 37, XXII, da
Constituição Federal, concernentes à emissão
eletrônica de documentos fiscais, à escrituração
fiscal e contábil, por via de sistema público de
escrituração digital, nos prazos definidos na lei
complementar de que trata o caput deste artigo.
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§ 6o O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei complementar de que trata este artigo
no prazo até de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda Constitucional.
§ 7o Até que entre em vigor a lei complementar de
que trata este artigo, os recursos do Fundo de
Equalização de Receitas serão distribuídos aos
Estados e ao Distrito Federal proporcionalmente
ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados, sendo que a nenhuma unidade
federada poderá ser destinada parcela superior a
vinte por cento do total.
Art. 6o Até a fixação por lei complementar dos percentuais de destinação a que se refere o art. 159, I, c, da
Constituição, são fixados os seguintes percentuais:
I – dois inteiros e cinco décimos por cento, em
relação ao item 1;
II – dois inteiros e três décimos por cento, em relação ao item 2.
§ 1o A soma dos percentuais a que se refere o caput
deste artigo, quando fixados pela lei complementar, não poderá ultrapassar quatro inteiros e
oito décimos por cento.
§ 2o O percentual de que trata o inciso II do caput
deste artigo deverá ser revisto, caso se verifique
que restou inferior ao da razão entre a arrecadação da contribuição social do salário-educação,
no último exercício de sua vigência, e o somatório das arrecadações dos impostos de que trata o
art. 153, III e IV, da Constituição, das contribuições sociais para o financiamento da seguridade
social (Cofins), para o Programa de Integração
Social (PIS) e sobre o lucro líquido (CSLL), da
contribuição de que trata o art. 177, § 4o, da
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Art. 7o O percentual da destinação de recursos ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Regional, a que
se refere o art. 159, II, “c”, da Constituição Federal, será aumentado gradativamente até atingir
o percentual estabelecido pela presente Emenda
Constitucional, nos seguintes termos, em cada
um dos anos subseqüentes ao da promulgação
desta Emenda Constitucional:

ação parlamentar

Constituição, e da própria contribuição social
do salário-educação, hipótese em que deverá ser
reajustado, por lei complementar, com vistas a
observar o percentual verificado no último exercício de vigência da contribuição social do salário educação.

I – quatro inteiros e dois décimos por cento, no
segundo ano;
II – quatro inteiros e três décimos por cento, no
terceiro ano;
III – quatro inteiros e quatro décimos por cento,
no quarto ano;
IV – quatro inteiros e cinco décimos por cento, no
quinto ano;
V – quatro inteiros e seis décimos por cento, no
sexto ano;
VI – quatro inteiros e sete décimos por cento, no
sétimo ano;
VII – quatro inteiros e oito décimos por cento, no
oitavo ano.
§ 1o Até que seja editada a lei complementar que regulamenta o disposto no art. 161, IV, da Constituição, os recursos a que se refere o caput serão
aplicados nas seguintes condições:
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I – setenta e dois inteiros e nove décimos por cento
em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, por meio de suas instituições financeiras
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, nos termos da Lei
no 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II – dezesseis inteiros e dois décimos por cento
por meio do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste, nos termos da Medida Provisória
no 2.156-5, de 24 de agosto de 2001;
III – dez inteiros e nove décimos por cento por
meio do Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia, nos termos da Medida Provisória
no 2.157-5, de 24 de agosto de 2001.
§ 2o O percentual mínimo de que trata o art. 161,
IV, “a”, da Constituição será reduzido gradativamente até atingir o valor estabelecido na presente Emenda Constitucional, nos seguintes termos, em cada um dos anos subseqüentes ao da
promulgação desta Emenda Constitucional:
I – oitenta por cento, no segundo ano;
II – setenta e seis por cento, no terceiro ano;
III – setenta e dois por cento, no quarto ano;
IV – sessenta e oito por cento, no quinto ano;
V – sessenta e quatro por cento, no sexto ano;
VI – sessenta e dois por cento, no sétimo ano;
VII – sessenta por cento, no oitavo ano.
§ 3o A destinação mínima às Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste dos recursos de que trata o art. 159,
II, “c”, da Constituição será reduzida gradativa-
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I – noventa e nove por cento, no segundo ano;
II – noventa e oito por cento, no terceiro ano;
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mente até atingir o valor estabelecido na presente
Emenda Constitucional, nos seguintes termos, em
cada um dos anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda Constitucional:

III – noventa e sete por cento, no quarto ano;
IV – noventa e seis por cento, no quinto ano;
V – noventa e cinco por cento, no sexto ano.
§ 4o A referência à Região Nordeste nos dispositivos que
tratam do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional inclui as áreas abrangidas pela regulamentação do art. 159, I, “c”, da Constituição, na redação
anterior à presente Emenda Constitucional.
Art. 8o A contribuição para o salário-educação, de que
trata o art. 212, § 5o, da Constituição, será extinta
em 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao
da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 9o Lei complementar poderá estabelecer limites e mecanismos de ajuste da carga tributária relativa aos
impostos de que tratam os arts. 153, III e VIII, e
155-A, da Constituição relativamente aos exercícios em que forem implementadas as alterações
introduzidas por esta Emenda Constitucional.
Art. 10. As unidades da Federação que vierem a instituir
benefícios ou incentivos fiscais em desacordo com
o previsto no art. 155, § 2o, XII, “g”, da Constituição não terão direito, enquanto vigorar o benefício ou incentivo, à transferência de recursos:
I – do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
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II – do Fundo de Equalização de Receitas; e
III – do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para os fundos de desenvolvimento
dos Estados e do Distrito Federal, nos termos
do art. 161, IV, “c”, da Constituição.
Art. 11. Lei definirá reduções gradativas da alíquota da
contribuição social de que trata o art. 195, I, da
Constituição, a serem efetuadas do segundo ao
sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda Constitucional.
Parágrafo único. O Poder Executivo da União encaminhará projeto da lei de que trata este artigo no prazo de noventa dias da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 12. As alterações introduzidas por esta Emenda
Constitucional produzirão efeitos:
I – a partir de 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional, em relação às alterações dos
arts. 146, 153, 157, 159, 167, 195, 198, 212 e
239 da Constituição e arts. 60 e 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
II – a partir de 1o de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional, em relação à introdução do
art. 155-A da Constituição.
§ 1o As remissões no texto da Constituição ao seu
art. 159 que foram alteradas por esta Emenda
Constitucional mantêm seus efeitos até o prazo
de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 2o As remissões no texto da Constituição ao seu
art. 155, II, que foram alteradas por esta Emenda
Constitucional mantêm seus efeitos enquanto
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Art. 13. Ficam revogados os seguintes dispositivos constitucionais:
I – a partir de 1o de janeiro do segundo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda
Constitucional:
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perdurar a exigência do imposto de que trata o
referido dispositivo.

a) o § 3o do art. 155;
b) os incisos I e II do art. 157;
c) o § 4o do art. 177;
d) as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e o inciso IV do art. 195;
e) o § 4o do art. 239;
f) o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
II – a partir de 1o de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda Constitucional:
a) o inciso II e os §§ 2o, 4o e 5o do art. 155;
b) o § 1o do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 14. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 2 de abril de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Leonardo Picciani

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
REGIS DE OLIVEIRA
Trata-se da análise da proposta de emenda à constituição
n 233/08, apresentada pelo Poder Executivo.
O ilustre relator Deputado Leonardo Picciani apresentou parecer afastando qualquer óbice constitucional na formulação da
proposta, especialmente no tocante às denominadas cláusulas
pétreas para, ao final, apresentar substitutivo que, segundo o
digno relator, se constitui em mera questão formal.
É o relatório.
o

VOTO
Em relação ao Imposto sobe operações com bens e prestações
de serviços, ainda que tenha feito observações de mérito, manteve o texto da proposta. Realmente, o parágrafo 7o do art. 173
busca alargar o conceito de prestação de serviços, definindo-a
como “toda e qualquer operação que não constitua circulação
ou transmissão e bens”.
O mundo jurídico pode alterar e altera com freqüência o
mundo fático para sobre ele fazer incidir comportamentos. Se-
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gundo Lourival Vilanova “o direito positivo, sempre historicamente individualizado pelo substrato social a que responde,
como contrapartida normativa, tem estruturas de diversos tipos.
Em conjunto, é uma estrutura social, inseparável o suporte factual e a capa normativa, pois não há fato social sem normatividade. É um sistema social, e dentro do sistema global que é a
sociedade, cumpre a função de um subsistema ou sistema-parte
desse todo” (“As estruturas lógicas o sistema de direito positivo”,
ed. RT, 1977, pág. 47).
Em sendo assim, o direito, embora não seja um ser por si e
deva referir-se a um outro sistema, o social, tem estrutura própria
e, pois, define seus próprios objetos, com linguagem própria. Na
seqüência, o mesmo autor esclarece que com as estruturas formais “o legislador preenche conteúdo social e valorativo”, (ob.
cit., pág. 48).
Na teoria do conhecimento, há a linguagem jurídica e a metalinguagem jurídica, isto é, o objeto do conhecimento e seu descritor, qual seja, a linguagem que descreve a linguagem do direito positivo (Ciência do direito). De outro lado, há, na linguagem
do direito positivo o referencial sobre a realidade empírica. Partindo de tal afirmativa é que se vê que “nem tudo desse universo
poderá estar como termo-de-referência do sistema normativo”
(Lourival Vilanova, ob. cit., pág. 149).
Há a esquematização seletiva do fático, no preciso afirmar do
mesmo autor, o que significa que via subsunção, os fatos passam
a ser filtrados pelo direito positivo para constituir-se um ser de
referência pelas normas. Daí a possibilidade de captação de fatos
e sua denominação com outras conseqüências jurídicas que não
as meramente fáticas.
Daí não haver qualquer surpresa em nova definição sobre
conceitos, uma vez que, ainda que não se possa distanciar completamente a realidade para constituir um mundo à parte, o direito pode mudar conceitos, uma vez que lida com a linguagem.
Esta permite tais licenças.
O digno relator busca alterar o art. 61 proposto, entendendo
que não podem os membros da Câmara ficar afastados da iniciativa de lei complementar relativa ao ICMS federal.
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Pode-se divergir da propositura efetuada. No entanto, inadmissível não é o tópico cuja alteração de propõe. A princípio, não
há qualquer agressão ao princípio federativo, uma vez que pode
o constituinte derivado alterar a legitimidade na propositura de
leis. Demais, na medida em que se tem a federação como pacto,
sua representação é encarnada pelos senadores e não pelos deputados que representam o povo. Vê-se, pois, que nada obsta a
que se efetue a alteração. No entanto, qualquer mudança somente poderá ser feita na comissão especial. A alteração até guarda
sintonia com os princípios federativos. Se a representação dos
Estados é feita pelo Senado, parece, a princípio, admissível que
apenas os senadores ou, então, a conferência de legitimidade a
parcela de governadores que representem determinada região ou
que sejam titulares de diversas regiões do país, tem sentido.
A alteração encaminhada pelo Governo guarda sintonia com
os objetivos do novo imposto. Diz respeito aos Estados e, se são
eles representados pelos senadores ou pelos governadores, tem
relação lógica com a discriminação que se pretende. Daí não ser
possível efetuar a alteração proposta pelo digno relator.
Entende o digno relator que o fato de que “as alíquotas do ICMS
poderão ser reduzidas ou restabelecidas por ato do novo Confaz,
entendemos que tal medida fere o princípio da legalidade, porque
bastaria fixar uma alíquota excessivamente elevada para eliminar
qualquer necessidade de edição de lei sobre a matéria”.
O estabelecimento de alíquotas para os tributos estaduais pelo
Senado Federal não é novidade no direito brasileiro. O sistema
tributário nacional ao cuidar dos impostos dos Estados (art. 155
da Constituição Federal) prevê a competência do Senado para a
fixação das alíquotas (inciso IV), sendo que o texto é bem próximo do proposto para a edição de resolução, no estabelecimento
das “alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais
e de exportação” (inciso IV do parágrafo 2o). De outro lado, “é facultado ao Senado Federal: a) estabelecer alíquotas mínimas nas
operações para resolver conflito específico que envolva interesse
de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta
de seus membros e b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de
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Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e
aprovada por dois terços de seus membros” (inciso V, letras a e b
do parágrafo 2o).
De outro lado, prevê a competência da maioria dos Estados e
do Distrito Federal para a fixação de alíquotas internas (inciso VI
do parágrafo 2o).
Comentando o dispositivo, Luciano Amaro diz que a “opção
da Constituição por esse veículo normativo, nas situações assinaladas, é justificada pelo caráter do Senado de órgão representativo dos Estados Federados no aparelho legislativo federal”
(“Direito tributário brasileiro”, 13ª. Ed., Saraiva, 2007, pág. 189).
No mesmo sentido é a lição de Celso Ribeiro Bastos (“Curso de
direito financeiro e tributário”, 9ª. Ed., 2002, ed. Celso Bastos,
pág. 257).
Nunca se entendeu ser inconstitucional o estabelecimento
de alíquotas pelo Senado Federal em face do sistema federativo
encampado pelo país. Aliás, o atendimento do parágrafo 7o do
art. 155-A ora proposto guarda fina sintonia com os interesses
de todos os Estados, uma vez que no CONFAZ todos estão representados e o órgão de união é o Senado Federal.
Não se vê, pois, inconstitucionalidade na proposição, o que
torna admissível a PEC.
Nem há agressão ao princípio da legalidade do tributo, nos
termos da proposição, como não há, hoje, na vigente Constituição. A Resolução não cria o tributo. Todos os demais aspectos da
hipótese de incidência estarão previstos em lei, constituindo-se
a alíquota no mandamento que “incide se e quando se consuma
o fato imponível, dando nascimento à obrigação tributária concreta” (Geraldo Ataliba, “Hipótese de incidência tributária”, ed.
RT, 4ª. Ed., 1990, pág. 114). O tributo está criado em todo seu
contorno, pela norma jurídica. A alíquota incide quando de sua
aplicação à hipótese constituída de obrigação tributária.
Perceba-se que a atribuição de competência ao Senado devese, exatamente, por causa da complexidade do pacto federativo.
Este é fundamento da competência a um órgão legislativo que
congrega a unificação do pacto, tanto que a resolução integra o
processo legislativo da elaboração das leis (art. 59, inciso VII).
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Não há, também, agressão ao princípio da legalidade, pois a
emenda constitucional supriria tal supressão da competência da
Câmara, outorgando a previsão à resolução do Senado Federal,
apenas e exclusivamente, quando se trata de tributo dos Estados.
Tal providência tem aplicação na sistemática sugerida e fecha o
sistema proposto.
Pode causar estranheza, como causou ao digno relator, o fato
de ao CONFAZ ser permitido regulamentar o texto legal, autorizar transação e conceder anistia, remissão e moratória, estabelecer critérios para concessão de parlamento de débitos fiscais,
fixar as formas e prazos para recolhimento do imposto e estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscalização extraterritorial (incisos I a VI do parágrafo 7o do art. 155-A).
Ainda que cause perplexidade, não é o caso de ser inadmissível a proposta, nesta fase de apreciação da admissibilidade. O
fato é que a proposta ter seu fechamento com a instituição do
colegiado nacional. Servirá para disciplinar o tributo estadual
em todas suas facetas. Evidente está que, instituindo o ICMS nacional, não há qualquer fundamento de que sejam as propostas
incorporadas em lei estadual.
A preocupação do digno relator em relação ao inciso II, embora tenha sua dimensão jurídica, apenas complica, pois, ao
invés de já vir autorizada a transação e a concessão de anistia,
remissão e moratória, passaria a exigir lei estadual. Ainda que tal
providência possa vir a ser acolhida pela comissão especial, é lá
que se desenvolveria a discussão a tal propósito. Jamais aqui, na
Comissão e Constituição, Justiça e Cidadania. Não há inconstitucionalidade em tal providência.
De outro lado, apenas as isenções ou quaisquer outros benefícios fiscais vinculados ao imposto apenas serão da competência
do CONFAZ, “desde que uniformes em todo território nacional”
(inciso I do parágrafo 4o), o que não elimina a competência de
Estados, para hipótese específicas.
No relatório apresentado, o ilustre deputado relator propõe
alteração do inciso II do parágrafo 3o do art. 155-A, acrescentando “salvo nos casos de operações e prestações sujeitas a uma
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incidência inferior à prevista neste inciso, hipótese na qual o
imposto pertencerá integralmente ao Estado de origem”.
A matéria não torna inadmissível a proposta, nesta fase de
apreciação, nem é caso de se efetuar a alteração formulada.
A idéia é de manter nos Estados produtores a parcela de imposto equivalente à incidência de 2% sobre a base de cálculo.
O mais passaria aos Estados de destino em relação às mercadorias e serviços. O inciso II do parágrafo 3o do art. 155-A
estabelece as exceções. Daí a conseqüência de que o imposto
estadual incidente sobre operações com petróleo passa a pertencer ao Estado de destino, em sua inteireza.
A proposta não é inadmissível. Pode-se discutir o assunto
na comissão especial. Não aqui, em que se cuida apenas de
sua admissibilidade.
Descabe, também, a alteração proposta pelo ilustre relator ao
pretender mudar o texto do inciso V do art. 34, que cuida da
intervenção federal. Na sistemática da emenda constitucional, o
tributo é arrecadado pelo Estado-membro produtor (de origem)
e remetido ao Estado-membro de consumo (destino). Daí se estabelecer que não há possibilidade de retenção do tributo arrecadado que não pertence ao Estado produtor. É que apenas o
arrecada e deve repassá-lo, em sua inteireza, ao Estado de destino
(reservada a parcela de 2%). Deixando de fazê-lo, pode haver a
intervenção federal no Estado ou no Distrito Federal.
Ora, a previsão da proposta governamental é mais ampla, uma
vez que caberá intervenção se houver retenção na não transferência do produto da arrecadação do ICMS “a outra unidade da
Federação”, que é expressão muito mais ampla do que a proposta pelo senhor relator.
Ocorre que a hipótese prevista pelo senhor relator é restritiva
e não há como ocorrer de forma diferente. É que, na sistemática
estabelecida pelo governo, as tratativas apenas ocorrem entre os
Estados, tal como se vê das letras a e b do inciso III do parágrafo 3o
do art. 155-A.
O repasse de recursos aos Municípios ocorre por força de legislação estadual (Fundo de Participação dos Municípios), na forma
estabelecida pelo art. 158 da Constituição Federal, que não sofre
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alteração. De qualquer maneira a proposta do Executivo é mais
ampla, e merece prevalecer.
De qualquer forma, há de se compreender o dispositivo, em
sua literalidade e também em sua essência. É que os repasses
apenas podem ocorrer entre os Estados e jamais poderia ocorrer
a hipótese suscitada pelo digno relator de o governador precisar
fazer solicitação ao próprio Estado. Em se referindo a intervenção aos Estados e por força de não envio de ICMS do Estado
de origem para o de destino, a relação somente ocorre entre
os Estados. No entanto, nada obsta a alteração proposta pelo
digno relator.
Na seqüência, o senhor relator propõe alteração no inciso X
do parágrafo 6o e a supressão do inciso XI. Ora tais propostas
não podem ser efetuadas nesta Comissão a que cabe apenas a
análise da admissibilidade da proposta. Jamais se pode alterar
o mérito, como reiteradamente tem sido decidido. Ainda que
possa ter entendimento contrário à hipótese de alteração, nesta
fase, o caso não é de se acolher, uma vez que surgem dúvidas
a respeito do próprio merecimento da proposta. Porque descaberiam novas regras sancionatórias em face de Estados? Porque
seria inadmissível a instauração de processo administrativo? Tais
questões somente poderão ser respondidas em foro apropriado,
isto é, na comissão especial.
Aliás, o assunto é de tal ordem perigoso de ser tratado aqui,
uma vez que a alteração sugerida pelo senhor relator é dramática
para os Estados. Procura substituir a palavra condicionar por efetuar a retenção. Tal modificação é turbulenta e aí sim, passaria o
texto a ser inadmissível.
Condicionar tem sido visto pela doutrina como exigência de,
por exemplo, consignação no orçamento de recursos para a satisfação de débitos de uma unidade federativa para com outra.
A retenção tem conteúdo muito mais forte, de forma a propiciar
instrumentos de execução de mão própria à União, o que inibe, em
última instância, o recurso ao Poder Judiciário para discussão de
seus débitos e créditos. Seria a quebra da federação se se admitisse que a União pudesse, sem se valer dos caminhos processuais
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próprios, executar seu próprio crédito, retendo recursos de Estados e Municípios, para auto-satisfação.
Condicionar a entrega de recursos tem conteúdo semântico
muito mais suave do que a retenção de recursos. Reter é não repassar, constrangendo o devedor. Condicionar é exigir providência
para pagamento. São situações diferentes. A proposta pelo relator
maltrata o princípio federativo.
Descabe a retenção das transferências de arrecadações tributárias simplesmente porque apenas se pode reter o que é próprio.
Se o tributo pertence a outra unidade de federação, cabendo ao
Estado de origem apenas a arrecadação, não tem qualquer sentido que haja retenção em relação a tributo que não pertence
ao Estado.
A Câmara de compensação servirá como cláusula de reajuste
de qualquer descompasso que possa existir entre as unidades federadas. Qualquer retenção de recursos poderá sofrer, por parte
do órgão a que alude o inciso XI do parágrafo 6o, a reprimenda
adequada. Como a matéria se relaciona a entes federativos, órgãos nacionais deverão nascer para pacificar eventuais conflitos.
Em suma, não há como se aceitar as alterações propostas
pelo eminente deputado relator Leonardo Picciani, uma vez
que ou não dizem respeito à competência estrita desta Comissão ou são alterações que objetivam trazer inovações que não
podem ser aceitas.
Meu voto dá admissibilidade integral à proposta formulada
pelo Poder Executivo.

Sala da Comissão 01 de abril de 2008
Deputado Regis de Oliveira
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Leonardo Picciani

Voto em separado do Deputado Flávio Dino
Inicialmente, cabe enaltecer a elevada qualidade do trabalho
do Relator e ressaltar que concordo com a maioria das modificações trazidas pelo Parecer à Proposta em tela, visando à sua melhor adequação ao regime constitucional, mormente no que se
refere às cláusulas pétreas. Entre elas, cabe destacar a submissão
do ICMS aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade, com a correta regra de transição de dois anos sob o regime da
anterioridade nonagesimal.
Contudo, tenho algumas divergências, as quais abordo a seguir, inclusive como sugestões ao eminente Relator. O primeiro
problema que encontro é uma confusão causada pela análise da
natureza do novo imposto federal sobre operações com bens e
prestações de serviços. Primeiramente, o ilustre Deputado Leonardo Picciani diz que:
Analisando o modo pelo qual foi construído o imposto sobre operações com bens e prestações de serviços,
notamos que ele se encontra num meio termo entre
as contribuições para a Seguridade Social e um imposto comum.
Para explicar tal constatação, expõe as diversas destinações
dadas ao produto da arrecadação do imposto em comento,
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mostrando que mais de 40% seria destinada à Seguridade Social e ao Programa de Seguro-Desemprego, enquanto mais de
20% se destinaria aos Fundos de Participação dos Estados e do
Distrito Federal, de Participação dos Municípios, de Equalização de Receitas e de Desenvolvimento Regional. Em seguida,
o Relator argumenta que “o novo tributo, além do caráter
parafiscal de financiamento da Seguridade Social, serve como
fonte de financiamento normal dos gastos do Governo”, deixando claro o caráter fiscal do imposto.
A confusão surge, contudo, com a conclusão a que chega o
Relator em seguida, buscando dar caráter de extrafiscalidade ao
referido tributo, de forma a excluí-lo do campo de aplicação do
princípio da anterioridade. Ora, como o próprio Relator disse
no início de seu parecer, constituem exceções aos referidos princípios somente os impostos com caráter extrafiscal, as contribuições sociais inteiramente destinadas à Seguridade Social e
os tributos excepcionalíssimos. De acordo com a exposição do
Relator, o novo imposto se encontraria entre as duas primeiras
hipóteses citadas e um imposto comum. Ocorre, no entanto, que
o fato de ele ter boa parte destinada ao “financiamento normal
dos gastos do Governo” faz com que não se trate de contribuição
social inteiramente destinada à Seguridade Social, nem sequer de
imposto de caráter extrafiscal.
Nesse sentido, vale a pena recorrer à doutrina tributária para
se compreender os conceitos de tributo fiscal e extrafiscal:
Ao ser criado determinado imposto, o legislador tem
um fim, um objetivo em mira. Tendo em vista esta
finalidade do imposto, este pode ser:
a) impostos fiscais ou de finalidades fiscais, quando
visam apenas à obtenção de receitas públicas para fazer face às despesas do Estado. Tais impostos possuem
uma função meramente fiscal, exclusivamente financeira, qual seja, a de possibilitar receitas. A primeira
razão de todo sistema tributário é a finalidade fiscal
dos tributos, ou melhor é proporcionar ao Estado os
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recursos financeiros indispensáveis para o cumprimento de suas atividades. (...)
b) impostos extrafiscais ou de finalidades extrafiscais, quando visam aos fins imediatos diversos dos de
obtenção de receitas públicas para fazer face às despesas do Estado. Além da função fiscal, tais impostos
possuem outras, notadamente funções político-sociais e econômicas. (...) Através de seu poder fiscal, o
Estado intervém no controle da economia e do meio
social, passando o imposto a possuir, ao lado da função fiscal, uma função extrafiscal (o imposto é visto
instrumento de intervenção ou regulação pública,
de dirigismo estatal). Impostos extrafiscais são, pois,
os impostos de ordenamento, buscando finalidade
no âmbito da política econômica e social.4
O novo imposto, portanto, não pode ser enquadrado na categoria dos impostos extrafiscais, pois, conforme demonstra sua
destinação, tem por objetivo financiar os gastos ordinários do
Governo e a Seguridade Social. Não escapa, portanto, à aplicação
do princípio da anterioridade. Este se apresenta como garantia
fundamental do cidadão face ao poder de tributar do Estado,
impondo-se como verdadeiro limite ao constituinte derivado,
como bem mostra Alexandre de Moraes:
O princípio da anterioridade, por configurar uma
das maiores garantias tributárias do cidadão em
face do Estado/Fisco, foi consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal como cláusula pétrea, nos termos
do art. 60, §4o, IV, que declarou ser inconstitucional
emenda à Constituição que viole essa proteção individual do contribuinte.
Assim, além de constituir um dos princípios constitucionais tributários, o princípio da anterioridade tem
natureza jurídica de garantia individual, pois assegura
a possibilidade de o contribuinte programar-se contra
4 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. 3 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1993. v. 1. p. 441-443.
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Direito Constitucional e Tributário. Ação Direta
de Inconstitucionalidade de Emenda Constitucional e de Lei Complementar. IPMF. Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira – IPMF. Artigos 5o, par. 2o, 60, par. 4o,
incisos I e IV, 150, incisos III, ‘b’, e VI, ‘a’, ‘b’, ‘c’,
‘d’, da Constituição Federal.

ação parlamentar

a ingerência estatal em sua propriedade, preservandose, pois, a segurança jurídica.5

(...) 2. A Emenda Constitucional no 3, de 17.03.1993,
que, no art. 2o, autorizou a União a instituir o IPMF,
incidiu em vício de inconstitucionalidade, ao dispor,
no parágrafo 2o desse dispositivo, que, quanto a tal
tributo, não se aplica ‘o art. 150, III, ‘b’ e VI’, da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes
princípios e normas imutáveis (somente eles, não outros): 1 – o princípio da anterioridade, que é garantia
individual do contribuinte (art. 5o, par. 2o, art. 60, par.
4o, inciso IV e art. 150, III, ‘b’ da Constituição) (...).6
(grifos aditados)
Face a esses argumentos, torna-se inegável a inconstitucionalidade da proposição no que tange ao fato de o novo imposto
federal ser considerado exceção ao princípio da anterioridade,
razão pela qual proponho que o artigo 150 da Constituição seja
mantido com a vigente redação.
Um segundo problema que encontro se refere à alteração
proposta pelo Relator ao §3o do artigo 61 da Constituição. No
tocante à iniciativa para a criação de lei complementar que trate de matéria relativa ao novo ICMS, diz o Deputado Leonardo
Picciani que:

5 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 810-811.
6 Supremo Tribunal Federal. ADI no 939/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 18.03.1994.
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Não pode a Emenda Constitucional retirar completamente a iniciativa de qualquer Senador ou comissão
do Senado e, sobretudo, de qualquer Deputado ou
Comissão da Câmara dos Deputados a iniciativa que
lhes foi assegurada no caput do art. 61 da Constituição Federal.
Propõe, portanto, modificação no referido dispositivo para
que tal iniciativa emane de qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Quanto a esse ponto, não há qualquer discordância.
Em seguida, o Relator sugere, também, que os referidos projetos, independentemente de suas origens, iniciem sua tramitação
no Senado Federal. Isso se justifica pelo fato de, no Senado, haver paridade na quantidade de representantes dos entes federados, ao passo que a Câmara apresenta, nesse sentido, diferenças
de acordo com a população da unidade federativa. É exatamente
neste ponto que surge uma dificuldade, pois o processo legislativo atual não prevê nenhum caso de proposição iniciada por
Deputado que comece a tramitar no Senado. Seria necessário,
portanto, modificar o texto sugerido pelo relator para o art. 61,
§3o, I, da Constituição, para prever o mecanismo necessário para
esse tipo de tramitação especial. Sugiro, portanto, para sanar tal
problema, o acréscimo de §4o com a seguinte redação:
Art. 61. .............................................................................
..................................................................................................
§4o. Quando a proposição de que trata o parágrafo
anterior tiver como autor membro ou comissão
da Câmara dos Deputados, ela será protocolada
perante a Presidência do Congresso Nacional,
que a encaminhará ao Senado Federal para o
início da tramitação. (NR)
Em terceiro lugar, identifico um problema na análise feita
pelo Relator no que tange à incidência do novo ICMS sobre operações com petróleo e energia elétrica. Diz o Deputado Leonardo
Picciani que o imposto se afigura anti-isonômico e discriminató-
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rio ao excluir da regra do art. 155-A, §3o, II, da Constituição, as
operações com petróleo, seus derivados e energia elétrica.
Ora, não há qualquer óbice constitucional ao referido dispositivo. Primeiramente, temos que tal distinção já existe no sistema
em vigor, não havendo, até o presente momento, qualquer objeção quanto a isso. Em segundo lugar, essa divergência se refere a
bens pertencentes à União, nos termos do artigo 20, incisos VIII
e IX, da Constituição. Não há, portanto, vinculação direta de
tais elementos aos entes federados, sendo este um fundamento
razoável para eventuais distinções de tratamento.
Entendo, portanto, que, nesse item, a análise feita pelo Relator
é pertinente ao mérito da matéria, não à sua admissibilidade. Fica
claro, assim, não ser este o momento adequado para se discutir
a questão do petróleo e da energia elétrica no tocante ao novo
ICMS, pois não compete a esta Comissão fazer tal análise, cabendo esta a Comissão Especial que será instalada para analisar o
mérito da proposta. Por esses motivos, proponho a supressão da
alteração feita pelo Relator para o art. 155-A, §3o, II, mantendo-se
o texto originalmente proposto pelo Poder Executivo.
Em quarto e último lugar, discordo da posição do Relator
quanto ao art. 155-A, §6o, X e XI, e §8o. Diz o Deputado Leonardo Picciani que é inconstitucional a previsão de que lei complementar irá estabelecer sanções aos Estados, ao Distrito Federal e
seus agentes, por descumprimento das normas que disciplinam
o exercício da competência do novo ICMS. Entende ele que tal
previsão fere o pacto federativo, pois tais sanções devem ser reguladas pelas legislações estaduais e distrital. De tal forma, segundo o Relator, estaria o Poder Legislativo Federal invadindo a
competência das Assembléias Legislativas Estaduais.
No entanto, cuida-se de imposto de competência conjunta
dos Estados e do Distrito Federal. Não se trata, portanto, de um
federalismo estanque, onde cada ente federativo tem seus interesses dissociados dos demais. Trata-se, sim, de forma cooperativa de federalismo, havendo interesse conjunto dos Estados e do
DF sobre o imposto. Nesse caso, há que se estabelecer claramente a competência do Poder Legislativo Federal para especificar
sanções para o caso em tela. Além disso, há que se reconhecer
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no instituto da Lei Complementar a melhor forma de garantir
os interesses dos entes federados, pois exige quorum qualificado para ser aprovada, inclusive evidentemente no Senado. Por
esse motivo, proponho a supressão das alterações propostas pelo
Relator ao art. 155-A, §6o, incisos X e XI, e §8o, mantendo-se o
texto original da proposta.
Diante do raciocínio exposto, meu voto é pela admissibilidade da PEC 233/08, com as alterações sugeridas.

Sala da Comissão, 02 de abril de 2008.
Deputado FLÁVIO DINO
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 233, DE 2008

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Leonardo Picciani

VOTO em separado DO DEPUTADo paulo
magalhães
Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 233/2008,
de autoria do Poder Executivo, cuja admissibilidade encontra-se em
debate nesta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC).
O Relator da matéria nesta Comissão – Sr. Deputado Leonardo
Picciani – apresentou parecer favorável à admissibilidade, com
apresentação de Substitutivo. Todavia, com o maior respeito à
posição do Sr. Deputado, não podemos concordar com a conclusão de seu relatório. A nosso ver, a PEC no 233/2008 é flagrantemente inconstitucional, haja vista que ela tende a abolir o pacto
federativo, atenta contra a separação dos Poderes da República
e extingue direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Vejamos porque.
Como bem notado pelo Sr. Osíris de Azevedo Lopes Filho na
audiência pública de 26 de março de 2008, convocada para discussão da matéria nesta CCJC, caso aprovada a Reforma Tributária proposta, Estados e Distrito Federal transformar-se-iam em
meras autarquias funcionais, desaparecendo enquanto entes federativos, numa indesejável volta aos tempos do Império.
De fato, uma das condições de existência dos entes da Federação é a de que detenham competência tributária que viabilize o
financiamento de seus gastos.
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Porém, a PEC no 233/2008 simplesmente aniquila a competência dos Estados e Distrito Federal sobre o seu principal
tributo. Se aprovada, o novo ICMS passaria ao largo da apreciação das Assembléias Legislativa e da Câmara Distrital. Lei complementar, proposta e impulsionada pelos desígnios e idiossincrasias do Governo Central, implementaria o novo tributo e
estabeleceria, não somente suas normas gerais, mas também
os detalhes mais comezinhos do novo imposto, tudo isso sem
consulta aos representantes da população local.
O Presidente da República passaria a ter direito de veto sobre
dispositivos da lei do novo ICMS, inclusive sobre regras específicas que porventura estabeleçam compensações ou contrapartidas
em favor de Estados governados pelos seus adversários políticos.
A principal fonte de recursos próprios dos Estados e Distrito
Federal seria implementada e regulamentada sem qualquer controle por parte de governantes e governados. Aos cidadãos e contribuintes de cada ente da Federação caberia unicamente pagar o
imposto fixado por agentes políticos e administrativos, no mais
das vezes, ignorantes das peculiaridades locais.
Nesse sentido, ao subtrair de Estados e Distrito Federal a competência do imposto que responde mais de 80% da receitas tributárias estaduais, a PEC no 233/2008 incorre em visível atentado à
preservação da forma federativa do Estado brasileiro e não pode
ser objeto de deliberação, em atendimento ao art. 60, § 4o, inciso I, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, conspiram contra a Federação várias das
sanções se propõem contra os Estados e Distrito Federal, tais
como retenções de fundos constitucionais, processos administrativos de apuração de irregularidades dos governos e seus agentes, dentre outros dispositivos igualmente atentatórios contra a
autonomia dos entes federados.
Mas não é esse o único vício da presente proposta de emenda
à Constituição. Ela também atenta contra a separação de poderes, já que um dos pilares da cobrança do novo ICMS caberá a
um colegiado de representantes dos fiscos estaduais.
De fato, ao órgão apelidado de “Novo CONFAZ” caberá a atribuição de, em última instância, estabelecer a alíquota do novo
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ICMS sobre cada produto vendido ou serviço prestado. Dessa
forma, a PEC no 233/2008 retira dos Poderes Legislativos estaduais e distrital tal prerrogativa e a entrega a órgão colegiado administrativo, composto por representantes indicados pelos chefes
dos Poderes Executivos federal, distrital e estaduais.
Na realidade, tecnocratas, sem mandato popular para tanto,
acabariam por determinar a efetiva incidência do novo ICMS,
sem qualquer compromisso com a população que suportará, ao
fim e ao cabo, o ônus do tributo.
Evidentemente, essa situação caracteriza um atentado contra a
separação dos Poderes, motivo pelo qual aplica-se o art. 60, § 4o, III,
da Constituição Federal, devendo a tramitação da PEC no 233/2008
ser obstada.
Por fim, a Reforma Tributária proposta pelo Governo Federal suprime direitos e garantias individuais. Vale lembrar que
o Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADIN no 939-7/DF,
considerou o princípio da anterioridade como uma das garantias
fundamentais ao contribuinte-cidadão.
Ocorre que o chamado IVA Federal foi excluído do princípio
da anterioridade anual. Em relação ao novo ICMS, durante os dois
primeiros anos de cobrança, ele poderia ser aumentado e cobrado
em 30 dias da publicação da norma que o majorasse. Assim, a PEC
em comento fez tábula rasa do princípio da anterioridade.
Já o princípio da legalidade, que também deve ser considerado um direito ou garantia individual, foi igualmente maltratado,
pois, como visto, a efetiva incidência do novo ICMS, na prática,
será imposta pelo “Novo CONFAZ”, que determinará as alíquotas aplicáveis aos produtos e serviços.
Note-se que o problema não desaparece mesmo sabendo-se
que ao Senado Federal fica com a vexatório atribuição de referendar ou rejeitar, in totum, sem direito a emendamento, a
proposta dos tecnocratas fazendários, tal como previsto na PEC
no 233/2008. Primeiro, porque resolução do Senado não é lei no
sentido estrito e, segundo, a atuação daquela Casa ficaria restrita
a mera convalidação de ato administrativo externo, o que não
se coaduna com o espírito democrático da produção legislativa.
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Assim, a tramitação da PEC no 233/2008 deve ser trancada,
também em atendimento ao art. 60, § 4o, IV, da Constituição, já
que a proposição suprime direitos e garantias individuais.
Deve ser ressaltado que os problemas acima não passaram
desapercebidos pelo nobre Relator da matéria nesta CCJC, que,
para viabilizar a admissibilidade da PEC no 233/2008, foi obrigado a elaborar um Substitutivo com mais de dez alterações substanciais no texto enviado pelo Poder Executivo.
No entanto, a nosso ver, o esforço foi em vão. O Substitutivo proposto mantém vários dos vícios contidos na PEC
original. As alterações não foram suficientes para restabelecer
a competência do novo ICMS a Estados e Distrito Federal, que
continuariam a ter seu principal imposto ditado basicamente
por normas federais, sem a anuência das Assembléias e Câmara Legislativas. Portanto, o pacto federativo continuaria
em perigo.
Ademais, o “Novo CONFAZ” continuaria a desempenhar tarefa relevante na definição das alíquotas sobre produtos e serviços, sendo a Câmara dos Deputados alijada do processo, o que
fere, ao mesmo tempo, o princípio da separação de poderes e o
da estrita legalidade tributária.
Além disso, o novo ICMS, pelo prazo de dois anos, e o futuro IVA Federal, permanentemente, continuam dispensados do
princípio da anterioridade anual, o que fere cláusula pétrea relacionada aos direitos e garantias individuais.
Finalmente, o Substitutivo acabou por tratar de pontos que
alteram o mérito da matéria, sendo o mais evidente a alteração proposta pelo Sr. Relator para a regra de tributação do novo
ICMS sobre petróleo, seus combustíveis e lubrificantes, e sobre
energia elétrica.
Então, mesmo que o Sr. Relator tivesse logrado suplantar
todos os vícios de inconstitucionalidade da PEC no 233/2008,
ainda assim, o presente relatório não poderia prosperar, haja
vista que o parecer e respectivo Substitutivo são anti-regimentais, pois tratam de matéria de mérito, usurpando a competência da Comissão Especial destinada a apreciar as propostas
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de emenda à Constituição, nos termos do art. 202, § 3o, do
Regimento Interno.
Assim, pelos motivos expostos acima, voto pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição
no 233/2008.

Sala da Comissão, em 02 de abril de 2008.
Deputado PAULO MAGALHÃES
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Leonardo Picciani

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO BRUNO ARAÚJO
A Proposta de Emenda Constitucional no 233, de 2008, prevê
alterações no Sistema Tributário Nacional, sujeita a apreciação
nesta Casa em rito de tramitação especial.
Como destacou o Relator, Deputado Leonardo Picciani em
seu Parecer:
A proposta de Emenda Constitucional vem a esta Comissão para análise de sua admissibilidade nos termos
do art. 32, inciso IV, alínea “b”e 202 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Ainda em seu Parecer o Relator apresentou um Substitutivo
“a fim de contemplar todas as adequações previstas no presente
voto, elaboramos um substitutivo, muito mais por questão de
forma do que de conteúdo”. Cabe destacar os seguintes pontos:
1.

o Relator levanta dúvidas sobre o conceito de “operações
com bens e prestações de serviços”, base de incidência do
IVA-Federal, destacando que inexiste o conceito jurídico de
“operar com ...”. Contudo, por entender que se trata de discussão sobre o mérito da proposta, abstém-se de se pronunciar – a discussão e análise sobre o mérito cabe à Comissão
Especial;
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argumenta que o IVA-Federal é um “híbrido” de imposto e
contribuição, tendo em vista suas destinações e vinculações.
Analisando o princípio constitucional da anterioridade, termina por sugerir, contudo, que se aplique ao novo tributo apenas o princípio da noventena, que exige o prazo de
90 dias para produzir os efeitos de majoração, em lugar dos
30 dias propostos. Essa alteração é considerada pelo Relator
como saneadora, para eliminar inconstitucionalidade constante da PEC;

3.

por entender que está sendo restringida a possibilidade de
iniciativa do Senado, o Relator propõe alteração no rito
para legislar sobre esse novo ICMS. Pela proposta original,
a iniciativa para a Resolução do Senado dispondo sobre as
alíquotas do novo ICMS deveria ser do Presidente da República, ou de um terço dos governadores ou dos Senadores. A
modificação apresentada pelo Relator introduz a iniciativa
de qualquer parlamentar para regular a matéria, ou seja sugere alteração de mérito, o que significa extrapolar a competência da CCJC;

4.

em lugar de Resolução do Senado Federal, propõe que as
alíquotas do novo ICMS sejam estabelecidas por Lei Complementar. Além disso, o enquadramento das mercadorias
em alíquotas distintas da padrão por Resolução do Senado
poderá ser iniciativa do novo CONFAZ, como proposto originalmente, ou de um terço dos governadores ou das Assembléias Legislativas, representadas pela maioria de seus membros, com participação, nos dois casos, de todas as regiões
do País. Essa também parece modificação de mérito, e não
apenas emenda saneadora;

5.

a principal das alterações propostas pelo Relator, contudo,
diz respeito à cobrança de parcela do novo ICMS relativo
a combustíveis, lubrificantes e energia elétrica na origem.
Estende a tais bens a regra geral de cobrança de IVA na origem equivalente a 2%, e o restante no destino, em lugar de
cobrança da totalidade no destino. Como manifestado por
diversos parlamentares na reunião da CCJC em 27 de março
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2.
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último, trata-se de mudança de mérito, que deve ser objeto
de apreciação, análise ou sugestão da Comissão Especial e
não da CCJC.
Mudanças constitucionais são eventos altamente relevantes e
carregados de gravidade, formalismo, e simbolismo no ordenamento jurídico, e na garantia da manutenção dos princípios democráticos mais emblemáticos. E, portanto, sujeitas a disposições
constitucionais e regimentais especiais, tanto no que se refere ao
rito propriamente dito quanto ao quorum qualificado necessário à sua efetivação. Nesse sentido, esta Comissão é a guardiã do
cumprimento estrito dessas normas e regras regimentais.
Portanto, inegavelmente, ao tratar de assuntos de mérito e
não apenas emendas supressivas ou estritamente saneadoras de
inconstitucionalidade, o Substitutivo apresentado pelo Relator
extrapola os limites do exame de admissibilidade de competência desta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e
estende suas alterações a dispositivos vinculados ao mérito que
será apreciado por uma Comissão Especial.
Quanto ao mérito, a proposta do Governo, na essência, cria
um novo IVA-Estadual em lugar do ICMS, com cobrança no estado de destino – atualmente, a regra é de cobrança no Estado de
origem – deixando ao Estado de origem a parcela equivalente a
uma alíquota de 2%, à exceção de combustíveis, lubrificantes e
energia elétrica, com total cobrança no destino. Nos dois primeiros anos de vigência, não se aplica a anterioridade, nem a noventena, a esse novo IVA-Estadual – norma que implique aumento
produz efeitos 30 dias a partir da publicação. A alíquota padrão e
as demais alíquotas e o enquadramento dos produtos serão definidas por Resolução do Senado Federal – o novo CONFAZ deverá
propor o enquadramento dos produtos nas alíquotas diferentes
da padrão, cabendo ao Senado aprovar ou rejeitar a proposta.
As alíquotas de mercadorias e serviços poderão ser diferenciadas
em função da quantidade e do uso, e alguns serviços e mercadorias definidos em lei complementar poderão, respeitados limites
e condições previstos, ter suas alíquotas alteradas de forma independente e autônoma por lei estadual. Os créditos do ICMS
sobre ativo permanente, atualmente apropriados em 48 meses,
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passariam a ter esse prazo reduzido a cada ano, de forma a atingir
8 meses no sétimo ano após a promulgação.
Cria ainda um novo IVA Federal – este novo IVA conviveria com o IPI – com base ampla de cobrança “por dentro”, incidindo sobre “operações com bens e serviços”, e extingue as
contribuições para o PIS e a COFINS, a CIDE-combustíveis e a
contribuição sobre a folha de salários para o salário-educação.
Ficaria extinta, ainda, a Contribuição Social sobre o lucro líquido. Ainda que em bases distintas, estão mantidas as vinculações
do IVA-Federal previstas anteriormente – educação básica, seguridade, FAT/BNDES, FPE, FPM, subsídios para transporte de
combustíveis, projetos ambientais e infra-estrutura de transporte, desenvolvimento regional,- às quais se soma um “fundo de
equalização de receitas” para os Estados que apresentarem perdas na transição da cobrança do ICMS da origem para o destino.
Enquanto está prevista a vigência do IVA Federal para o segundo ano seguinte ao do promulgação da Emenda Constitucional, o IVA-Estadual iria se dar plenamente no oitavo ano seguinte ao da Promulgação – partindo das atuais de 7% ou 12%, as
alíquotas interestaduais iriam decrescendo a cada ano, de forma
a atingir os 2% no sétimo ano. Está previsto também o encaminhamento de Projeto de Lei para reduzir a incidência de contribuições para a seguridade.
Pesquisa CNI/IBOPE divulgada em 27 de março de 2008
aponta que a realização de uma reforma tributária no País é importante para 82% dos brasileiros entrevistados, e 31% apontam
a expectativa de que os brasileiros vão pagar menos impostos.
O PSDB têm insistido na necessidade de uma reforma que
resulte em um sistema tributário fiscalmente justo e economicamente competitivo, racional e simplificado. Aponta, contudo,
que o vulto e a importância dessa empreitada requerem o atendimento de pré-condições indispensáveis, sob pena de se promover uma ação desastrada com efeitos opostos aos objetivos de
permitir um crescimento elevado, em ritmo sustentado e sustentável e socialmente justo.
Sem bases para uma avaliação mais afinada dos efeitos, é
absolutamente temerária a mudança da tributação estadual da
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origem para o destino, sob a fundamentação de que permitiria
a simplificação e unificação da legislação e, sobretudo o fim da
guerra fiscal e a desoneração das exportações, principais objetivos apontados pela Proposta do Executivo explicitados na Exposição de Motivos que acompanha a PEC 233, de 2008.
Além de não se dispor de dados estatísticos confiáveis, a proposta do Executivo é, ao mesmo tempo, tímida, pois mantém
intocados inúmeros impostos e taxas, além do IPI, não garante
a simplificação e diminuição da carga tributária almejadas pela
sociedade brasileira.
Assim, a proposta da reforma tributária mantém, exoticamente, dois IVA federais – o novo IVA federal, de base muito
ampla, e o atual IPI. Por essas e outras razões, requer-se uma
proposta mais ampla e mais profunda que aquela contida na
PEC 233, de 2008, sendo fundamental atender aos seguintes
pré-requisitos: implantação de um cadastro unificado, com dados únicos dos contribuintes pessoas físicas e jurídicas; universalização da Nota Fiscal Eletrônica, particularmente nas operações interestaduais; criação do Conselho Tributário Nacional,
onde seriam discutidas e propostas as modificações e reforma
do sistema tributário nacional.
Nesse sentido, apresentamos este voto em separado contrariamente ao Voto do Relator, por considerarmos que o cumprimento das regras estabelecidas no Regimento Interno desta
Casa é pressuposto fundamental à manutenção da democracia;
e, embora sem concordância no mérito, Favorável à admissibilidade da PEC 233, de 2008, para garantir a continuidade de sua
tramitação, onde – aí sim, nos termos regimentais – apresentaremos propostas de alteração de mérito garantindo modificações
amplas, conseqüentes, inclusive, simplificação e diminuição da
carga tributária em nosso País.

Sala da Comissão, 02 de abril de 2008.
Deputado Bruno Araújo
PSDB
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Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei no
4.203-C, de 2001, que “Altera dispositivos do DecretoLei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, relativos ao Tribunal do Júri, e dá outras providências”.

ação parlamentar

2.3. PL 4.203/20017 – Código de Processo
Penal (Autor: Poder Executivo)

SUMÁRIO
I – Autógrafos do Projeto de Lei no 4.203-C, de 2001,
aprovado na Câmara dos Deputados
II – Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei no 4.203,
de 2001
III – Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
• Parecer do relator (Dep. Flávio Dino)
• Parecer da Comissão
• Redação Final (autógrafos)

AUTÓGRAFOS DO PROJETO DE LEI No 4.203-C, DE
2001, APROVADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
EM 7-3-2007
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos ao
Tribunal do Júri, e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o O Capítulo II do Título I do Livro II do DecretoLei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código

7 Transformado na Lei 11.689/2008
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de Processo Penal passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO II
Do Procedimento Relativo aos Processos da Competência
do Tribunal do Júri
Seção I
Da Acusação e da Instrução Preliminar

Art. 406. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a
rejeitar liminarmente, recebêla-la-á e ordenará a
citação do acusado para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ou, no
caso de citação por edital, do comparecimento
pessoal do acusado ou de defensor constituído.
§ 1o As testemunhas de acusação, até o máximo de 8
(oito), deverão ser arroladas na denúncia.
§ 2o Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o
máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.’ (NR)
Art. 407. A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (NR)
Art. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz
nomeará defensor para oferecê-la, concedendolhe vista dos autos por 10 (dez) dias. (NR)
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Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas
e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias. (NR)
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Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério
Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias. (NR)

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à
inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando- se, em seguida, o acusado e procedendo- se
ao debate.
§ 1o Os esclarecimentos dos peritos dependerão de
prévio requerimento e de deferimento pelo juiz.
§ 2o As provas serão produzidas em 1 (uma) só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
§ 3o Encerrada a instrução probatória, observar-se-á,
se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código.
§ 4o As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo
prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por
mais 10 (dez).
§ 5o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um deles será individual.
§ 6o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
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§ 7o Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a
condução coercitiva de quem deva comparecer.
§ 8o A testemunha que comparecer será inquirida,
independentemente da suspensão da audiência,
observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. (NR)
Art. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias. (NR)

Seção II
Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária

Art. 413. Encerrada a instrução preliminar, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor
da fiança para a concessão ou manutenção da
liberdade provisória.
§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente
decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre
a necessidade da decretação da prisão ou imposi-
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Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, o juiz, fundamentadamente,
impronunciará o acusado.

ação parlamentar

ção de qualquer das medidas previstas no Título
IX do Livro I deste Código. (NR)

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção
da punibilidade, poderá ser formulada nova acusação se
houver prova nova. (NR)
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde
logo o acusado, quando:
I – provada a inexistência do fato;
II – provado não ser ele autor do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade
prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando
esta for a única tese defensiva. (NR)
Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. (NR)
Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação
de outras pessoas não incluídas na acusação, o
juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado,
determinará o retorno dos autos ao Ministério
Público, para aditamento da inicial e demais diligências. (NR)
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Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave. (NR)
Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância
com a acusação, da existência de crime diverso
dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e
não for competente para o julgamento, remeterá
os autos ao juiz que o seja, adotando-se, em qualquer caso, o rito adequado.
Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a
outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. (NR)
Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:
I – pessoalmente, ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;
II – ao defensor constituído, ao querelante e ao
assistente do Ministério Público, na forma do
disposto no § 1o do art. 370 deste Código.
Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado
solto que não for encontrado. (NR)
Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, o processo, instruído com as provas antecipadas, cautelares ou
não repetíveis, será encaminhado ao juiz presidente do Tribunal do Júri.
§ 1o Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a
classificação do crime, o juiz ordenará a remessa
dos autos ao Ministério Público, para aditamento, instaurando-se o contraditório.
§ 2o Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz
para decisão. (NR)
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Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do
Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de
queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão
depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

ação parlamentar

Seção III
Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário

Parágrafo único. As testemunhas residentes fora da
comarca serão ouvidas por carta precatória, devendo as
partes ser cientificadas da sua juntada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da realização do julgamento em plenário. (NR)
Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas
a serem produzidas ou exibidas no plenário
do júri, e adotadas as providências devidas, o
juiz presidente:
I – ordenará as diligências necessárias para sanar
qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa;
II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do
Tribunal do Júri. (NR)
Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária não
atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5
(cinco) dias antes do sorteio a que se refere o
art. 433 deste Código.
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Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os
processos preparados até o encerramento da reunião,
para a realização de julgamento, se possível. (NR)

Seção IV
Do Alistamento dos Jurados
Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do
Tribunal do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (mil
e quinhentos) jurados nas comarcas de mais de
1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300
(trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de
mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 80
(oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de
menor população.
§ 1o Nas comarcas onde for necessário, poderá ser
aumentado o número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas
em urna especial, com as cautelas mencionadas
na parte final do § 3o do art. 426 deste Código.
§ 2o O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades
associativas e culturais, instituições de ensino
em geral, universidades, sindicatos, repartições
públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para
exercer a função de jurado. (NR)
Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa
até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada
em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.
§ 1o A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo, ao
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§ 2o Juntamente com a lista, serão transcritos os
arts. 436 a 446 deste Código, que dispõem sobre a função do jurado.
§ 3o Os nomes e endereços dos alistados, em cartões
iguais, após serem verificados na presença do
Ministério Público e de advogado indicado pela
Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil,
permanecerão guardados em urna fechada a
chave, sob a responsabilidade do juiz presidente.

ação parlamentar

juiz presidente, até o dia 10 de novembro,
data de sua publicação definitiva.

§ 4o Fica excluído da lista geral, pelo prazo de 2 (dois)
anos, o jurado que tiver integrado o Conselho
de Sentença no ano anterior.
§ 5o Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada. (NR)

Seção V

Do Desaforamento
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal,
a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento
para outra comarca da mesma região, onde não
existam aqueles motivos, preferencialmente as
mais próximas.
§ 1o O pedido de desaforamento será distribuído
imediatamente e terá preferência de julgamento
na Câmara ou Turma competente.
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§ 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator
poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.
§ 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida
não tiver sido por ele solicitada.
§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de
pronúncia ou quando efetivado o julgamento,
não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento
anulado. (NR)
Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, a requerimento do acusado, e ouvidos o
juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6
(seis) meses, contado do trânsito em julgado da
decisão de pronúncia.
§ 1o Para a contagem do prazo referido neste artigo,
não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa.
§ 2o Não havendo excesso de serviço ou existência
de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá
requerer ao Tribunal que determine a imediata
realização do julgamento. (NR)
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Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na
ordem dos julgamentos, terão preferência os de:
I – acusados presos;

ação parlamentar

Seção VI
Da Organização da Pauta

II – dentre eles, os que estiverem há mais tempo
na prisão;
III – em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados.
§ 1o Antes do dia designado para o 1o (primeiro) julgamento da reunião periódica, será afixada na
porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos
processos a serem julgados, obedecida a ordem
prevista no caput deste artigo.
§ 2o O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que
tiver o julgamento adiado. (NR)
Art. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 (cinco) dias antes
da data da sessão na qual pretenda atuar. (NR)
Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for
possível, as testemunhas e os peritos para a sessão de instrução e julgamento, observando, no
que couber, o disposto no art. 420 deste Código.
Parágrafo único. Os jurados serão sorteados e convocados para a reunião, na forma dos arts. 432 a 435 deste
Código. (NR)
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Seção VII
Do Sorteio e da Convocação dos Jurados
Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente designará dia e hora para o sorteio dos
jurados, intimando-se o Ministério Público, os
assistentes, os querelantes e os defensores dos
acusados que serão julgados na reunião periódica. (NR)
Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas
abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados,
para a reunião periódica ou extraordinária.
§ 1o O sorteio será realizado entre o 15o (décimo
quinto) e o 10o (décimo) dia útil antecedente à
instalação da reunião.
§ 2o A audiência de sorteio não será adiada pelo não
comparecimento das partes.
§ 3o O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. (NR)
Art. 434. Os jurados serão convocados pelo correio ou por
qualquer outro meio hábil para comparecer no
dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei.
Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. (NR)
Art. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal
do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado, dos procuradores das partes e
das testemunhas, além do dia, hora e local das
sessões. (NR)
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Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento
compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.
§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de
cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

ação parlamentar

Seção VIII
Da Função do Jurado

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a
condição econômica do jurado. (NR)
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:
I – o Presidente da República e os Ministros de
Estado;
II – os Governadores e seus respectivos Secretários;
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e Distrital e das Câmaras Municipais;
IV – os Prefeitos Municipais;
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;
VI – os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público e da Defensoria Pública;
VII – as autoridades e servidores da polícia e da segurança pública;
VIII – os militares em serviço ativo;
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IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que
requeiram sua dispensa;
X – aqueles que o requererem, demonstrando
justo impedimento. (NR)
Art. 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no
dever de prestar serviço alternativo, sob pena de
perda ou suspensão de direitos políticos.
§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício
de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no
Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública, no
Ministério Público ou na entidade conveniada
para esses fins.
§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (NR)
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral assegurará prisão
especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.’ (NR)
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em
igualdade de condições, nas licitações públicas e
no provimento, mediante concurso, de cargo ou
função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (NR)
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos
ou salário do jurado sorteado que comparecer à
sessão do júri. (NR)
Art. 442. O jurado que, sem causa legítima, deixar de
comparecer no dia marcado para a sessão não
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Parágrafo único. Somente será aceita escusa fundada
em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o
momento da chamada dos jurados. (NR)

ação parlamentar

poderá exercer os direitos previstos nos arts. 439
e 440 deste Código.

Art. 443. O jurado que, tendo comparecido à sessão, retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente incorrerá na perda dos direitos previstos nos
arts. 439 e 440 deste Código. (NR)
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão
motivada do juiz presidente, consignada na ata
dos trabalhos. (NR)
Art. 445. O jurado será responsável criminalmente nos
mesmos termos em que o são os juízes. (NR)
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade
penal prevista no art. 445 deste Código. (NR)

Seção IX
Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do
Conselho de Sentença
Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte e cinco) jurados que se sortearão dentre os alistados, 7 (sete)
dos quais constituirão o Conselho de Sentença
em cada sessão de julgamento. (NR)
Art. 448. Estarão impedidos de servir no mesmo Conselho:
I – marido e mulher;

245
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

II – ascendente e descendente;
III – sogro e genro ou nora;
IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio;
V – tio e sobrinho;
VI – padrasto e madrasta ou enteado.
§ 1o O mesmo impedimento ocorrerá em relação às
pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar.
§ 2o Aplicar-se-á aos jurados o disposto neste Código
sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. (NR)
Art. 449. Não poderá servir o jurado que:
I – tiver funcionado em julgamento anterior
do mesmo processo, independentemente da
causa determinante do julgamento posterior;
II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o
outro acusado;
III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. (NR)
Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido
sorteado em primeiro lugar. (NR)
Art. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados
para a constituição do número legal exigível
para a realização da sessão. (NR)
Art. 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se
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Seção X
Da Reunião e das Sessões do Tribunal do Júri

ação parlamentar

as partes estiverem de acordo, hipótese em que
seus integrantes deverão prestar novo compromisso. (NR)

Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de
instrução e julgamento nos períodos e na forma
estabelecida pela lei local de organização judiciária. (NR)
Art. 454. Até o momento de abrir os trabalhos da sessão,
o juiz presidente decidirá os casos de isenção e
dispensa de jurados e o pedido de adiamento de
julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. (NR)
Art. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz
presidente adiará o julgamento para o primeiro
dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas.
§ 1o Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao procurador-geral
com a data designada para a nova sessão.
§ 2o A intervenção do assistente do Ministério Público no plenário de julgamento será requerida com antecedência, pelo menos, de 5 (cinco)
dias, salvo se já tiver sido admitido anteriormente. (NR)
Art. 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este
constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão.
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§ 1o Não havendo escusa legítima, o julgamento será
adiado somente uma vez, devendo o acusado ser
julgado quando chamado novamente.
§ 2o Na hipótese do 1o deste artigo, o juiz intimará a
Defensoria Pública para o novo julgamento, que
será adiado para o 1o (primeiro) dia desimpedido,
observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias. (NR)
Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do
advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.
§ 1o Os pedidos de adiamento e as justificações de
não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente
submetidos à apreciação do juiz presidente do
Tribunal do Júri.
§ 2o Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o 1o (primeiro) dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver
pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. (NR)
Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação
penal pela desobediência, poderá adotar as providências previstas no art. 218 deste Código, desde
que não impliquem adiamento da sessão. (NR)
Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal
do Júri o disposto no art. 441 deste Código. (NR)
Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença,
as testemunhas serão recolhidas a lugar onde
umas não possam ouvir os depoimentos das
outras. (NR)
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§ 1o Se, intimada, a testemunha não comparecer, o
juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para
o 1o (primeiro) dia desimpedido, ordenando a
sua condução.

ação parlamentar

Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha
deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na
oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e
indicando a sua localização.

§ 2o O julgamento será realizado se a testemunha
não for encontrada no local indicado e assim for
certificado por oficial de justiça, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis e expressa referência às
diligências realizadas e à impossibilidade de sua
localização. (NR)
Art. 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454
a 461 deste Código, o juiz presidente verificará
se a urna contém as cédulas dos 25 (vinte e cinco) jurados sorteados, mandando que o escrivão
proceda à chamada deles. (NR)
Art. 463. Comparecendo, pelo menos, 19 (dezenove) jurados, o juiz presidente declarará instalados os
trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento.
Parágrafo único. O oficial de justiça fará o pregão,
certificando a diligência nos autos. (NR)
Art. 464. Não havendo o número referido no art. 463
deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos
suplentes quantos necessários, e designar-se-á
nova data para a sessão do júri. (NR)
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Art. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em
ata, remetendo-se o expediente de convocação,
com observância do disposto nos arts. 434 e 435
deste Código. (NR)
Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de
Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os
impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código.
§ 1o O juiz presidente também advertirá os jurados
de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar
sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho.
§ 2o A incomunicabilidade será certificada nos autos
pelo oficial de justiça. (NR)
Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas
relativas aos jurados presentes, o juiz presidente
sorteará 7 (sete) dentre eles para a formação do
Conselho de Sentença. (NR)
Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas
da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar
os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem
motivar a recusa. (NR)
Art. 469. Se forem 2 (dois) ou mais os acusados, as recusas
poderão ser feitas por um só defensor.
§ 1o A separação dos julgamentos somente ocorrerá
se, por 2 (duas) sessões consecutivas, em razão
das recusas, não for possível compor o Conselho
de Sentença.
§ 2o Determinada a separação dos julgamentos, será
julgado em 1o (primeiro) lugar o acusado a quem
foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de co-
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Art. 470. Desacolhida a argüição de impedimento, de
suspeição ou de incompatibilidade contra o
juiz presidente do tribunal, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o
julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. (NR)

ação parlamentar

autoria, aplicar-se-á o critério de preferência do
art. 429 deste Código. (NR)

Art. 471. Se, em conseqüência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não
houver número para a formação do Conselho,
o julgamento será adiado para o 1o (primeiro)
dia desimpedido, após sorteados os suplentes,
com observância do disposto no art. 464 deste
Código. (NR)
Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes,
fará aos jurados a seguinte exortação:
Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa
com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.
Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:
Assim o prometo.
Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia e do relatório do processo. (NR)
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Seção XI
Da Instrução em Plenário
Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o
querelante e o defensor do acusado tomarão,
sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.
§ 1o Para a inquirição das testemunhas arroladas pela
defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios
estabelecidos neste artigo.
§ 2o Os jurados poderão formular perguntas ao
ofendido e às testemunhas, por intermédio do
juiz presidente.
§ 3o As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de
peças que se refiram, exclusivamente, às provas
colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. (NR)
Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver
presente, na forma estabelecida no Capítulo III
do Título VII do Livro I deste Código, com as
alterações introduzidas nesta Seção.
§ 1o O Ministério Público, o assistente, o querelante
e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado.
§ 2o Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente.

252
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

§ 4o É vedada qualquer menção ao silêncio do acusado, às algemas durante os debates, à sentença
de pronúncia ou ao acórdão que a confirme, sob
pena de nulidade. (NR)

ação parlamentar

§ 3o Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário
do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem
dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à
garantia da integridade física dos presentes.

Art. 475. Sempre que possível, o registro do interrogatório e dos depoimentos será feito pelos meios ou
recursos de gravação magnética, estenotipia ou
técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.
Parágrafo único. A transcrição do registro constará
dos autos. (NR)

Seção XII

Dos Debates
Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra
ao Ministério Público, que fará a acusação, nos
limites da pronúncia, sustentando, se for o caso,
a existência de circunstância agravante.
§ 1o O assistente falará depois do Ministério Público.
§ 2o Tratando-se de ação penal de iniciativa privada,
falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver
retomado a titularidade da ação, na forma do
art. 29 deste Código.
§ 3o Finda a acusação, terá a palavra a defesa. (NR)
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Art. 477. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar,
sendo admitida a reinquirição de testemunha já
ouvida em plenário. (NR)
Art. 478. O tempo destinado à acusação e à defesa será de
2 (duas) horas para cada 1 (uma), e de 1/2 (meia)
hora para a réplica e outro tanto para a tréplica.
§ 1o Havendo mais de 1 (um) acusador ou mais de
1 (um) defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será
dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo.
§ 2o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para
a acusação e a defesa será, em relação a todos,
acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro o
da réplica e da tréplica, observado o disposto no
§ 1o deste artigo. (NR)
Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que
não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, dando-se
ciência à outra parte.
Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito,
bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias,
laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato
submetida à apreciação e julgamento dos jurados. (NR)
Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a
qualquer momento, e por intermédio do juiz
presidente, pedir ao orador que indique a folha
dos autos onde se encontra a peça por ele lida
ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados soli-
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§ 1o Concluídos os debates, o presidente indagará
dos jurados se estão habilitados a julgar ou se
necessitam de outros esclarecimentos.
§ 2o Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.

ação parlamentar

citar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de
fato por ele alegado.

§ 3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão
acesso aos autos e aos instrumentos do crime se
solicitarem ao juiz presidente. (NR)
Art. 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida
como essencial para o julgamento da causa, não
puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias.
Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes
também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no
prazo de 5 (cinco) dias. (NR)

Seção XIII
Do Questionário e Sua Votação
Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre
matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido
ou condenado.
Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em
proposições afirmativas, simples e distintas, de modo
que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o
presidente levará em conta os termos da pronúncia, do
interrogatório e das alegações das partes. (NR)
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Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:
I – a materialidade do fato;
II – a autoria ou participação;
III – se o acusado deve ser absolvido ou condenado;
IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; e
V – se existe circunstância qualificadora ou
causa de aumento de pena reconhecidas
na pronúncia.
§ 1o A resposta negativa, por mais de 3 (três) jurados,
a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e
II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.
§ 2o Respondidos afirmativamente por mais de 3
(três) jurados os quesitos relativos aos incisos I
e II do caput deste artigo, será formulado o 3o
(terceiro) quesito, com a seguinte redação:
O jurado absolve ou condena o acusado?
§ 3o Os quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo e os demais que devam ser formulados
nos termos do § 5o deste artigo serão respondidos
com as cédulas contendo as palavras sim e não.
§ 4o O 3o (terceiro) quesito será respondido por cédulas especiais contendo as palavras absolvo
e condeno.
§ 5o Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:
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II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia.
§ 6o Sustentada a desclassificação da infração para
outra de competência do juiz singular, será incluído quesito a respeito, para ser respondido
após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso.

ação parlamentar

I – causa de diminuição de pena alegada pela
defesa;

§ 7o Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua
forma tentada ou havendo divergência sobre a
tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito
acerca destas questões, para ser respondido após
o segundo quesito.
§ 8o Havendo mais de 1 (um) crime ou mais de 1
(um) acusado, os quesitos serão formulados em
séries distintas. (NR)
Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará
das partes se têm requerimento ou reclamação a
fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.
Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente
explicará aos jurados o significado de cada quesito. (NR)
Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz
presidente, os jurados, o Ministério Público, o
assistente, o querelante, o defensor do acusado,
o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala
especial a fim de ser procedida a votação.
§ 1o Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire,
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permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo.
§ 2o O juiz presidente advertirá as partes de que
não será permitida qualquer intervenção que
possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. (NR)
Art. 486. Para proceder-se à votação, o presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas
de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 (sete) delas a palavra sim, 7 (sete) a palavra
não, 7 (sete) a palavra absolvo e outras 7 (sete) a
palavra condeno. (NR)
Art. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá, em urnas separadas, as cédulas correspondentes aos votos, e as não utilizadas. (NR)
Art. 488. Após a resposta de cada quesito, e verificados os
votos e as cédulas não utilizadas, o presidente
determinará que o escrivão registre no termo a
votação de cada quesito, bem como o resultado
do julgamento.
Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. (NR)
Art. 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas
por maioria de votos. (NR)
Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a
contradição, submeterá novamente à votação os
quesitos a que se referirem tais respostas.
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Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere
o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. (NR)

ação parlamentar

Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. (NR)

Seção XIV
Da Sentença
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença,
com observância do seguinte:
I – o relatório mencionará as alegações das partes e o respectivo fundamento jurídico;
II – no caso de condenação:
a) fixará a pena-base;
b) considerará as circunstâncias agravantes ou
atenuantes alegadas nos debates;
c) imporá os aumentos ou diminuições da pena,
em atenção às causas admitidas pelo júri;
d) observará o disposto no art. 387 deste Código, no que for cabível; e
e) mandará o réu recolher-se à prisão, se presentes os requisitos da prisão preventiva;
III – no caso de absolvição:
a) mandará colocar em liberdade o acusado se
por outro motivo não estiver preso; e
b) revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas.
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IV – imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível.
§ 1o Se houver desclassificação da infração para outra,
de competência do juiz singular, ao presidente
do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em
seguida, exceto quando o delito resultante da
nova tipificação for considerado pela lei como
infração penal de menor potencial ofensivo, da
competência do Juizado Especial Criminal, para
onde serão remetidos os autos.
§ 2o Em caso de desclassificação, o crime conexo que
não seja doloso contra a vida será julgado pelo
juiz presidente do Tribunal do Júri, salvo quando estiver incluído na competência do Juizado
Especial Criminal. (NR)
Art. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente
antes de encerrada a sessão de julgamento. (NR)

Seção XV

Da Ata dos Trabalhos
Art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará
ata, assinada pelo presidente e pelas partes.
Parágrafo único. No transcorrer do julgamento, o escrivão redigirá minuta, contendo um resumo dos trabalhos,
das principais ocorrências e de todos os incidentes, que será
submetida ao juiz presidente e às partes para verificação e
assinatura e servirá de base para a elaboração da ata. (NR)
Art. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências,
mencionando obrigatoriamente:
I – a data e a hora da instalação dos trabalhos;
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III – os jurados que deixaram de comparecer, com
escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas;
IV – o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa;
V – o sorteio dos jurados suplentes;

ação parlamentar

II – o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes;

VI – o adiamento da sessão, se houver ocorrido,
com a indicação do motivo;
VII – a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se
houver, e a do defensor do acusado;
VIII – o pregão e a sanção imposta, no caso de
não comparecimento;
IX – as testemunhas dispensadas de depor;
X – o recolhimento das testemunhas a lugar de
onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras;
XI – a verificação das cédulas pelo juiz presidente;
XII – a formação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas;
XIII – o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo;
XIV – os debates e as alegações das partes com os
respectivos fundamentos;
XV – os incidentes;
XVI – o julgamento da causa; e
XVII – a publicidade dos atos da instrução plenária,
das diligências e da sentença. (NR)
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Art. 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções
administrativa e penal. (NR)

Seção XVI

Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri
Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal
do Júri, além de outras expressamente referidas
neste Código:
I – regular a polícia das sessões e prender os
desobedientes;
II – requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade;
III – dirigir os debates, intervindo em caso de abuso ou excesso de linguagem;
IV – resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri;
V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o
julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor;
VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença;
VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável
à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados;
VIII – interromper a sessão por tempo razoável,
para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados;
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X – resolver as questões de direito suscitadas no
curso do julgamento;
XI – determinar, de ofício ou a requerimento das
partes ou de qualquer jurado, as diligências
destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta
que prejudique o esclarecimento da verdade;

ação parlamentar

IX – decidir, de ofício ou a requerimento das partes, a argüição de extinção de punibilidade;

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver
com a palavra, podendo conceder até 3 (três)
minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. (NR)
Art. 2o O art. 581 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 581 .............................................................................
..................................................................................................
IV – que pronunciar o réu;
..................................................................................................
VI – (revogado);
.......................................................................................... (NR)
Art. 3o Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data de sua publicação.
Art. 4o Ficam revogados o inciso VI do caput do art. 581
e o Capítulo IV do Título II do Livro III do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

Câmara dos Deputados, 26 de março de 2007.
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Ofício no 1.991 (SF)

Brasília, 21 de dezembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Substitutivo do Senado a projeto de lei da
Câmara.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou,
em revisão, nos termos do substitutivo em anexo, o Projeto de
Lei da Câmara no 20, de 2007 (PL no 4.203, de 2001, nessa Casa),
que “Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos ao Tribunal do
Júri, e dá outras providências”, que ora encaminho para apreciação dessa Casa.

Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro Secretário, no exercício da
Primeiro Secretaria.

264
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
no 20, de 2007 (PL no 4.203, de 2001, na Casa de origem), que “Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
relativos ao Tribunal do Júri, e dá outras providências.”

ação parlamentar

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos ao
Tribunal do Júri, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O Capítulo II do Título I do Livro II do DecretoLei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO II
Do Procedimento Relativo aos Processos da Competência
do Tribunal do Júri
Seção I
Da Acusação e da Instrução Preliminar
Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1o O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado
ou do comparecimento, em juízo, do acusado
ou de defensor constituído, no caso de citação
inválida ou por edital.
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§ 2o A acusação deverá arrolar testemunhas, até o
máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa.
§ 3o Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o
máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (NR)
Art. 407. As exceções serão processadas em apartado, nos
termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (NR)
Art. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o
juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos. (NR)
Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério
Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias. (NR)
Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas
e a realização das diligências requeridas pelas
partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias. (NR)
Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível,
à inquirição das testemunhas arroladas pela
acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como
aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e
ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendose o debate.
§ 1o Os esclarecimentos dos peritos dependerão de
prévio requerimento e de deferimento pelo juiz.
§ 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
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§ 4o As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo
prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por
mais 10 (dez).

ação parlamentar

§ 3o Encerrada a instrução probatória, observar-se-á,
se for o caso, o disposto no art. 384.

§ 5o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles
será individual.
§ 6o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
§ 7o Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a
condução coercitiva de quem deva comparecer.
§ 8o A testemunha que comparecer será inquirida,
independentemente da suspensão da audiência,
observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.
§ 9o Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que
os autos para isso lhe sejam conclusos. (NR)
Art. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias. (NR)
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Seção II
Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo
legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas
de aumento de pena.
§ 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor
da fiança para a concessão ou manutenção da
liberdade provisória.
§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente
decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre
a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I. (NR)
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato
ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção
da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia
ou queixa se houver prova nova. (NR)
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde
logo o acusado, quando:
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II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime.

ação parlamentar

I – provada a inexistência do fato;

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV
do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista
no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única
tese defensiva. (NR)
Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. (NR)
Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação
de outras pessoas não incluídas na acusação, o
juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado,
determinará o retorno dos autos ao Ministério
Público, por 15 (quinze) dias, aplicável, no que
couber, o art. 80. (NR)
Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave. (NR)
Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância
com a acusação, da existência de crime diverso
dos referidos no § 1o do art. 74 e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao
juiz que o seja.
Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a
outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. (NR)
Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:
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I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;
II – ao defensor constituído, ao querelante e ao
assistente do Ministério Público, na forma do
disposto no § 1o do art. 370.
Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado
solto que não for encontrado. (NR)
Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão
encaminhados ao juiz presidente do Tribunal
do Júri.
§ 1o Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a
classificação do crime, o juiz ordenará a remessa
dos autos ao Ministério Público.
§ 2o Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz
para decisão. (NR)

Seção III
Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário
Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do
Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco)
dias, apresentarem rol de testemunhas que irão
depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. (NR)
Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas
a serem produzidas ou exibidas no plenário
do júri, e adotadas as providências devidas, o
juiz presidente:
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II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do
Tribunal do Júri. (NR)

ação parlamentar

I – ordenará as diligências necessárias para sanar
qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa;

Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária
não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri
o preparo para julgamento, o juiz competente
remeter-lhe-á os autos do processo preparado
até 5 (cinco) dias antes do sorteio a que se refere o art. 433.
Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os
processos preparados até o encerramento da reunião,
para a realização de julgamento. (NR)

Seção IV
Do Alistamento dos Jurados
Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do
Tribunal do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um
mil e quinhentos) jurados nas comarcas de mais
de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300
(trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de
mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 80
(oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de
menor população.
§ 1o Nas comarcas onde for necessário, poderá ser
aumentado o número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas
em urna especial, com as cautelas mencionadas
na parte final do § 3o do art. 426.
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§ 2o O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades
associativas e culturais, instituições de ensino
em geral, universidades, sindicatos, repartições
públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para
exercer a função de jurado. (NR)
Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa
até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada
em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.
§ 1o A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante
reclamação de qualquer do povo, ao juiz presidente, até o dia 10 de novembro, data de sua
publicação definitiva.
§ 2o Juntamente com a lista, serão transcritos os
arts. 436 a 446.
§ 3o Os nomes e endereços dos alistados, em cartões
iguais, após serem verificados na presença do
Ministério Público, de advogado indicado pela
Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil
e de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, permanecerão, guardados em
urna fechada a chave, sob a responsabilidade do
juiz presidente.
§ 4o O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem a
publicação da lista geral fica dela excluído. (NR)

Seção V
Do Desaforamento
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou
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a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente,
do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar
o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
§ 1o O pedido de desaforamento será distribuído
imediatamente e terá preferência de julgamento
na Câmara ou Turma competente.
§ 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator
poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.
§ 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida
não tiver sido por ele solicitada.
§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de
pronúncia ou quando efetivado o julgamento,
não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento
anulado. (NR)
Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço,
ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o
julgamento não puder ser realizado no prazo de
6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado
da decisão de pronúncia.
§ 1o Para a contagem do prazo referido neste artigo,
não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa.
§ 2o Não havendo excesso de serviço ou existência de
processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação
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pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas
previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento. (NR)

Seção VI
Da Organização da Pauta
Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração
na ordem dos julgamentos, terão preferência:
I – os acusados presos;
II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão;
III – em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados.
§ 1o Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na
porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos
processos a serem julgados, obedecida a ordem
prevista no caput deste artigo.
§ 2o O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que
tiver o julgamento adiado. (NR)
Art. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 3 (três) dias antes da
data da sessão na qual pretenda atuar. (NR)
Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for
possível, as testemunhas e os peritos, quando
houver requerimento, para a sessão de instrução
e julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420. (NR)
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Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério
Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da
Defensoria Pública para acompanharem, em dia
e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. (NR)

ação parlamentar

Seção VII
Do Sorteio e da Convocação dos Jurados

Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas
abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados,
para a reunião periódica ou extraordinária.
§ 1o O sorteio será realizado entre o décimo quinto
e o décimo dias úteis antecedentes à instalação
da reunião.
§ 2o A audiência de sorteio não será adiada pelo não
comparecimento das partes.
§ 3o O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. (NR)
Art. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião,
sob as penas da lei.
Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446. (NR)
Art. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal
do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes,
além do dia, hora e local das sessões de instrução
e julgamento. (NR)
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Seção VIII
Da Função do Jurado
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento
compreenderá os cidadãos maiores de 21 (vinte
e um) anos de notória idoneidade.
§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em
razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou
grau de instrução.
§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a
condição econômica do jurado. (NR)
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:
I – o Presidente da República e os Ministros de
Estado;
II – os Governadores e seus respectivos Secretários;
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital
e Municipais;
IV – os Prefeitos Municipais;
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da
segurança pública;
VIII – os militares em serviço ativo;
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X – aqueles que o requererem, demonstrando
justo impedimento. (NR)
Art. 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no
dever de prestar serviço alternativo, sob pena de
suspensão dos direitos políticos, enquanto não
prestar o serviço imposto.

ação parlamentar

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que
requeiram sua dispensa;

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de
atividades de caráter administrativo, assistencial,
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.
§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (NR)
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão
especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. (NR)
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439, preferência, em igualdade de
condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função
pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (NR)
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos
ou salário do jurado sorteado que comparecer à
sessão do júri. (NR)
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de
comparecer no dia marcado para a sessão ou
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retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 (um) a 10
(dez) salários mínimos, a critério do juiz, de
acordo com a sua condição econômica. (NR)
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo
relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até
o momento da chamada dos jurados. (NR)
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão
motivada do juiz presidente, consignada na ata
dos trabalhos. (NR)
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente
nos mesmos termos em que o são os juízes togados. (NR)
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas,
faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445. (NR)

Seção IX
Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do
Conselho de Sentença
Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz
togado, seu presidente e por 25 (vinte e cinco)
jurados que serão sorteados dentre os alistados,
7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de
Sentença em cada sessão de julgamento. (NR)
Art. 448. São impedidos de servir no mesmo Conselho:
I – marido e mulher;
II – ascendente e descendente;

278
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio;
V – tio e sobrinho;
VI – padrasto, madrasta ou enteado.
§ 1o O mesmo impedimento ocorrerá em relação às
pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar.

ação parlamentar

III – sogro e genro ou nora;

§ 2o Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades
dos juízes togados. (NR)
Art. 449. Não poderá servir o jurado que:
I – tiver funcionado em julgamento anterior
do mesmo processo, independentemente da
causa determinante do julgamento posterior;
II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o
outro acusado;
III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. (NR)
Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido
sorteado em primeiro lugar. (NR)
Art. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados
para a constituição do número legal exigível
para a realização da sessão. (NR)
Art. 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as
partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. (NR)
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Seção X
Da Reunião e das Sessões do Tribunal do Júri
Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de
instrução e julgamento nos períodos e na forma
estabelecida pela lei local de organização judiciária. (NR)
Art. 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da
sessão, o juiz presidente decidirá os casos de
isenção e dispensa de jurados e o pedido de
adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. (NR)
Art. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz
presidente adiará o julgamento para o primeiro
dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas.
Parágrafo único. Se a ausência não for justificada,
o fato será imediatamente comunicado ao ProcuradorGeral de Justiça com a data designada para a nova sessão. (NR)
Art. 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este
constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão.
§ 1o Não havendo escusa legítima, o julgamento será
adiado somente uma vez, devendo o acusado ser
julgado quando chamado novamente.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, o juiz intimará a
Defensoria Pública para o novo julgamento, que
será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias. (NR)
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§ 1o Os pedidos de adiamento e as justificações de
não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente
submetidos à apreciação do juiz presidente do
Tribunal do Júri.

ação parlamentar

Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do
advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.

§ 2o Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido
de dispensa de comparecimento subscrito por
ele e seu defensor. (NR)
Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação
penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa
prevista no § 2o do art. 436. (NR)
Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no art. 441. (NR)
Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença,
as testemunhas ,serão recolhidas a lugar onde
umas não possam ouvir os depoimentos das
outras. (NR)
Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha
deixar de comparecer, salvo se uma das partes
tiver requerido a sua intimação por mandado,
na oportunidade de que trata o art. 422, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.
§ 1o Se intimada, a testemunha não comparecer, o juiz
presidente suspenderá os trabalhos e mandará
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conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro
dia desimpedido, ordenando a sua condução.
§ 2o O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local
indicado, se assim for certificado por oficial de
justiça. (NR)
Art. 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454
a 461, o juiz presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 (vinte e cinco) jurados
sorteados, mandando que o escrivão proceda à
chamada deles. (NR)
Art. 463. Comparecendo, pelo menos, 15 (quinze) jurados, o juiz presidente declarará instalados os
trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento.
§ 1o O oficial de justiça fará o pregão, certificando a
diligência nos autos.
§ 2o Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do
número legal. (NR)
Art. 464. Não havendo o número referido no art. 463,
proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes
quantos necessários, e designar-se-á nova data
para a sessão do júri. (NR)
Art. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata,
remetendo-se o expediente de convocação, com
observância do disposto nos arts. 434 e 435. (NR)
Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de
Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os
impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449.
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§ 2o A incomunicabilidade será certificada nos autos
pelo oficial de justiça. (NR)
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§ 1o O juiz presidente também advertirá os jurados
de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar
sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2o do
art. 436.

Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas
relativas aos jurados presentes, o juiz presidente
sorteará 7 (sete) dentre eles para a formação do
Conselho de Sentença. (NR)
Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas
da urna, o juiz presidente as lerá e a defesa e,
depois dela, o Ministério Público poderá recusar
os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem
motivar a recusa.
Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente
por qualquer das partes será excluído daquela sessão de
instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para
a composição do Conselho de Sentença com os jurados
remanescentes. (NR)
Art. 469. Se forem 2 (dois) ou mais os acusados, as recusas
poderão ser feitas por um só defensor.
§ 1o A separação dos julgamentos somente ocorrerá
se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 (sete) jurados para compor o
Conselho de Sentença.
§ 2o Determinada a separação dos julgamentos, será
julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi
atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência do
art. 429. (NR)
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Art. 470. Desacolhida a argüição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz
presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário,
o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a
decisão. (NR)
Art. 471. Se, em conseqüência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não
houver número para a formação do Conselho,
o julgamento será adiado para o primeiro dia
desimpedido, após sorteados os suplentes, com
observância do disposto no art. 464. (NR)
Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes,
fará aos jurados a seguinte exortação:
Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa
com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.
Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:
Assim o prometo.
Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório
do processo. (NR)

284
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o
querelante e o defensor do acusado tomarão,
sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.

ação parlamentar

Seção XI
Da Instrução em Plenário

§ 1o Para a inquirição das testemunhas arroladas pela
defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios
estabelecidos neste artigo.
§ 2o Os jurados poderão formular perguntas ao
ofendido e às testemunhas, por intermédio do
juiz presidente.
§ 3o As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de
peças processuais.
§ 4o Será de, no máximo, 2 (duas) horas o tempo destinado a cada parte para a leitura de peças. (NR)
Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver
presente, na forma estabelecida no Capítulo III
do Título VII do Livro I, com as alterações introduzidas nesta Seção.
§ 1o O Ministério Público, o assistente, o querelante
e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado.
§ 2o Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente.
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§ 3o Não se permitirá o uso de algemas no acusado
durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário
à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. (NR)
Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório
será feito pelos meios ou recursos de gravação
magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica
similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.
Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita
a degravação, constará dos autos. (NR)

Seção XII
Dos Debates
Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra
ao Ministério Público, que fará a acusação, nos
limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.
§ 1o O assistente falará depois do Ministério Público.
§ 2o Tratando-se de ação penal de iniciativa privada,
falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma
do art. 29.
§ 3o Finda a acusação, terá a palavra a defesa.
§ 4o A acusação poderá replicar e a defesa treplicar,
sendo admitida a reinquirição de testemunha já
ouvida em plenário. (NR)
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§ 1o Havendo mais de um acusador ou mais de um
defensor, combinarão entre si a distribuição do
tempo, que, na falta de acordo, será dividido
pelo juiz presidente, de forma a não exceder o
determinado neste artigo.

ação parlamentar

Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de
uma hora e meia para cada, e de uma hora para
a réplica e outro tanto para a tréplica.

§ 2o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para
a acusação e a defesa será acrescido de 1 (uma)
hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica,
observado o disposto no § 1o deste artigo. (NR)
Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob
pena de nulidade, fazer referências:
I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à
determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;
II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu
prejuízo. (NR)
Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que
não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito,
bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias,
laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato
submetida à apreciação e julgamento dos jurados. (NR)
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Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento, e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos
autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe,
pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por
ele alegado.
§ 1o Concluídos os debates, o presidente indagará
dos jurados se estão habilitados a julgar ou se
necessitam de outros esclarecimentos.
§ 2o Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.
§ 3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão
acesso aos autos e aos instrumentos do crime se
solicitarem ao juiz presidente. (NR)
Art. 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida
como essencial para o julgamento da causa, não
puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. (NR)

Seção XIII
Do Questionário e sua Votação
Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre
matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.
Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que
cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das
decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. (NR)

288
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

I – a materialidade do fato;
II – a autoria ou participação;
III – se o acusado deve ser absolvido;
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Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;
V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
§ 1o A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados,
a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e
II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.
§ 2o Respondidos afirmativamente por mais de 3
(três) jurados os quesitos relativos aos incisos I
e II do caput deste artigo será formulado quesito
com a seguinte redação:
O jurado absolve o acusado?
§ 3o Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:
I – causa de diminuição de pena alegada pela
defesa;
II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia
ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
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§ 4o Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o
segundo ou terceiro quesito, conforme o caso.
§ 5o Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua
forma tentada ou havendo divergência sobre a
tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito
acerca destas questões, para ser respondido após
o segundo quesito.
§ 6o Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. (NR)
Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará
das partes se têm requerimento ou reclamação a
fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.
Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente
explicará aos jurados o significado de cada quesito. (NR)
Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz
presidente, os jurados, o Ministério Público, o
assistente, o querelante, o defensor do acusado,
o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala
especial a fim de ser procedida a votação.
§ 1o Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo
somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo.
§ 2o O juiz presidente advertirá as partes de que não
será permitida qualquer intervenção que possa
perturbar a livre manifestação do Conselho e
fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. (NR)
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Art. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá, em urnas separadas, as cédulas correspondentes aos votos, e as não utilizadas. (NR)

ação parlamentar

Art. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito,
o juiz presidente mandará distribuir aos jurados
pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 (sete) delas a palavra ‘sim’, 7 (sete) a palavra ‘não’. (NR)

Art. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que
o escrivão registre no termo a votação de cada
quesito, bem como o resultado do julgamento.
Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. (NR)
Art. 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas
sempre por maioria e a resposta coincidente de
mais de 3 (três) jurados a qualquer quesito encerra a contagem dos votos referentes a ele. (NR)
Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em
contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste
a contradição, submeterá novamente à votação
os quesitos a que se referirem tais respostas.
Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. (NR)
Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere
o art. 488 assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. (NR)
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Seção XIV
Da Sentença

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenação:
a) fixará a pena-base;
b) considerará as circunstâncias agravantes ou
atenuantes alegadas nos debates;
c) imporá os aumentos ou diminuições da pena,
em atenção às causas admitidas pelo júri;
d) observará as demais disposições do art. 387;
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva;
f) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos
da condenação;
II – no caso de absolvição:
a) mandará colocar em liberdade o acusado se
por outro motivo não estiver preso;
b) revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas;
c) imporá, se for o caso, a medida de segurança
cabível.
§ 1o Se houver desclassificação da infração para outra,
de competência do juiz singular, ao presidente
do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em
seguida, aplicando-se, quando o delito resultante
da nova tipificação for considerado pela lei como
infração penal de menor potencial ofensivo, os
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§ 2o Em caso de desclassificação, o crime conexo que
não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz
presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no
que couber, o disposto no § 1o deste artigo. (NR)

ação parlamentar

artigos 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de
setembro de 1995.

Art. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente
antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. (NR)

Seção XV
Da Ata dos Trabalhos
Art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará
ata, assinada pelo presidente e pelas partes. (NR)
Art. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências,
mencionando obrigatoriamente:
I – a data e a hora da instalação dos trabalhos;
II – o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes;
III – os jurados que deixaram de comparecer, com
escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas;
IV – o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa;
V – o sorteio dos jurados suplentes;
VI – o adiamento da sessão, se houver ocorrido,
com a indicação do motivo;
VII – a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se
houver, e a do defensor do acusado;
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VIII – o pregão e a sanção imposta, no caso de
não comparecimento;
IX – as testemunhas dispensadas de depor;
X – o recolhimento das testemunhas a lugar de
onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras;
XI – a verificação das cédulas pelo juiz presidente;
XII – a formação do Conselho de Sentença, com
o registro dos nomes dos jurados sorteados
e recusas;
XIII – o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo;
XIV – os debates e as alegações das partes com os
respectivos fundamentos;
XV – os incidentes;
XVI – o julgamento da causa;
XVII – a publicidade dos atos da instrução plenária,
das diligências e da sentença. (NR)
Art. 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções
administrativa e penal. (NR)

Seção XVI
Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri
Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal
do Júri, além de outras expressamente referidas
neste Código:
I – regular a polícia das sessões e prender os desobedientes;
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III – dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes;
IV – resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri;

ação parlamentar

II – requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade;

V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o
julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor;
VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença;
VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável
à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados;
VIII – interromper a sessão por tempo razoável,
para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados;
IX – decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer
destes, a argüição de extinção de punibilidade;
X – resolver as questões de direito suscitadas no
curso do julgamento;
XI – determinar, de ofício ou a requerimento das
partes ou de qualquer jurado, as diligências
destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta
que prejudique o esclarecimento da verdade;
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XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver
com a palavra, podendo conceder até 3 (três)
minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. (NR)
Art. 2o O art. 581 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 581. ...........................................................
		 ......................................................
IV – que pronunciar o réu;
		 ............................................” (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data de sua publicação.
Art. 4o Ficam revogados o inciso VI do caput do art. 581
e o Capítulo IV do Título II do Livro III, ambos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal.

Senado Federal, 21 de dezembro de 2007.
Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente do Senado Federal.
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PROJETO DE LEI No 4.203, DE 2001
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos ao
Tribunal do Júri, e dá outras providências.

ação parlamentar

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Flávio Dino

I – RELATÓRIO
Retorna a esta Casa com Substitutivo do Senado Federal o
Projeto de Lei no 4203, de 2001, de autoria do Poder Executivo,
que tem por objetivo alterar o procedimento de julgamento dos
crimes de competência do Tribunal do Júri.
O Substitutivo do Senado Federal trouxe as seguintes alterações:
1.

O artigo 406 recebeu nova redação para tornar claro que
o recebimento da denúncia é regra no Processo Penal e
para excluir a expressão “testemunhas da acusação”.

2.

No art. 411, o § 5o foi modificado “para prever que
quando houver mais de um réu, o tempo adicional para
os debates orais se dará também para a acusação”. No
mesmo artigo, foi acrescentado § 9o que estabelece prazo para que o juiz decida após a instrução probatória.

3.

Alterou-se o art. 421, que, nas palavras do Senador relator, “pretendia subtrair do júri – até mesmo do seu
presidente – o conhecimento de peças processuais importantes, pois previa que somente as provas irrepetíveis
fossem enviadas. (...) Com a mudança, os autos – com
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todas as provas produzidas – serão enviados ao júri a
quem competirá fazer a análise e proferir o julgamento.”
4.

O parágrafo único do art. 422 foi suprimido, por se
tratar de dispositivo que poderia se consubstanciar em
causa de adiamento do julgamento por tempo indefinido, bastando, para tanto, o arrolamento de testemunha em locais distantes e de difícil cumprimento de
cartas precatórias.

5.

No artigo 426, o § 4o foi modificado para reduzir o período em que o jurado que integrou o Conselho de Sentença fica excluído da lista geral do Júri. O § 5o, por sua
vez, foi suprimido para que seja feita uma nova lista dos
jurados a cada ano.

6.

No tocante ao desaforamento, a expressão “a requerimento do acusado” foi suprimida do artigo 428 por
questão de isonomia processual.

7.

O artigo 430 foi modificado para reduzir o prazo para o
assistente requerer sua habilitação.

8.

Do artigo 431, foi subtraído o parágrafo único por considerá-lo inócuo.

9.

O artigo 432 foi modificado para prever que sejam intimados para acompanhar o sorteio dos jurados apenas o
Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e
a Defensoria Pública, pois entendeu o Senado que o texto, tal como se encontrava anteriormente, dava ensejo
a possíveis atrasos no julgamento.

10. Modificou-se o artigo 434 para prever que somente os
jurados sorteados serão convocados para comparecer à
reunião periódica ou extraordinária.
11. O artigo 436 foi alterado para que a idade mínima para
ser jurado seja de 21 anos. Acredita o Senado que é difícil aferir “notória idoneidade” em alguém que acabou
de atingir a maioridade civil.
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13. O artigo 445 foi alterado para prever que haverá responsabilidade criminal, nos moldes dos juízes, para os
jurados quando no exercício da função judicante ou a
pretexto de exercê-la.
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12. Os artigos 442 e 443 do texto da Câmara foram fundidos, sendo o parágrafo único do 442 transformado em
artigo 443. Além disso, a penalidade prevista nos artigos foi modificada para pena de multa.

14. Para prever aplicação de multa à testemunha faltante, o
artigo 458 foi modificado.
15. O artigo 461 teve seu § 2o modificado para prever que
o julgamento será realizado mesmo na hipótese de testemunha não ser encontrada no local indicado, desde
que assim seja certificado por oficial de justiça.
16. No artigo 463, foi alterada a exigência presencial mínima de jurados para que o juiz abra a sessão de julgamento, reduzindo-a para 15 jurados. Além disso, foi
acrescentado um parágrafo para prever que os jurados
excluídos por impedimento ou suspeição sejam computados para a constituição do número legal.
17. Os artigos 468 e 469 foram alterados para imprimir
maior celeridade ao processo, acabando com a cisão do
julgamento no caso de dispensa ou recusa de jurado
por defensor.
18. No artigo 472, a alteração proposta pelo Senado se limita a tornar o dispositivo mais preciso, acrescentando que “aos jurados serão entregues, entre outras peças
processuais, a ‘pronúncia ou, se for o caso, as decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação’”. A
mesma medida foi tomada nos artigos 476, 478, I, e
483, V e § 3o, II.
19. Quanto ao artigo 473, o Senado modificou o § 3o para
permitir que jurados e partes requeiram a leitura de
quaisquer peças processuais e acrescentou § 4o para
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determinar que o tempo destinado à leitura de cada
peça não exceda 2 (duas) horas de duração.
20. O artigo 475 foi modificado para determinar que o
registro dos depoimentos e interrogatórios será feito
obrigatoriamente “pelos meios ou recursos de gravação
magnética, estenotipia ou técnica similar”. A redação
original trazia a expressão “sempre que possível”, consubstanciando-se no que o Senado chamou de “convite
ao ‘nunca ser possível’”.
21. No artigo 477, foi alterada a distribuição do tempo destinado aos debates orais no plenário do Júri. O tempo
inicial, que era de duas horas, passou a ser de uma hora
e meia para cada parte e a antiga meia hora para cada
parte replicar ou treplicar deu lugar ao período de uma
hora para cada.
22. O artigo 478 foi modificado para incorporar o § 4o do
art. 474 e para estabelecer como causa de nulidade a
referência à pronúncia quando ela é feita como “argumento de autoridade”.
23. Com o fito de imprimir maior celeridade processual ao
Tribunal do Júri, o artigo 479 foi modificado para estabelecer a antecedência mínima de três dias para a juntada de provas ao processo.
24. O artigo 481 teve seu parágrafo único suprimido por têlo julgado desnecessário o Senado.
25. Quanto à quesitação, o Senado modificou o inciso III do
artigo 483 para modificar a pergunta “o acusado deve
ser condenado ou absolvido?” para “o acusado deve ser
absolvido?”. Conseqüentemente, foram suprimidos os
§§ 3o e 4o do artigo, renumerando-se os demais e modificando-se o final do caput do artigo 486.
26. Para garantir o sigilo das votações, o artigo 489 sofreu
alterações com o objetivo de tornar claro que “as decisões do Tribunal do Júri serão tomadas sempre por
maioria e a resposta coincidente de mais de 3 (três) ju-
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27. O artigo 492 foi modificado para adequação técnica e
para determinar que, nos casos de crimes considerados
de menor potencial ofensivo, o juiz-presidente aplique
a Lei 9.099, de 1995, no que couber.
28. Por fim, foi suprimido o parágrafo único do artigo 494,
que exige que o escrivão redija, no transcorrer do julgamento, minuta para posterior elaboração da ata. Justifica o Senado que o escrivão deve lavrar a própria ata
no momento em que os fatos acontecem, prescindindo,
assim, de elaboração de minuta.
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rados a qualquer quesito encerra a contagem dos votos
referentes a ele”.

Além das alterações mencionadas, o Senador Demóstenes
Torres também incluiu em seu Substitutivo as seguintes emendas, de autoria da Senadora Ideli Salvatti e dos Senadores Jefferson Péres, Mozarildo Cavalcanti, Pedro Simon, Romeu Tuma e
Valter Pereira:
Emenda no 2: modifica o artigo 413 para aperfeiçoar o
texto do projeto no que tange à decisão de pronúncia.
Emenda no 3: altera o inciso II do artigo 415 para tornar o texto coerente com o artigo 413.
Emenda no 4: dá ao artigo 417 nova redação, de forma
a corrigir possível violação à independência do Ministério Público quando da eventual remessa dos autos
para aditamento da peça acusatória após a pronúncia.
Prevê, ainda, eventual cisão do processo, quando for
o caso.
Emenda no 5: suprime a expressão “adotando-se, em
qualquer caso, o rito adequado” do artigo 419, por se
tratar de determinação desnecessária, uma vez que o
juiz competente já está obrigado a seguir as normas
processuais aplicáveis ao caso.
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Emenda no 6: em consonância com a modificação
proposta pela emenda no4, altera o § 1o do artigo 421
para excluir a violação à independência do MP.
Emenda no 9: com o objetivo de proteger as testemunhas que participarão do julgamento, esta emenda
modifica o artigo 435 para que não sejam divulgados
seus nomes.
Emenda no 10: modifica o artigo 438 para que a pena
aplicada nos casos em que o serviço do júri é recusado
seja a suspensão dos direitos políticos, pois a perda de
tais direitos seria pena por demais rigorosa.
Emenda no 16: altera o § 1o do artigo 466 para estabelecer pena de multa para jurados que se comunicarem
entre si ou com outrem ou que manifestarem opinião
sobre o processo.
Emenda no 21: dá outra redação à alínea “e” do inciso
I do artigo 492 para permitir que, nos casos em que o
acusado já se encontra preso, não haja a necessidade
de expedição de mandado para que ele seja recolhido
à prisão, podendo o juiz apenas recomendar sua manutenção na prisão em que se encontra.
Emenda no 24: muda a expressão “exceção”, constante do artigo 407, colocando-a no plural por motivo
técnico, uma vez que há mais de um tipo de exceção.
Emenda no 25: aprimora a redação do artigo 408.
Emenda no 26: no artigo 414, parágrafo único, substitui a expressão “acusação” por “denúncia ou queixa”,
tornando mais preciso o texto.
É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR
Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos regimentais, apreciar o Substitutivo elaborado
pelo Senado Federal ao Projeto de Lei em exame acerca de sua
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constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e quanto ao
seu mérito. Quanto aos requisitos formais, nada obsta as alterações efetuadas pelo Senado.
Quanto ao mérito, parecem-me corretas as seguintes alterações feitas pelo Senado Federal, razão pela qual as acolho: i, ii,
iii, iv, v (parcialmente), vi, viii, ix, x, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii,
xx, xxi, xxii, xxiii, xxv, xxvii, xviii. Além dessas alterações, por entendê-las corretas no mérito, acolho as emendas 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 16, 21, 24, 25 e 26. Quando às demais alterações, cabe análise
mais atenta.
A alteração v, proposta pelo Senador Demóstenes Torres, traz
duas alterações ao artigo 426 do CPP, que se refere à lista geral
dos jurados. A primeira delas, no que tange ao tempo em que
ficará excluído da lista o jurado que integrou o Conselho de sentença, não apresenta qualquer óbice constitucional ou de mérito. A segunda, no entanto, é questionável em seu mérito. Ela suprime o § 5o do referido artigo para que seja feita uma nova lista
geral de jurados a cada ano em vez de completá-la anualmente,
conforme constava do texto aprovado na Câmara. Ocorre que
tal supressão não traz benefícios práticos para o Tribunal do Júri,
fazendo com que todo o trabalho de se criar uma lista geral de
jurados seja integralmente repetido a cada ano. Por esse motivo,
rejeito a referida alteração feita pelo Senado para manter o
texto aprovado pela Câmara para o § 5o do artigo 426 do CPP.
No que tange ao novo prazo estipulado pelo Senado para requerimento de habilitação de assistente, rejeito a alteração vii,
pois o prazo mais longo (de 5 dias antes da realização de sessão,
conforme o texto aprovado pela Câmara) tem por objetivo evitar incidentes processuais em data muito próxima à realização
de sessão. Além disso, o prazo mais longo tornará mais viável
o conhecimento do requerimento por parte da defesa. Por esse
motivo, rejeito a alteração vii para manter o texto aprovado
pela Câmara para o artigo 430 do CPP.
A alteração xi, por sua vez, não se justifica, na medida em que
as maioridades penal e civil são alcançadas com 18 anos. Por tal
razão, rejeito a referida alteração para manter o texto do artigo 436 tal como foi aprovado pela Câmara dos Deputados.
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Quanto à leitura de peças processuais, a modificação xix
se afigura equivocada, pois traria morosidade demasiada ao
julgamento no Tribunal do Júri. Ora, a cada uma das partes já
é destinado um longo tempo para sustentação oral. Havendo
qualquer necessidade de se ler alguma peça processual, isso
pode ser feito durante o tempo destinado à discussão, não
havendo necessidade de se destinar mais quatro horas para a
leitura de peças, o que representaria lentidão desnecessária.
Por esse motivo, rejeito a alteração xix, suprimindo o § 4o
do artigo 473 do CPP e mantendo o texto aprovado pela
Câmara para o § 3o do referido artigo.
A supressão ao parágrafo único do artigo 481, trazida pela alteração xxiv, não merece ser acolhida. A redação original, proposta
por esta Casa, imprime maior celeridade ao rito ao determinar
que, desde logo, o juiz presidente nomeie perito e abra prazo
para as partes formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos, pois, assim, prescinde-se de intimação posterior para essas
providências. Portanto, rejeito a alteração xxiv para manter o
texto aprovado pela Câmara para o artigo 481 do CPP.
Por fim, rejeito a modificação xxvi, pois a redação dada pela
Câmara dos Deputados ao artigo 489 do CPP é mais compatível
com a natureza colegiada do julgamento, permitindo o conhecimento da manifestação de todos os julgadores. Ademais a sistemática proposta pelo Senado Federal não encontra semelhança com nenhum outro instituto de nosso sistema jurídico, pois,
quando do julgamento por Câmaras ou Turmas, todos os julgadores votam e têm seus votos computados. Finalmente, a experiência prática demonstra que o cômputo da posição de todos os
jurados é importante elemento de convicção quando do julgamento de recursos, uma vez que, obviamente, julgamentos por
unanimidade tendem a ter uma maior força persuasiva. Diante
de tais motivos, rejeito a alteração xxvi com a finalidade de
manter o texto aprovado pela Câmara para o artigo 489.
Assim, manifesto-me, pois, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação parcial
das alterações contidas no Substitutivo do Senado ao PL no 4203,
de 2001, nos termos acima especificados. Para melhor entendi-
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SUBSTITUTIVO DO SENADO
ALTERAÇÕES ACOLHIDAS
ITENS Nos: i, ii, iii, iv, v (parcialmente,
no que tange ao §4o do artigo 426), vi,
viii, ix, x, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii,
xx, xxi, xxii, xxiii, xxv, xxvii, xviii.
EMENDAS Nos: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
16, 21, 24, 25 e 26.

ALTERAÇÕES REJEITADAS
COM MANUTENÇÃO DO
TEXTO DA CÂMARA

ação parlamentar

mento da matéria, apresento, em anexo, texto consolidado que
retrata como ficará o Projeto com as alterações aprovadas pelo
Senado aqui acolhidas e com o texto aprovado pela Câmara
onde couber.

ITENS Nos: v (parcialmente, no que
tange ao §5o do artigo 426), vii, xi,
xix, xxiv, xxvi.

Sala da Comissão, 11 de março de 2008.
Deputado FLÁVIO DINO
Relator
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI No 4.203-D, DE 2001
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação dos arts. 406 a 429, 431 a 435, 437 a 472, 474 a
480, 482 a 488, e 490 a 497, todos do Código de Processo Penal,
constantes do art. 1o do substitutivo do Senado; e dos arts. 2o,
3o e 4o do substitutivo do Senado; e pela rejeição da supressão
do § 5o do art. 426, mantendo-se o § 5o do art. 426 do texto da
Câmara, e dos arts. 430, 436, 473, 481 e 489, todos do Código de
Processo Penal, constantes do art. 1o do substitutivo do Senado,
mantendo-se os respectivos dispositivos do texto da Câmara do
Projeto de Lei no 4.203/2001, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Flávio Dino.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Augusto
Farias, Ayrton Xerez, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada,
Bruno Rodrigues, Cândido Vaccarezza, Edson Aparecido, Efraim
Filho, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim,
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Campos,
José Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Joseph Bandeira, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair
Cunha, Paes Landim, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto
Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Solange Amaral, Valtenir Pereira, Vilson Covatti, Wolney Queiroz,
Alexandre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Alberto Leréia,
Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Eduardo Lopes, Fernando Coruja,
George Hilton, Hugo Leal, Humberto Souto, Jorginho Maluly,
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Sala da Comissão, em 11 de março de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente

ação parlamentar

José Pimentel, Luiz Couto, Mendes Ribeiro Filho, Pastor Manoel
Ferreira, Ricardo Barros, Vital do Rêgo Filho e William Woo.
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redação final

projeto de lei no 4.203-f de 2001
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos ao
Tribunal do Júri, e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o O Capítulo II do Título I do Livro II do Decreto-Lei
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO II
Do Procedimento Relativo aos Processos da Competência
do Tribunal do Júri
Seção I
Da Acusação e da Instrução Preliminar
Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1o O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado
ou do comparecimento, em juízo, do acusado
ou de defensor constituído, no caso de citação
inválida ou por edital.
§ 2o A acusação deverá arrolar testemunhas, até o
máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa.
§ 3o Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
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Art. 407. As exceções serão processadas em apartado, nos
termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (NR)
Art. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o
juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos. (NR)

ação parlamentar

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o
máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (NR)

Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério
Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias. (NR)
Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas
e a realização das diligências requeridas pelas
partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias. (NR)
Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível,
à inquirição das testemunhas arroladas pela
acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como
aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e
ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendose o debate.
§ 1o Os esclarecimentos dos peritos dependerão de
prévio requerimento e de deferimento pelo juiz.
§ 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
§ 3o Encerrada a instrução probatória, observar-se-á,
se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código.
§ 4o As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo
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prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por
mais 10 (dez).
§ 5o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles
será individual.
§ 6o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
§ 7o Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a
condução coercitiva de quem deva comparecer.
§ 8o A testemunha que comparecer será inquirida,
independentemente da suspensão da audiência,
observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.
§ 9o Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que
os autos para isso lhe sejam conclusos. (NR)
Art. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias. (NR)

Seção II
Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de par-
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§ 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor
da fiança para a concessão ou manutenção da
liberdade provisória.

ação parlamentar

ticipação, devendo o juiz declarar o dispositivo
legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas
de aumento de pena.

§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente
decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre
a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (NR)
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato
ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção
da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia
ou queixa se houver prova nova. (NR)
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde
logo o acusado, quando:
I – provada a inexistência do fato;
II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade
prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de
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7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando
esta for a única tese defensiva. (NR)
Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. (NR)
Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação
de outras pessoas não incluídas na acusação, o
juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado,
determinará o retorno dos autos ao Ministério
Público, por 15 (quinze) dias, aplicável, no que
couber, o art. 80 deste Código. (NR)
Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave. (NR)
Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância
com a acusação, da existência de crime diverso
dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e
não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.
Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a
outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. (NR)
Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:
I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;
II – ao defensor constituído, ao querelante e ao
assistente do Ministério Público, na forma do
disposto no § 1o do art. 370 deste Código.
Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado
solto que não for encontrado. (NR)
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§ 1o Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a
classificação do crime, o juiz ordenará a remessa
dos autos ao Ministério Público.
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Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão
encaminhados ao juiz presidente do Tribunal
do Júri.

§ 2o Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz
para decisão. (NR)

Seção III
Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário
Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do
Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco)
dias, apresentarem rol de testemunhas que irão
depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. (NR)
Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas
a serem produzidas ou exibidas no plenário
do júri, e adotadas as providências devidas, o
juiz presidente:
I – ordenará as diligências necessárias para sanar
qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa;
II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do
Tribunal do Júri. (NR)
Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária
não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri
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o preparo para julgamento, o juiz competente
remeter-lhe-á os autos do processo preparado
até 5 (cinco) dias antes do sorteio a que se refere
o art. 433 deste Código.
Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os
processos preparados até o encerramento da reunião,
para a realização de julgamento. (NR)

Seção IV
Do Alistamento dos Jurados
Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do
Tribunal do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um
mil e quinhentos) jurados nas comarcas de mais
de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300
(trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de
mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 80
(oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de
menor população.
§ 1o Nas comarcas onde for necessário, poderá ser
aumentado o número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas
em urna especial, com as cautelas mencionadas
na parte final do § 3o do art. 426 deste Código.
§ 2o O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades
associativas e culturais, instituições de ensino
em geral, universidades, sindicatos, repartições
públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para
exercer a função de jurado. (NR)
Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa
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§ 1o A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua
publicação definitiva.

ação parlamentar

até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada
em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.

§ 2o Juntamente com a lista, serão transcritos os
arts. 436 a 446 deste Código.
§ 3o Os nomes e endereços dos alistados, em cartões
iguais, após serem verificados na presença do
Ministério Público, de advogado indicado pela
Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil
e de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, permanecerão guardados em
urna fechada a chave, sob a responsabilidade
do juiz presidente.
§ 4o O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à
publicação da lista geral fica dela excluído.
§ 5o Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada. (NR)

Seção V
Do Desaforamento
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar
ou houver dúvida sobre a imparcialidade do
júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público,
do assistente, do querelante ou do acusado ou
mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região,
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onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
§ 1o O pedido de desaforamento será distribuído
imediatamente e terá preferência de julgamento
na Câmara ou Turma competente.
§ 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator
poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.
§ 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida
não tiver sido por ele solicitada.
§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de
pronúncia ou quando efetivado o julgamento,
não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento
anulado. (NR)
Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço,
ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o
julgamento não puder ser realizado no prazo de
6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado
da decisão de pronúncia.
§ 1o Para a contagem do prazo referido neste artigo,
não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa.
§ 2o Não havendo excesso de serviço ou existência
de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá
requerer ao Tribunal que determine a imediata
realização do julgamento. (NR)
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Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração
na ordem dos julgamentos, terão preferência:
I – os acusados presos;
II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão;

ação parlamentar

Seção VI
Da Organização da Pauta

III – em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados.
§ 1o Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na
porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos
processos a serem julgados, obedecida a ordem
prevista no caput deste artigo.
§ 2o O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que
tiver o julgamento adiado. (NR)
Art. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 (cinco) dias antes
da data da sessão na qual pretenda atuar. (NR)
Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for
possível, as testemunhas e os peritos, quando
houver requerimento, para a sessão de instrução
e julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420 deste Código. (NR)

Seção VII
Do Sorteio e da Convocação dos Jurados
Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério
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Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da
Defensoria Pública para acompanharem, em dia
e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. (NR)
Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas
abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados,
para a reunião periódica ou extraordinária.
§ 1o O sorteio será realizado entre o 15o (décimo
quinto) e o 10o (décimo) dia útil antecedente à
instalação da reunião.
§ 2o A audiência de sorteio não será adiada pelo não
comparecimento das partes.
§ 3o O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. (NR)
Art. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião,
sob as penas da lei.
Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. (NR)
Art. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal
do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes,
além do dia, hora e local das sessões de instrução
e julgamento. (NR)
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Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento
compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.
§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de
cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

ação parlamentar

Seção VIII
Da Função do Jurado

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a
condição econômica do jurado. (NR)
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:
I – o Presidente da República e os Ministros
de Estado;
II – os Governadores e seus respectivos Secretários;
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital
e Municipais;
IV – os Prefeitos Municipais;
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da
segurança pública;
VIII – os militares em serviço ativo;
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IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que
requeiram sua dispensa;
X – aqueles que o requererem, demonstrando
justo impedimento. (NR)
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no
dever de prestar serviço alternativo, sob pena de
suspensão dos direitos políticos, enquanto não
prestar o serviço imposto.
§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício
de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no
Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada
para esses fins.
§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (NR)
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão
especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. (NR)
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em
igualdade de condições, nas licitações públicas e
no provimento, mediante concurso, de cargo ou
função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (NR)
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos
ou salário do jurado sorteado que comparecer à
sessão do júri. (NR)
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Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo
relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até
o momento da chamada dos jurados. (NR)

ação parlamentar

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de
comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente
será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua
condição econômica. (NR)

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão
motivada do juiz presidente, consignada na ata
dos trabalhos. (NR)
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente
nos mesmos termos em que o são os juízes togados. (NR)
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade
penal prevista no art. 445 deste Código. (NR)

Seção IX
Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do
Conselho de Sentença
Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz
togado, seu presidente e por 25 (vinte e cinco)
jurados que serão sorteados dentre os alistados,
7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de
Sentença em cada sessão de julgamento. (NR)
Art. 448. São impedidos de servir no mesmo Conselho:
I – marido e mulher;
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II – ascendente e descendente;
III – sogro e genro ou nora;
IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio;
V – tio e sobrinho;
VI – padrasto, madrasta ou enteado.
§ 1o O mesmo impedimento ocorrerá em relação às
pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar.
§ 2o Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades
dos juízes togados. (NR)
Art. 449. Não poderá servir o jurado que:
I – tiver funcionado em julgamento anterior
do mesmo processo, independentemente da
causa determinante do julgamento posterior;
II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o
outro acusado;
III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. (NR)
Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido
sorteado em primeiro lugar. (NR)
Art. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados
para a constituição do número legal exigível
para a realização da sessão. (NR)
Art. 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as
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Seção X
Da reunião e das Sessões do Tribunal do Júri
Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de
instrução e julgamento nos períodos e na forma
estabelecida pela lei local de organização judiciária. (NR)

ação parlamentar

partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. (NR)

Art. 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em
ata as deliberações. (NR)
Art. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz
presidente adiará o julgamento para o primeiro
dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas.
Parágrafo único. Se a ausência não for justificada,
o fato será imediatamente comunicado ao ProcuradorGeral de Justiça com a data designada para a nova sessão. (NR)
Art. 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do
acusado, e se outro não for por este constituído,
o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil, com a data designada para a nova sessão.
§ 1o Não havendo escusa legítima, o julgamento
será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente.
§ 2o Na hipótese do § 1 o deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo
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julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias. (NR)
Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do
advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.
§ 1o Os pedidos de adiamento e as justificações de
não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente
submetidos à apreciação do juiz presidente do
Tribunal do Júri.
§ 2o Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido
de dispensa de comparecimento subscrito por
ele e seu defensor. (NR)
Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação
penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa
prevista no § 2o do art. 436 deste Código. (NR)
Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal
do Júri o disposto no art. 441 deste Código. (NR)
Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença,
as testemunhas serão recolhidas a lugar onde
umas não possam ouvir os depoimentos das
outras. (NR)
Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha
deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na
oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e
indicando a sua localização.
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§ 2o O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local
indicado, se assim for certificado por oficial de
justiça. (NR)

ação parlamentar

§ 1o Se, intimada, a testemunha não comparecer, o
juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará
conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro
dia desimpedido, ordenando a sua condução.

Art. 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454
a 461 deste Código, o juiz presidente verificará
se a urna contém as cédulas dos 25 (vinte e cinco) jurados sorteados, mandando que o escrivão
proceda à chamada deles. (NR)
Art. 463. Comparecendo, pelo menos, 15 (quinze) jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento.
§ 1o O oficial de justiça fará o pregão, certificando a
diligência nos autos.
§ 2o Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do
número legal. (NR)
Art. 464. Não havendo o número referido no art. 463
deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos
suplentes quantos necessários, e designar-se-á
nova data para a sessão do júri. (NR)
Art. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em
ata, remetendo-se o expediente de convocação,
com observância do disposto nos arts. 434 e 435
deste Código. (NR)
Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de
Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os
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impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código.
§ 1o O juiz presidente também advertirá os jurados
de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar
sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2o do
art. 436 deste Código.
§ 2o A incomunicabilidade será certificada nos autos
pelo oficial de justiça. (NR)
Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas
relativas aos jurados presentes, o juiz presidente
sorteará 7 (sete) dentre eles para a formação do
Conselho de Sentença. (NR)
Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas
da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar
os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem
motivar a recusa.
Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente
por qualquer das partes será excluído daquela sessão de
instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para
a composição do Conselho de Sentença com os jurados
remanescentes. (NR)
Art. 469. Se forem 2 (dois) ou mais os acusados, as recusas
poderão ser feitas por um só defensor.
§ 1o A separação dos julgamentos somente ocorrerá
se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 (sete) jurados para compor o
Conselho de Sentença.
§ 2o Determinada a separação dos julgamentos, será
julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi

326
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Art. 470. Desacolhida a argüição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz
presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário,
o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a
decisão. (NR)

ação parlamentar

atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no art. 429 deste Código. (NR)

Art. 471. Se, em conseqüência do impedimento, suspeição,
incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância
do disposto no art. 464 deste Código. (NR)
Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes,
fará aos jurados a seguinte exortação:
Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa
com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.
Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:
Assim o prometo.
Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório
do processo. (NR)
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Seção XI
Da Instrução em Plenário
Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o
querelante e o defensor do acusado tomarão,
sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.
§ 1o Para a inquirição das testemunhas arroladas pela
defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios
estabelecidos neste artigo.
§ 2o Os jurados poderão formular perguntas ao
ofendido e às testemunhas, por intermédio do
juiz presidente.
§ 3o As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de
peças que se refiram, exclusivamente, às provas
colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. (NR)
Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver
presente, na forma estabelecida no Capítulo III
do Título VII do Livro I deste Código, com as
alterações introduzidas nesta Seção.
§ 1o O Ministério Público, o assistente, o querelante
e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado.
§ 2o Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente.
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Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório
será feito pelos meios ou recursos de gravação
magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

ação parlamentar

§ 3o Não se permitirá o uso de algemas no acusado
durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário
à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. (NR)

Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita
a degravação, constará dos autos. (NR)

Seção XII
Dos Debates
Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência
de circunstância agravante.
§ 1o O assistente falará depois do Ministério Público.
§ 2o Tratando-se de ação penal de iniciativa privada,
falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver
retomado a titularidade da ação, na forma do
art. 29 deste Código.
§ 3o Finda a acusação, terá a palavra a defesa.
§ 4o A acusação poderá replicar e a defesa treplicar,
sendo admitida a reinquirição de testemunha já
ouvida em plenário. (NR)
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Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de
uma hora e meia para cada, e de uma hora para
a réplica e outro tanto para a tréplica.
§ 1o Havendo mais de um acusador ou mais de um
defensor, combinarão entre si a distribuição do
tempo, que, na falta de acordo, será dividido
pelo juiz presidente, de forma a não exceder o
determinado neste artigo.
§ 2o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para
a acusação e a defesa será acrescido de 1 (uma)
hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica,
observado o disposto no § 1o deste artigo. (NR)
Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob
pena de nulidade, fazer referências:
I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à
determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;
II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu
prejuízo. (NR)
Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que
não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se
ciência à outra parte.
Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito,
bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias,
laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato
submetida à apreciação e julgamento dos jurados. (NR)
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§ 1o Concluídos os debates, o presidente indagará
dos jurados se estão habilitados a julgar ou se
necessitam de outros esclarecimentos.
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Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente,
pedir ao orador que indique a folha dos autos onde
se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo
meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.

§ 2o Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.
§ 3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão
acesso aos autos e aos instrumentos do crime se
solicitarem ao juiz presidente. (NR)
Art. 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida
como essencial para o julgamento da causa, não
puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias.
Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo,
nomeará perito e formulará quesitos, facultando às
partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias. (NR)

Seção XIII
Do Questionário e sua Votação
Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre
matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.
Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em
proposições afirmativas, simples e distintas, de modo
que cada um deles possa ser respondido com suficiente
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clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das
decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. (NR)
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:
I – a materialidade do fato;
II – a autoria ou participação;
III – se o acusado deve ser absolvido;
IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;
V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
§ 1o A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados,
a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e
II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.
§ 2o Respondidos afirmativamente por mais de 3
(três) jurados os quesitos relativos aos incisos I
e II do caput deste artigo será formulado quesito
com a seguinte redação:
O jurado absolve o acusado?
§ 3o Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:
I – causa de diminuição de pena alegada pela
defesa;
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§ 4o Sustentada a desclassificação da infração para
outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido
após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso.
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II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia
ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 5o Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua
forma tentada ou havendo divergência sobre a
tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito
acerca destas questões, para ser respondido após
o segundo quesito.
§ 6o Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. (NR)
Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará
das partes se têm requerimento ou reclamação a
fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.
Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente
explicará aos jurados o significado de cada quesito.’(NR)
Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz
presidente, os jurados, o Ministério Público, o
assistente, o querelante, o defensor do acusado,
o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala
especial a fim de ser procedida a votação.
§ 1o Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo.
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§ 2o O juiz presidente advertirá as partes de que não
será permitida qualquer intervenção que possa
perturbar a livre manifestação do Conselho e
fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. (NR)
Art. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito,
o juiz presidente mandará distribuir aos jurados
pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 (sete) delas a palavra sim, 7 (sete) a palavra não. (NR)
Art. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas.’(NR)
Art. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que
o escrivão registre no termo a votação de cada
quesito, bem como o resultado do julgamento.
Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. (NR)
Art. 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas
por maioria de votos. (NR)
Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em
contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste
a contradição, submeterá novamente à votação
os quesitos a que se referirem tais respostas.
Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. (NR)
Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere
o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. (NR)
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Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenação:
a) fixará a pena-base;
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Seção XIV
Da Sentença

b) considerará as circunstâncias agravantes ou
atenuantes alegadas nos debates;
c) imporá os aumentos ou diminuições da pena,
em atenção às causas admitidas pelo júri;
d) observará as demais disposições do art. 387
deste Código;
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva;
f) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos
da condenação;
II – no caso de absolvição:
a) mandará colocar em liberdade o acusado se
por outro motivo não estiver preso;
b) revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas;
c) imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível.
§ 1o Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito
resultante da nova tipificação for considerado
pela lei como infração penal de menor potencial
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ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.
§ 2o Em caso de desclassificação, o crime conexo que
não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz
presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no
que couber, o disposto no § 1o deste artigo. (NR)
Art. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente
antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. (NR)

Seção XV
Da Ata dos Trabalhos
Art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará
ata, assinada pelo presidente e pelas partes. (NR)
Art. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências,
mencionando obrigatoriamente:
I – a data e a hora da instalação dos trabalhos;
II – o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes;
III – os jurados que deixaram de comparecer, com
escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas;
IV – o ofício ou requerimento de isenção ou
dispensa;
V – o sorteio dos jurados suplentes;
VI – o adiamento da sessão, se houver ocorrido,
com a indicação do motivo;
VII – a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se
houver, e a do defensor do acusado;
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IX – as testemunhas dispensadas de depor;
X – o recolhimento das testemunhas a lugar de
onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras;
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VIII – o pregão e a sanção imposta, no caso de não
comparecimento;

XI – a verificação das cédulas pelo juiz presidente;
XII – a formação do Conselho de Sentença, com
o registro dos nomes dos jurados sorteados
e recusas;
XIII – o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo;
XIV – os debates e as alegações das partes com os
respectivos fundamentos;
XV – os incidentes;
XVI – o julgamento da causa;
XVII – a publicidade dos atos da instrução plenária,
das diligências e da sentença.’(NR)
Art. 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções
administrativa e penal. (NR)

Seção XVI
Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri
Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal
do Júri, além de outras expressamente referidas
neste Código:
I – regular a polícia das sessões e prender os
desobedientes;
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II – requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade;
III – dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes;
IV – resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri;
V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o
julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor;
VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença;
VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável
à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados;
VIII – interromper a sessão por tempo razoável,
para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados;
IX – decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer
destes, a argüição de extinção de punibilidade;
X – resolver as questões de direito suscitadas no
curso do julgamento;
XI – determinar, de ofício ou a requerimento
das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a
suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade;
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Art. 2o O art. 581 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:

ação parlamentar

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver
com a palavra, podendo conceder até 3 (três)
minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. (NR)

Art. 581. .............................................................................
..................................................................................................
IV – que pronunciar o réu;
..................................................................................................
VI – (revogado);
.......................................................................................... (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data de sua publicação.
Art. 4o Ficam revogados o inciso VI do caput do art. 581
e o Capítulo IV do Título II do Livro III, ambos
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2008.
Deputado FLÁVIO DINO
Relator
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2.4. PL 4207/20018 – Código de Processo
Penal (Autor: Poder Executivo)
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei
no 4207-B, de 2001, que “Altera dispositivos do DecretoLei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio libelli e aos procedimentos.”
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Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos
à suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio libelli e aos procedimentos.

ação parlamentar

AUTÓGRAFOS DO PL no 4.207-B/01, APROVADO NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 17-5-07

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o Os arts. 63, 257, 363, 366, 383, 384, 387, 394
a 405, 531 a 538 do Decreto-Lei no 3.689, de 3
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o art. 396-A:
Art. 63. .............................................................................
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor
fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração
do dano efetivamente sofrido. (NR)
Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e
II – fiscalizar a execução da lei. (NR)
Art. 363. O processo terá completada a sua formação
quando realizada a citação pessoal, ou com
hora certa, do acusado.
I – (revogado);
II – (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.
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§ 2o Não se aplicará o disposto no § 1o deste artigo se
o acusado furtar-se, de qualquer modo, a receber
a citação; caso em que, certificada a ocorrência
pelo oficial de justiça encarregado da diligência,
ela será efetuada com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
§ 3o Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor, passando a correr o prazo para oferecimento
de defesa, na forma da lei.
§ 4o Não comparecendo o acusado citado por edital,
nem constituindo defensor:
I – ficará suspenso o curso do prazo prescricional
pelo correspondente ao da prescrição em abstrato do crime objeto da ação (art. 109 do Código Penal); após, recomeçará a fluir aquele;
II – o juiz, a requerimento do Ministério Público ou
do querelante ou de ofício, determinará a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade,
adequação e proporcionalidade da medida;
III – o juiz poderá decretar a prisão preventiva do
acusado, nos termos do disposto nos arts. 312
e 313 deste Código.
§ 5o As provas referidas no inciso II do § 4o deste artigo serão produzidas com a prévia intimação do
Ministério Público, do querelante e do defensor
público ou dativo, na falta do primeiro, designado para o ato.
§ 6o Comparecendo o acusado citado por edital, em
qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste código. (NR)
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§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado). (NR)
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

ação parlamentar

Art. 366. A citação ainda será feita por edital quando inacessível, por motivo de força maior, o lugar em
que estiver o réu.

§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de
acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro
juízo, a este serão encaminhados os autos. (NR)
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não
contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de
5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido
instaurado o processo em crime de ação pública,
reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público
ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste código.
§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5
(cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a
requerimento de qualquer das partes, designará
dia e hora para continuação da audiência, com
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inquirição de testemunhas, novo interrogatório
do acusado, realização de debates e julgamento.
§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383
ao caput deste artigo.
§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar
até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco)
dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.
§ 5o Não recebido o aditamento, a audiência prosseguirá. (NR)
Art. 387. .............................................................................
..................................................................................................
II – mencionará as outras circunstâncias apuradas
e tudo o mais que deva ser levado em conta na
aplicação da pena, de acordo com o disposto
nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal;
III – aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido;
..................................................................................................
Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentalmente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. (NR)
Art. 394. O procedimento será comum ou especial.
§ 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:
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II – sumário, quando tiver por objeto crime cuja
sanção máxima cominada seja inferior a 4
(quatro) anos de pena privativa de liberdade;

ação parlamentar

I – ordinário, quando tiver por objeto crime
cuja sanção máxima cominada for igual ou
superior a 4 (quatro) anos de pena privativa
de liberdade;

III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.
§ 2o Aplica-se a todos os processos o procedimento
comum, salvo disposições em contrário deste
código ou de lei especial.
§ 3o Nos processos de competência do Tribunal do
Júri, o procedimento observará as disposições
estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste código.
§ 4o As disposições dos arts. 395 a 398 aplicam-se
a todos os procedimentos penais de primeiro
grau, ainda que não regulados neste código.
§ 5o Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos
especial, sumário e sumaríssimo as disposições
do procedimento ordinário. (NR)
Art. 395. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias ou, no caso de
citação por edital, do comparecimento pessoal
do acusado ou do defensor constituído. (NR)
Art. 396. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I – for manifestamente inepta;
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II – faltar pressuposto processual ou condição
para o exercício da ação penal; ou
III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. (Revogado). (NR)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário.
§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste código.
§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se
o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz
nomeará defensor para oferecê-la, concedendolhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
§ 3o Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério
Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias.
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A,
e parágrafos, deste Código, o juiz poderá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I – a existência manifesta de causa excludente
da ilicitude do fato;
II – a existência manifesta de causa excludente
da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV – extinta a punibilidade do agente. (NR)
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Parágrafo único. (Revogado). (NR)
Art. 399. Recebida a acusação, o juiz designará dia e hora
para a audiência, ordenando a intimação do
acusado, de seu defensor, do Ministério Público
e, se for o caso, do querelante e do assistente.

ação parlamentar

Art. 398. Contra a sentença de absolvição sumária ou
contra a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, caberá recurso de apelação.

§ 1o O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público
providenciar sua apresentação.
§ 2o O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a
sentença. (NR)
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos,
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e
coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
§ 1o As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
§ 2o Os esclarecimentos dos peritos dependerão de
prévio requerimento das partes. (NR)
Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito)
testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito)
pela defesa.
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§ 1o Nesse número não se compreendem as que não
prestem compromisso e as referidas.
§ 2o A parte, com anuência da outra, poderá desistir
da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste
Código. (NR)
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja
necessidade ou conveniência se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. (NR)
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou
sendo indeferido, serão oferecidas alegações
finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a
seguir, sentença.
§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto
para a defesa de cada um será individual.
§ 2o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
§ 3o O juiz poderá, considerada a complexidade do caso
ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10
(dez) dias para proferir a sentença. (NR)
Art. 404. Ordenada diligência considerada imprescindível, de ofício, ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais.
Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência
determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo
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Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo
em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes
nela ocorridos.
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de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e,
no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença. (NR)

§ 1o Sempre que possível, o registro dos depoimentos
do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica
similar, inclusive audiovisual, destinada a obter
maior fidelidade das informações.
§ 2o No caso de registro por meio audiovisual, será
encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. (NR)
Art. 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos,
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e
coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e
procedendo-se, finalmente, ao debate. (NR)
Art. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação e 5
(cinco) pela defesa. (NR)
Art. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto
nos parágrafos do art. 400 deste Código.
§ 1o (revogado).
§ 2o (revogado).
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§ 3o (revogado).
§ 4o (revogado). (NR)
Art. 534. As alegações finais serão orais, concedendose a palavra, respectivamente, à acusação e à
defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo, o juiz,
a seguir, sentença.
§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto
para a defesa de cada um será individual.
§ 2o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. (NR)
Art. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a
condução coercitiva de quem deva comparecer.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado). (NR)
Art. 536. A testemunha que comparecer será inquirida,
independentemente da suspensão da audiência,
observada em qualquer caso a ordem estabelecida no art. 531 deste Código. (NR)
Art. 537. O procedimento sumário será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. (Revogado). (NR)
Art. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a
adoção de outro procedimento, observar-se-á o
procedimento sumário previsto neste Capítulo.
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§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado). (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data de sua publicação.

ação parlamentar

§ 1o (Revogado).

Art. 3o Ficam revogados os arts. 43, 362, 498, 499, 500,
501, 502 e incisos I e VI do caput do art. 581 do
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 –
Código de Processo Penal.

Câmara dos Deputados, 23 de maio de 2007.
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Ofício no 1.992 (SF)

Brasília, 21 de dezembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Substitutivo do Senado a projeto de lei
da Câmara.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou,
em revisão, nos termos do substitutivo em anexo, o Projeto de
Lei da Câmara no 36, de 2007 (PL no 4.207, de 2001, nessa Casa),
que “Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à suspensão
do processo, emendatio libelli, mutatio libelli e aos procedimentos”, que ora encaminho para apreciação dessa Casa.
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro-Secretário,
no exercício da Primeira Secretaria

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 36,
de 2007 (PL no 4.207, de 2001, na Casa de origem), que “Altera
dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo,
emendatio libelli, mutatio libelli e aos procedimentos.”
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio libelli e aos procedimentos.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 63. .............................................................................
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Art. 1o Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387,
394 a 397, 399 a 405, 531 a 536 e 538 do DecretoLei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte
redação, acrescentando-se-lhe art. 396-A:

§ 1o A apuração e reparação do dano decorrente da
infração penal deverão ser promovidos no próprio juízo penal.
§ 2o O arbitramento do valor do dano e a avaliação
dos bens, direitos e valores far-se-ão por perito
nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador
judicial, com a fixação de prazo para a entrega
do laudo.
§ 3o Apresentado o laudo, as partes poderão se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, que correrá em
cartório, após o que o juiz homologará o valor
atribuído aos bens, direitos e valores e à reparação, podendo corrigir o arbitramento do valor
do dano se lhe parecer excessivo.
§ 4o Após a sentença condenatória transitada em julgado, se o réu não depositar em juízo, no prazo
legal, o valor da condenação, o juiz determinará
sejam os bens penhorados e alienados em hasta
pública e a quantia depositada em conta judicial.
§ 5o No prazo legal, o réu poderá requerer a intimação do ofendido para receber em juízo o que lhe
é devido conforme a decisão ou poderá apontar
bens à penhora.
§ 6o Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, qualquer questão relacionada à reparação do dano que não tenha sido apresentada no
curso da ação penal será resolvida no juízo cível.
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§ 7o Nenhum recurso contra a decisão referida no
§ 3o deste artigo será conhecida sem o comparecimento pessoal do réu em juízo.
§ 8o Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as
disposições da lei processual civil. (NR)
Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e
II – fiscalizar a execução da lei. (NR)
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo
senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez)
a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo
justificado, o defensor não puder comparecer.
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até
a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz
não determinará o adiamento de ato algum do
processo, devendo nomear defensor substituto,
ainda que provisoriamente ou só para o efeito
do ato. (NR)
Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e
procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora
certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado
defensor dativo. (NR)
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§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.
§ 2o Não comparecendo o acusado citado por edital,
nem constituindo defensor:
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Art. 363. O processo terá completada a sua formação
quando realizada a citação do acusado.

I – ficará suspenso o curso do processo e do prazo prescricional pelo tempo correspondente
ao da prescrição em abstrato do crime objeto
da ação (art. 109 do Código Penal) findo o
qual, recomeçará a fluir;
II – o juiz, a requerimento da parte ou de ofício,
determinará a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
III – o juiz poderá decretar a prisão preventiva do
acusado, nos termos do disposto nos arts. 312
e 313 deste Código.
§ 3o As provas referidas no inciso II do § 2o deste artigo serão produzidas com a prévia intimação do
Ministério Público, do querelante e do defensor
público ou defensor dativo designado para o ato.
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em
qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código. (NR)
Art. 366. A citação ainda será feita por edital quando inacessível, por motivo de força maior, o lugar em
que estiver o réu.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado). (NR)
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Art. 383. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia,
ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar
pena mais grave.
§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de
acordo com o disposto na legislação específica.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro
juízo, a este serão encaminhados os autos. (NR)
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não
contida na acusação, o Ministério Público poderá aditar a denúncia ou queixa, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em
crime de ação pública, reduzindo-se a termo o
aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5
(cinco) dias e recebido o aditamento, o juiz, a
requerimento de qualquer das partes, designará
dia e hora para continuação da audiência, com
inquirição de testemunhas, novo interrogatório
do acusado, realização de debates e julgamento.
§ 2o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2 o do
art. 383 ao caput deste artigo.
§ 3o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar
até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco)
dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.
§ 4o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. (NR)
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..................................................................................................
II – mencionará as outras circunstâncias apuradas
e tudo o mais que deva ser levado em conta na
aplicação da pena, de acordo com o disposto
nos arts. 59 e 60 do Decreto- Lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

ação parlamentar

Art. 387 .............................................................................

III – aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV – especificará, na parte dispositiva, o valor da
reparação do dano ao ofendido;
..................................................................................................
§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a
manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento da apelação que vier
a ser interposta.
§ 2o Para fins do que dispõe o inciso IV deste artigo, a
sentença penal condenatória é título executivo,
líquido, certo e exigível, podendo ser executado
nos mesmos autos. (NR)
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LIVRO II
Do Procedimento
TÍTULO I
DAS FORMAS PROCEDIMENTAIS
CAPÍTULO I
Disposições Aplicáveis às Formas Procedimentais
Art. 394. O procedimento será comum ou especial.
§ 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:
I – ordinário, quando tiver por objeto crime
cuja sanção máxima cominada for igual ou
superior a 4 (quatro) anos de pena privativa
de liberdade;
II – sumário, quando tiver por objeto crime cuja
sanção máxima cominada seja inferior a 4
(quatro) anos de pena privativa de liberdade;
III – sumaríssimo, para as infrações de menor potencial ofensivo, na forma da legislação específica.
§ 2o Aplica-se a todos os processos o procedimento
comum, salvo disposições em contrário deste
Código ou de lei especial.
§ 3o Nos processos de competência do Tribunal do
Júri, o procedimento observará as disposições
estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código.
§ 4o As disposições dos arts. 395 a 397 aplicam-se
a todos os procedimentos penais de primeiro
grau, ainda que não regulados neste Código.
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Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I – for manifestamente inepta;
II – faltar pressuposto processual ou condição
para o exercício da ação penal; ou

ação parlamentar

§ 5o Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos
especial, sumário e sumaríssimo as disposições
do procedimento ordinário. (NR)

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal. (NR)
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo
para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento
pessoal do acusado ou do defensor constituído. (NR)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário.
§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 111 deste Código.
§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se
o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz
nomeará defensor para oferecê-la, concedendolhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A,
e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

359
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

I – a existência manifesta de causa excludente
da ilicitude do fato;
II – a existência manifesta de causa excludente
da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV – extinta a punibilidade do agente. (NR)
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará
dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.
§ 1o O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público
providenciar sua apresentação.
§ 2o O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a
sentença. (NR)

CAPÍTULO I-A
Do Procedimento Ordinário
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas
pela acusação e defesa, nesta ordem, ressalvado
o disposto no art. 222 deste Código, bem como
aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e
ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
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Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito)
testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito)
pela defesa.

ação parlamentar

Parágrafo único. As provas serão produzidas numa
só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (NR)

§ 1o Nesse número não se compreendem as que não
prestem compromisso e as referidas.
§ 2o A parte poderá desistir da inquirição de qualquer
das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código. (NR)
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o
Ministério Público, o querelante e o assistente e,
a seguir, o acusado poderão requerer diligências
cuja necessidade se origine de circunstâncias ou
fatos apurados na instrução. (NR)
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou
sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais
orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente,
pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais
10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.
§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto
para a defesa de cada um será individual.
§ 2o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
§ 3o O juiz poderá, considerada a complexidade do
caso ou o número de acusados, conceder às partes
o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (NR)
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Art. 404. Ordenada diligência considerada imprescindível, de ofício, ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais.
Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência
determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo
de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e,
no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença. (NR)
Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo
em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes
nela ocorridos.
§ 1o Sempre que possível, o registro dos depoimentos
do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica
similar, inclusive audiovisual, destinada a obter
maior fidelidade das informações.
§ 2o Às partes será disponibilizada cópia dos registros
feitos em meio eletrônico. (NR)

CAPÍTULO V
Do Procedimento Sumário
Art. 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas
pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem
como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas,
interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate. (NR)
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Art. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto
no parágrafo único do art. 400 deste Código.
§ 1o (Revogado).

ação parlamentar

Art. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 (cinco)
testemunhas arroladas pela acusação e 5 (cinco)
pela defesa. (NR)

§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado). (NR)
Art. 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo
prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais
10 (dez), proferindo, o juiz, a seguir, sentença.
§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto
para a defesa de cada um será individual.
§ 2o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. (NR)
Art. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a
condução coercitiva de quem deva comparecer.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado). (NR)
Art. 536. A testemunha que comparecer será inquirida,
independentemente da suspensão da audiência,
observada em qualquer caso a ordem estabelecida no art. 531 deste Código. (NR)
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Art. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a
adoção de outro procedimento, observar-se-á o
procedimento sumário previsto neste Capítulo.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado). (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data de sua publicação.
Art. 3o São revogados os arts. 43, 398, 498, 499, 500, 501,
502, 537, 539, 540 e 594, §§ 1o e 2o do art. 366,
§§ 1o a 4o do art. 533, §§ 1o e 2o do art. 535 e §§ 1o
a 4o do art. 538, todos do Decreto- Lei no 3.689, de
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

Senado Federal, 21 de dezembro de 2007. – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente do Senado Federal.
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PROJETO DE LEI No 4207, DE 2001.
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à
suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio libelli
e aos procedimentos.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Regis de Oliveira.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
I – RELATÓRIO
A presente análise versa sobre o Projeto de Lei no 4.207, de
2001, de autoria do Poder Executivo, que pretende alterar os artigos 63, 257, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 397, 399 a 405,
531 a 536 e 538, adicionar o artigo 396-A, bem como revogar
os artigos 43, 398, 498, 499, 500, 501, 502, 537, 539, 540 e 594,
parágrafos 1o e 2o do art. 366, parágrafos 1o a 4o do art. 533, parágrafos 1o e 2o do art. 535 e parágrafos 1o a 4o do art. 538, todos
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal.
Em apertada síntese, as principais modificações introduzidas
pelo presente PL são:
1.

Estabelece que ao juiz caberá a fixação na sentença, de
valor mínimo para a reparação dos danos civis causados
pela infração;

2.

Desmembra o art. 257 para adequá-lo ao texto constitucional no que diz respeito às atribuições do Ministério
Público no processo penal;
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3.

Inclui a previsão de citação por hora certa quando o
acusado, propositadamente, se furtar ao recebimento
da citação pessoal;

4.

Detalha o procedimento de suspensão do processo no
caso do acusado, citado por edital, não comparecer,
tampouco constituir defensor;

5.

Permite que o juiz suspenda o processo ou encaminhe
o mesmo a outro juízo, se for o caso, após alterar a tipificação dada ao fato (emendatio libelli), estabelecendo,
outrossim, nova sistemática para a mutatio libelli;

6.

Prevê nova classificação para os procedimentos processuais penais, desmembrando-os em procedimento comum e especial;

7.

Prevê a apresentação da resposta do acusado antes do
exame da admissibilidade da denúncia, criando a possibilidade do juiz absolver sumariamente o acusado;

8.

Estabelece novas regras para os procedimentos ordinário
e sumário com vista à realização de uma única audiência.

Apresentada a esta Casa Legislativa, como uma das propostas que compõem a Reforma do Código de Processo Penal, elaborada pelo Ministério da Justiça em conjunto com Comissão
composta pelos professores Ada Pellegrini Grinover, Petrônio
Calmon Filho, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Júnior, Nilzardo Carneiro Leão, René Ariel Dotti, Rogério Lauria Tucci e
Sidnei Benetti, a mesma, restou aprovada em maio de 2007,
com emenda substitutiva de plenário apresentada pelo Deputado João Campos.
Remetida ao Senado Federal, a matéria obteve aprovação na
forma do substitutivo apresentado, resultante do acolhimento de
parte das emendas oferecidas pelos componentes daquela casa.
Cabe aqui discorrer sobre cada uma das emendas que foram
acolhidas pela nobre relatora Senadora Ideli Salvati no Senado,
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II – VOTO DO RELATOR
1.

Emenda no 1: Pretende suprimir do art. 363, do Código de
Processo Penal, a expressão pessoal ou com hora certa, sob a
justificativa de que não apenas as modalidades pessoal e com
hora certa completam a relação processual, mas também a
citação editalícia e, uma vez procedida a citação por edital,
se o réu comparecer espontaneamente, não será novamente
citado, mas meramente intimado para o interrogatório.

ação parlamentar

para, posteriormente, avaliar se deverão ou não ser incorporadas
ao texto da proposta.

A emenda é acolhida, porque torna mais claro o texto.
Altera-se o texto originário da Câmara.
2.

Emenda no 3: Pretende dar ao art. 383 do Código de Processo Penal, a seguinte redação:
Art.383. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia,
ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar
pena mais grave

A justificativa é que o texto do projeto não traz grandes avanços em relação ao texto atual do Código de Processo Penal. O
juiz nunca pode modificar a descrição do fato, assim, não faria
sentido a expressão “o juiz, sem modificar a descrição do fato...”.
A redação atualmente vigente do art. 383 do CPP melhor descreveria, portanto, a situação e por essa razão deveria ser mantida.
O comando do art. 383 vem para espancar além da dúvida
essa vedação. Importante ressaltar que a atual redação do artigo
não traz essa proibição, pois o mesmo fora confeccionado ainda
sob a vigência do Estado Novo e que a sua alteração seria um
fortalecimento no processo do tipo acusatório, mais condizente
com o Estado Democrático de Direito garantido pela Constituição pátria.
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Rejeita-se a proposta de alteração do art. 383 formulada pelo Senado
Fica mantido o texto da Câmara.
3.

Emenda no 4: suprime o § 1o do art. 384, renumera os demais parágrafos e dá aos parágrafos 1o e 4o, nova redação:
Rejeita-se a supressão do § 1o para manter o texto da
Câmara e acolhe-se a alteração referente ao § 4o do
art. 384.
Art. 384 .............................................................................
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público
ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.
..................................................................................................
§4o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. (NR)

É importante manter o texto da Câmara para o § 1o, porque
o art. 28 não prevê solução para o não aditamento da denúncia
pelo Ministério Público, conforme o art. 384.
Por fim, a proposta do Senado ao § 4o, sana erro de redação ao
falar em prosseguimento de audiência e não do processo.
Rejeita-se a supressão do § 1o para manter o texto da Câmara
e acolhe-se a alteração referente ao § 4o do art. 384.
4.

Emenda no 6: Dá ao inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal, a seguinte redação:
Art. 387 .............................................................................
IV – especificará, na parte dispositiva, o valor da
reparação do dano ao ofendido; (NR)

A presente emenda permite ao juiz fixar um valor mínimo
para reparação de danos. Reduz a necessidade da ação civil ex delicto, pois quando da aferição do prejuízo suportado pela vítima
for de fácil constatação, será poderá ser estabelecido na sentença. Esta situação agradará a vítima que verá seu patrimônio mais
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A presente proposta não pode ser acolhida. Melhor a
certeza da condenação e do montante da indenização.
Fica mantido o texto da Câmara
6.

Emenda no 8: Pretende alterar no caput do art. 395, do Código de Processo Penal, o termo “recebê-la-á”, sob a justificativa de que o ato de recebimento da denúncia está previsto
no momento descrito no artigo 399.
O instrumento que é o processo, não pode ser mais importante
do que a própria relação material que se discute nos autos. Sendo
inepta de plano a denúncia ou queixa, razão não há para se mandar citar o réu e, somente após a apresentação de defesa deste,
extinguir o feito. Melhor se mostra que o juiz ao analisar da denúncia ou queixa ofertada fulmine relação processual infrutífera.
Rejeita-se a alteração proposta pelo Senado.
7.

ação parlamentar

rapidamente recomposto e também trará benefícios ao Estado
que terá uma diminuição de ações indenizatórias.

Emenda no 12: Pretende suprimir do § 2o do art. 401, do
Código de Processo Penal, a expressão “com anuência da
outra”, sob a justificativa de que a mesma representa um
retrocesso na sistemática atual (redação do art. 404 do CPP),
já que o destinatário primeiro da prova é o juiz, a quem cabe
avaliar a pertinência da exclusão.

Sendo a prova o meio pelo qual as partes se valem para confirmar suas teses, não há sentindo que uma parte deva obter a
autorização da outra para dispensar testemunha por ela arrolada.
Acolhe-se a proposta do Senado.
8.

Emenda no 14: Pretende suprimir do art. 402, do Código de
Processo Penal, a expressão “ou conveniência”, sob a justificativa de que a prova é necessária ou não, não podendo ser
submetida a um juízo de mera conveniência.

Pertinente a emenda, pois o termo conveniência está ligado
ao do Direito Administrativo. Para o Processo Penal tudo que
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é necessário é conveniente,e não se produz prova conveniente
que seja desnecessária.
Acolhe-se a proposta do Senado.
9.

Emenda no 19: Pretende dar ao art. 3o do projeto, a seguinte redação:
Art. 3o Ficam revogados os arts. 43, 362, 498, 499, 500,
501, incisos I e VI do caput do art. 581 e 594 do
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 –
Código de Processo Penal. (NR)

Pretende incluir no rol de artigos revogados, o artigo 594
do CPP, alegando ser incompatível com a redação sugerida ao
artigo 387, parágrafo único (PLC 36/2007).
O presente dispositivo encontra-se em estudo em outro projeto da reforma processual penal.
Rejeita-se a emenda revogatória do Senado para manter a redação
do atual art. 594 do CPP.
10. Emenda no 20: Suprime o parágrafo único e acrescenta os
§§ 1o a 8o ao artigo 63.
O Senado pretendeu alterar o art. 63 para permitir que a execução da indenização se faça no Juízo penal.
A emenda não deve prosperar, pois acabaria por transformar o juízo penal em um juízo de liquidação. A modificação
do art. 387, IV, já permite ao magistrado, quando fácil a constatação dos danos materiais sofridos pela vítima, determine
valor mínimo de indenização. Ir além disso, certamente, não
trará ganhos. A modificação pretendida, em que pese a boa
intenção, acabaria por favorecer os que buscam postergar indefinidamente o processo, levando a muitas extinções de punibilidade pelo advento do prazo prescricional.
Rejeita-se a proposta do Senado
11. Emenda no 21: Pretende acrescentar o § 1o e renumerar
o parágrafo único como § 2o e dar ao inciso IV, todos do
artigo 387, para estabelecer que a sentença penal condenatória é titulo executivo, líquido, certo e exigível, podendo ser executado nos mesmos autos.
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12. Emenda no 23: Pretende dar ao caput do art. 399 do Código
de Processo Penal (CPP), para alterar recebida a acusação para
recebida a denúncia ou queixa.
Acolhe-se a proposta do Senado por ser mais técnica.
A digna relatora no Senado Federal apresentou substitutivo
propondo algumas alterações.
1.

ação parlamentar

Rejeita-se a proposta do Senado. Os argumentos anteriormente expostos valem para o presente caso. Transformar-se o juízo penal em
satisfação civil é complicar o andamento da execução.

Alteração da redação do art. 265 com o intuito de evitar a o
abandono surpreendente do defensor muitas vezes utilizado
pelos que possuem pouco respeito pelo Poder Judiciário ou
por aqueles maus defensores que, após receberem parte de
seus honorários, deixam seus cliente abandonados. Transcreve-se a redação sugerida:
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo
senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de dez a cem
salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo
justificado, o defensor não puder comparecer.
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até
a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz
não determinará o adiamento de ato algum do
processo, devendo nomear defensor substituto,
ainda que provisoriamente ou só para o efeito
do ato. (NR)

A proposta reduzirá o número de adiamentos de audiência e,
portanto, dará maior celeridade e efetividade ao Poder Judiciário, razão pela qual, se acolhe a modificação.
Acolhe-se a modificação do Senado.
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2.

No que tange ao art. 362, houve alteração, sob o fundamento de que o art. 363, como está, engloba duas situações processuais distintas: a citação por hora certa e por edital, o que,
em sua análise, pode acarretar dúvidas na interpretação da
lei. Assim a modificação sugerida propõe-se a separar o tratamento da matéria nesses dois dispositivos, art. 362 e 363.
A proposta é de boa técnica e fica acolhida.

3.

Com relação ao art. 395, que dispõe sobre a resposta do acusado, houve a transferência de seu conteúdo para o at. 396,
que cuida das hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia ou queixa, para momento anterior à defesa do réu. Logo,
houve a inversão dos arts. 395 e 396, para prever, primeiramente as hipóteses que ensejam a rejeição da peça acusatória inicial.
Passa-se a permitir ao juiz a rejeição imediata da denúncia ou
queixa, o que permite a inversão dos artigos, tal como proposto. Acolhe-se a solução do Senado.
4.

No que diz respeito ao art. 396-A, houve a sugestão de supressão de seu § 3o que dispõe sobre o prazo de cinco dias
para que o juiz ouça o Ministério Público ou o querelante
acerca das preliminares e documentos apresentados na defesa, sob o fundamento de que o mesmo feriria a garantia da
ampla defesa, pois o acusado não seria o último a se pronunciar nos autos.
Correta a proposta, que fica acolhida.

5.

No caput do art. 397 houve a alteração do termo “poderá”
por “deverá”, sob o argumento de que o dispositivo trata de
direito público subjetivo.
A presente alteração deve ser acolhida, eis que assiste razão
à relatora uma vez que o “poderá” vem, evidentemente, com a
carga de ser possível, mas nunca de ser um favor ao réu, pois este
tem o direito de ser absolvido o mais rápido possível.
Acolhe-se a alteração do Senado.
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O art. 398 foi revogado em virtude de que o mesmo, para ser
eficaz, depende da aprovação do PL 4.206 de 2001, que trata
da alteração do CPP no que tange ao seu sistema recursal.
Acolhe-se a proposta do Senado.

7.

Do caput do art. 400, foi retirada a expressão “se possível”,
por entender tratar-se de uma redundância, uma vez que
qualquer ato processual somente pode ser realizado quando possível.
Acolhe-se a proposta da Casa Revisora.

ação parlamentar

6.

8.

No art. 400 foi suprimido o § 2o, que dispõe: “os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das
partes”. O fundamento é que tal dispositivo retira do juiz a
possibilidade de determinar, de ofício, a oitiva dos peritos,
conforme dispõe o art. 209.
Não concordamos com tal alteração na medida que, ao juiz, a
qualquer tempo é permitida o esclarecimento dos fatos, fundado
no princípio da verdade real. Assim a exigência de prévio requerimento das partes para a oitiva dos peritos visa a evitar que
estes tenham que comparecer à audiência independentemente
da necessidade.
Rejeita-se a alteração feita, uma vez que o magistrado pode, a qualquer tempo, determinação produção de prova que entenda pertinente.
9.

No art. 405, § 2o há alteração de sua redação, para prever
que às partes será disponibilizada cópia de qualquer registro
feito por meio eletrônico.
Não se concorda com tal modificação, pois a modificação
daria ensejo de que toda a instrução seja feita por meio eletrônico. Melhor a manutenção do texto aprovado pela Câmara
que reza que na hipótese de registros audiovisuais, será encaminhada às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.
10. Por último, foi revogado o art. 537 sob a justificativa de
melhor adequação à sistemática processual, que prioriza a
celeridade processual, ao extinguir a fase da defesa prévia e
concentrar toda a defesa num único ato.
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Acolhe-se a proposta, uma vez que a celeridade dos feitos é natural
e não imposição legal.
Em síntese, são acolhidas propostas do Senado Federal. A saber: 01. Alteração ao art. 363 apenas para suprimir a expressão
“pessoal ou com hora certa”. 02. Modificação no art. 384 apenas
para dar nova redação ao § 4o. 03. No art. 401, fica suprimido do
§ 2o a expressão: “com anuência da outra”. 04. No art. 402 fica
suprimida a expressão “ou conveniência”. 05. No art. 399 fica
alterado o texto de “recebida a acusação” para “recebida a denúncia ou queixa”. 06. Modificação do art. 265 para evitar adiamentos de audiência. 07. Alteração do art. 362 para tratar o tema
em dois artigos diversos, o que é de melhor técnica. 08. Há mera
alteração geográfica de artigos. 09. Supressão do parágrafo 3o do
art. 396-A. 10. No art. 397 houve alteração do termo “poderá”
por “deverá”. 11. Revoga-se o art. 398. 11. No art. 400 retirou-se
a expressão “se possível”, por redundante. 12. Por fim, revogouse o art. 537 por melhor adequação à sistemática processual.
Como se vê, as alterações foram mais de adaptação das
modificações efetuadas que de mérito. Aprimorou-se a proposta da Câmara.
Diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito:

I.

pela aprovação dos seguintes dispositivos do substitutivo do
Senado Federal:
a. do art. 265 do Código de Processo Penal – CPP do substitutivo do Senado Federal;
b. do art. 362 do substitutivo do Senado Federal;
c. do caput do art. 363 do Senado Federal, para substituir o
caput do art. 363 da Câmara;
d. do art. 384 do Senado Federal, para substituir o art. 384
do texto da Câmara dos Deputados;
e. do parágrafo único do art. 396 do Senado Federal, para
constar como parágrafo único do art. 395 do texto da
Câmara dos Deputados, renumerado para art. 396;
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g. do art. 399 do Senado Federal, para substituir o art. 399
do texto da Câmara dos Deputados;
h. do caput do art. 400 do Senado Federal, para substituir o
caput do art. 400 da Câmara dos Deputados;

ação parlamentar

f. do art. 397 do Senado Federal, para substituir o art. 397 e o
§ 3o do art. 396, ambos do texto da Câmara dos Deputados;

i. do § 2o do art. 401 do Senado Federal, para substituir o
§ 2o do art. 401 da Câmara dos Deputados;
j. do art. 402 do Senado Federal, para substituir o art. 402
da Câmara dos Deputados;
k. do art. 3o do Senado Federal para substituir o art. 3o do
texto da Câmara dos Deputados, exceto a referência ao
art. 362, cuja revogação fica mantida.

II. pela rejeição dos seguintes dispositivos do substitutivo do
Senado Federal:
a. do art. 63 do Senado Federal, para fins de manutenção do parágrafo único, do art. 63 do texto da Câmara dos Deputados;
b. do art. 257 do Senado Federal, para fins de manutenção
do art. 257 do texto da Câmara dos Deputados;
c. do art. 363 do Senado Federal, exceto o seu caput, para
fins de manutenção do art. 363 do texto da Câmara dos
Deputados, exceto o seu caput;
d. do art. 366 do Senado Federal, para fins de manutenção
do art. 366 do texto da Câmara dos Deputados;
e. do art. 383 do Senado Federal, para fins de manutenção
do art. 383 do texto da Câmara dos Deputados;
f. dos arts. 387 e 394 do Senado Federal, para fins de manutenção dos arts. 387 e 394 do texto da Câmara dos Deputados;
g. do art. 395 do Senado Federal, para fins de manutenção
do art. 396 da Câmara dos Deputados, que será renumerado como art. 395;
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h. do caput do art. 396 do Senado Federal, para fins de manutenção do art. 395 do texto da Câmara dos Deputados,
exceto a expressão “ou, no caso de citação por edital,
do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído”, que será renumerado para art. 396;
i. do art. 396-A, do Senado Federal, para fins de manutenção do art. 396-A, do texto da Câmara dos Deputados,
exceto o seu § 3o, que fica excluído;
j. do parágrafo único do art. 400, para fins de manutenção dos
§§ 1o e 2o do art. 400 do texto da Câmara dos Deputados;
k. do art. 401, caput e § 1o, do Senado Federal, para fins
de manutenção do art. 401, caput e § 1o, da Câmara
dos Deputados;
l. dos arts. 403, 404, 405, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e
538, do Senado Federal, para fins de manutenção dos
mesmos arts. do texto da Câmara dos Deputados;
m. do art. 2o do substitutivo do Senado Federal, para fins de
manutenção do art. 2o do texto da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, em 20 de maio de 2008.
Deputado Regis de Oliveira
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI No 4.207, DE 2001
III – PARECER DA COMISSÃO

ação parlamentar

CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei no 4.207/2001, nos seguintes termos: I – pela aprovação dos
seguintes dispositivos do substitutivo do Senado Federal: a. do
art. 265 do Código de Processo Penal – CPP do substitutivo do
Senado Federal; b. do art. 362 do substitutivo do Senado Federal; c. do caput do art. 363 do Senado Federal, para substituir o
caput do art. 363 da Câmara; d. do art. 384 do Senado Federal,
para substituir o art. 384 do texto da Câmara dos Deputados;
e. do parágrafo único do art. 396 do Senado Federal, para constar como parágrafo único do art. 395 do texto da Câmara dos
Deputados, renumerado para art. 396; f. do art. 397 do Senado
Federal, para substituir o art. 397 e o § 3o do art. 396, ambos
do texto da Câmara dos Deputados; g. do art. 399 do Senado Federal, para substituir o art. 399 do texto da Câmara dos
Deputados; h. do caput do art. 400 do Senado Federal, para
substituir o caput do art. 400 da Câmara dos Deputados; i. do
§ 2o do art. 401 do Senado Federal, para substituir o § 2o do
art. 401 da Câmara dos Deputados; j. do art. 402 do Senado
Federal, para substituir o art. 402 da Câmara dos Deputados; k.
do art. 3o do Senado Federal para substituir o art. 3o do texto
da Câmara dos Deputados, exceto a referência ao art. 362, cuja
revogação fica mantida. II – pela rejeição dos seguintes dispositivos do substitutivo do Senado Federal: a. do art. 63 do Senado
Federal, para fins de manutenção do parágrafo único, do art. 63
do texto da Câmara dos Deputados; b. do art. 257 do Senado
Federal, para fins de manutenção do art. 257 do texto da Câmara dos Deputados; c. do art. 363 do Senado Federal, exceto o seu
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caput, para fins de manutenção do art. 363 do texto da Câmara
dos Deputados, exceto o seu caput; d. do art. 366 do Senado Federal, para fins de manutenção do art. 366 do texto da Câmara
dos Deputados; e. do art. 383 do Senado Federal, para fins de
manutenção do art. 383 do texto da Câmara dos Deputados;
f. dos arts. 387 e 394 do Senado Federal, para fins de manutenção dos arts. 387 e 394 do texto da Câmara dos Deputados;
g. do art. 395 do Senado Federal, para fins de manutenção do
art. 396 da Câmara dos Deputados, que será renumerado como
art. 395; h. do caput do art. 396 do Senado Federal, para fins de
manutenção do art. 395 do texto da Câmara dos Deputados,
exceto a expressão “ou, no caso de citação por edital, do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído”,
que será renumerado para art. 396; i. do art. 396-A, do Senado
Federal, para fins de manutenção do art. 396-A, do texto da
Câmara dos Deputados, exceto o seu § 3o, que fica excluído;
j. do parágrafo único, do art. 400, para fins de manutenção dos
§§ 1o e 2o do art. 400 do texto da Câmara dos Deputados; k.do
art. 401, caput e § 1o, do Senado Federal, para fins de manutenção do art. 401, caput e § 1o, da Câmara dos Deputados;
l. dos arts. 403, 404, 405, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 538, do
Senado Federal, para fins de manutenção dos mesmos arts. do
texto da Câmara dos Deputados; m. do art. 2o do substitutivo
do Senado Federal, para fins de manutenção do art. 2o do texto
da Câmara dos Deputados, nos termos do Parecer, com complementação, do Relator, Deputado Regis de Oliveira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira e João Campos – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos
Magalhães Neto, Augusto Farias, Ayrton Xerez, Bonifácio de
Andrada, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Colbert Martins,
Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, José
Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, Marcelo Guimarães Filho,
Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Michel Temer, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Silvinho
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Peccioli, Valtenir Pereira, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Willian,
Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Edmilson Valentim, Fernando
Coruja, Hugo Leal, João Carlos Bacelar, João Magalhães, Jorginho Maluly, José Pimentel, Luciano Pizzatto, Luiz Couto, Tadeu
Filippelli, Vital do Rêgo Filho e William Woo.

Sala da Comissão, em 20 de maio de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI No 4.207-E DE 2001
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à
suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio libelli
e aos procedimentos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384,
387, 394 a 405, 531 a 538 do Decreto-Lei
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte
redação, acrescentando-se o art. 396-A:
Art. 63. .............................................................................
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor
fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração
do dano efetivamente sofrido. (NR)
Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e
II – fiscalizar a execução da lei. (NR)
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo
senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez)
a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
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§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até
a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz
não determinará o adiamento de ato algum do
processo, devendo nomear defensor substituto,
ainda que provisoriamente ou só para o efeito
do ato. (NR)

ação parlamentar

§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo
justificado, o defensor não puder comparecer.

Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e
procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora
certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado
defensor dativo. (NR)
Art. 363. O processo terá completada a sua formação
quando realizada a citação do acusado.
I – (revogado);
II – (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.
§ 2o Não comparecendo o acusado citado por edital,
nem constituindo defensor:
I – ficará suspenso o curso do prazo prescricional
pelo correspondente ao da prescrição em abstrato do crime objeto da ação (art. 109 do Código Penal); após, recomeçará a fluir aquele;
II – o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do querelante ou de ofício, determinará a produção antecipada de provas
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consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
III – o juiz poderá decretar a prisão preventiva do
acusado, nos termos do disposto nos arts. 312
e 313 deste Código.
§ 3o As provas referidas no inciso II do § 2o deste artigo serão produzidas com a prévia intimação do
Ministério Público, do querelante e do defensor
público ou dativo, na falta do primeiro, designado para o ato.
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em
qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código. (NR)
Art. 366. A citação ainda será feita por edital quando inacessível, por motivo de força maior, o lugar em
que estiver o réu.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado). (NR)
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de
acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro
juízo, a este serão encaminhados os autos. (NR)
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível nova definição jurídica do fato, em con-
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seqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não
contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de
5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido
instaurado o processo em crime de ação pública,
reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público
ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.
§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5
(cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a
requerimento de qualquer das partes, designará
dia e hora para continuação da audiência, com
inquirição de testemunhas, novo interrogatório
do acusado, realização de debates e julgamento.
§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2 o do
art. 383 ao caput deste artigo.
§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar
até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco)
dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.
§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. (NR)
Art. 387. .............................................................................
..................................................................................................
II – mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em
conta na aplicação da pena, de acordo com
o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
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III – aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido;
..................................................................................................
Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição
de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser
interposta. (NR)
Art. 394. O procedimento será comum ou especial.
§ 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:
I – ordinário, quando tiver por objeto crime
cuja sanção máxima cominada for igual ou
superior a 4 (quatro) anos de pena privativa
de liberdade;
II – sumário, quando tiver por objeto crime cuja
sanção máxima cominada seja inferior a 4
(quatro) anos de pena privativa de liberdade;
III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.
§ 2o Aplica-se a todos os processos o procedimento
comum, salvo disposições em contrário deste
Código ou de lei especial.
§ 3o Nos processos de competência do Tribunal do
Júri, o procedimento observará as disposições
estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código.
§ 4o As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos pe-
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§ 5o Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos
especial, sumário e sumaríssimo as disposições
do procedimento ordinário. (NR)
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

ação parlamentar

nais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.

I – for manifestamente inepta;
II – faltar pressuposto processual ou condição
para o exercício da ação penal; ou
III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. (Revogado). (NR)
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo
para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento
pessoal do acusado ou do defensor constituído. (NR)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário.
§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.
§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se
o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz
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nomeará defensor para oferecê-la, concedendolhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A,
e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I – a existência manifesta de causa excludente
da ilicitude do fato;
II – a existência manifesta de causa excludente
da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV – extinta a punibilidade do agente. (NR)
Art. 398. (Revogado) (NR)
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia
e hora para a audiência, ordenando a intimação do
acusado, de seu defensor, do Ministério Público e,
se for o caso, do querelante e do assistente.
§ 1o O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público
providenciar sua apresentação.
§ 2o O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a
sentença. (NR)
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas
pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem
como aos esclarecimentos dos peritos, às acare-
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§ 1o As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
§ 2o Os esclarecimentos dos peritos dependerão de
prévio requerimento das partes. (NR)

ação parlamentar

ações e ao reconhecimento de pessoas e coisas,
interrogando-se, em seguida, o acusado.

Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito)
testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito)
pela defesa.
§ 1o Nesse número não se compreendem as que não
prestem compromisso e as referidas.
§ 2o A parte poderá desistir da inquirição de qualquer
das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código. (NR)
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o
Ministério Público, o querelante e o assistente e,
a seguir, o acusado poderão requerer diligências
cuja necessidade se origine de circunstâncias ou
fatos apurados na instrução. (NR)
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou
sendo indeferido, serão oferecidas alegações
finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a
seguir, sentença.
§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto
para a defesa de cada um será individual.
§ 2o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
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§ 3o O juiz poderá, considerada a complexidade do
caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (NR)
Art. 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais.
Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência
determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo
de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e,
no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença. (NR)
Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo
em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes
nela ocorridos.
§ 1o Sempre que possível, o registro dos depoimentos
do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica
similar, inclusive audiovisual, destinada a obter
maior fidelidade das informações.
§ 2o No caso de registro por meio audiovisual, será
encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. (NR)
Art. 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos,
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e
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Art. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação e 5
(cinco) pela defesa. (NR)
Art. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto
nos parágrafos do art. 400 deste Código.

ação parlamentar

coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e
procedendo-se, finalmente, ao debate. (NR)

§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado). (NR)
Art. 534. As alegações finais serão orais, concedendose a palavra, respectivamente, à acusação e à
defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz,
a seguir, sentença.
§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto
para a defesa de cada um será individual.
§ 2o Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. (NR)
Art. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a
condução coercitiva de quem deva comparecer.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado). (NR)
Art. 536. A testemunha que comparecer será inquirida,
independentemente da suspensão da audiência,
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observada em qualquer caso a ordem estabelecida no art. 531 deste Código. (NR)
Art. 537. (Revogado). (NR)
Art. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a
adoção de outro procedimento, observar-se-á o
procedimento sumário previsto neste Capítulo.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado). (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data de sua publicação.
Art. 3o Ficam revogados os arts. 43, 398, 498, 499, 500,
501, 502, 537, 539, 540, 594, os §§ 1o e 2o do
art. 366, os §§ 1o a 4o do art. 533, os §§ 1o e 2o do
art. 535 e os §§ 1o a 4o do art. 538 do Decreto-Lei
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2008.
Deputado REGIS DE OLIVEIRA
Relator
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Autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial
Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista no art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá
outras providências.

ação parlamentar

2.5. PL no 7431/20069 – Piso Salarial
Profissional dos Professores
(Autor: Senado Federal)

SUMÁRIO
I – Propostas iniciais (PL no 7431/2006 e PL no 619/2007,
apensada)
II – Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
• Parecer do relator (Dep. Cezar Schirmer)
• Complementação de voto
• Parecer da Comissão
• Parecer do relator à Emenda no 1 da Comissão de
Finanças e Tributação ao Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura (Dep. Flávio Dino)
• Parecer da Comissão
• Votos em separado (Dep. Flávio Dino; Dep. Regis
de Oliveira; Dep. Antonio Carlos Biscaia)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a instituir o Piso
Salarial Profissional dos Educadores Públicos
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, como limite mínimo a ser observado na fixação do salário mensal inicial das
carreiras dos profissionais da educação, assim
9 Transformado na Lei nº 11.738/2008
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reconhecidos em legislação específica de cada
sistema de ensino.
§ 1o O piso previsto neste artigo será estabelecido por
nível de formação dos profissionais da educação,
e sua aplicação requer regularidade do instrumento contratual firmado entre o contratante e
o contratado e a comprovação da habilitação do
contratado, em nível médio ou superior, obtida
em instituição de ensino, credenciada junto ao
órgão de educação competente, mediante apresentação do respectivo certificado de conclusão
do curso requerido para o exercício do correspondente cargo ou função.
§ 2o No ano posterior ao da sanção desta Lei, os valores do piso salarial previsto no caput deste artigo, a serem observados para os profissionais
com jornada de trabalho de 40 (quarenta horas)
semanais serão:
I – de R$ 800,00 (oitocentos reais) para os habilitados em nível médio;
II – de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para os habilitados em nível superior.
§ 3o Para os exercícios subseqüentes ao previsto no
§ 2o, o piso previsto no caput deste artigo será
fixado por lei de iniciativa do Poder Executivo,
não podendo ser fixado em valores inferiores
correspondentes a no mínimo 60% (sessenta por
cento) do investimento mínimo anual por aluno, podendo o Poder Executivo estabelecer percentuais diferentes para a habilitação em nível
médio e nível superior.
§ 4o No caso em que os salários sejam superiores aos
valores do piso salarial definidos no § 2o deste
artigo, será aplicado o percentual integral cor-
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Art. 2o Em cada rede pública de ensino será assegurado aos educadores públicos em efetivo exercício
no âmbito da educação, o direito de optar pelo
regime de trabalho e de remuneração atuais, ou
de se adaptarem à jornada de trabalho exigida
para garantia do piso salarial previsto nesta Lei,
a qual nunca será inferior a 40 (quarenta) horas
semanais.

ação parlamentar

respondente ao investimento mínimo anual por
aluno, calculado em relação ao ano imediatamente anterior à sanção da lei.

Parágrafo único. A jornada de trabalho integral de
40 (quarenta) horas, exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei, deverá incluir, no caso dos professores, pelo menos dois terços dedicados a atividades
diretas de docência.
Art. 3o Os recursos necessários ao pagamento da remuneração dos Educadores Públicos no âmbito dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurando-se o cumprimento do piso instituído por
esta Lei, serão oriundos dos recursos previstos
no art. 212 da Constituição Federal.
Art. 4o O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento
do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, apresentará
estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício posterior ao da sanção desta Lei e
nos dois subseqüentes, a qual acompanhará o
pertinente projeto de lei orçamentária apresentado após a publicação desta Lei.
Parágrafo único. Os benefícios provenientes desta
Lei só produzirão efeitos a partir do primeiro dia do
exercício financeiro imediatamente posterior àquele em
que for implementado o disposto no art. 3o.
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Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 24 de agosto de 2006.

Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
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Regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir
o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

ação parlamentar

PROJETO DE LEI No 619, DE 2007
(Do Poder Executivo)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) mensais, pela jornada de quarenta horas semanais.
Parágrafo único. O valor mencionado no caput
compreenderá todas as vantagens pecuniárias, pagas a
qualquer título, e será aplicável a todos os profissionais,
em caráter permanente ou temporário, no exercício das
atividades referidas no art. 3o.
Art. 2o A integralização do valor de que trata o art. 1o
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita progressiva e proporcionalmente
até janeiro de 2010, observado o seguinte:
I – acréscimo de um terço da diferença entre o valor atual e o valor referido no caput do art. 1o
até janeiro de 2008;
II – acréscimo de dois terços da diferença entre o valor atual e o valor referido no caput do art. 1o até
janeiro de 2009.
Art. 3o Para os fins desta Lei, são consideradas atividades do magistério público da educação básica as
exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas,
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quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as
de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

E.M.I No 016/MEC/MP

Brasília, 28 de março de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1.

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que propõe a regulamentação do art. 60, III, e,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 19 de
dezembro de 2006, instituindo o piso salarial profissional
nacional para profissionais do magistério público.

2.

O piso salarial do profissional do magistério da educação
básica será importante garantia de remuneração digna do
professor, tanto no exercício estrito da docência, como nas
atividades de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.

3.

Nos termos do art. 41, parágrafo único da Medida Provisória
no 339, de 28 de dezembro de 2006, foi previsto o prazo de 90
(noventa) dias, a contar da edição da MP, para que o Poder Executivo regulamentasse o disposto na Emenda Constitucional no
53, que instituiu o Fundo Nacional da Educação Básica (FUNDEB), enviando ao Congresso Nacional projeto de lei fixando o
piso salarial do profissional do magistério da educação básica.
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Trata-se de demanda histórica dos profissionais de educação, cuja garantia demonstrará concretamente a importância conferida pelo Governo ao tema da educação.

5.

O valor estipulado no projeto de lei corresponde à média
mensal dos salários pagos aos profissionais da educação, segundo apuração do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).

6.

Trata-se do resgate histórico dos termos do Pacto Nacional
pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, firmado em 1994 pelos então Ministro da Educação Murílio
Hingel, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), José Carlos de Almeida, Presidente
do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação (CONSED), Marcos José de Castro Guerra, Presidente da
União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Maria Helena Guimarães Castro, Presidente do Forum de Conselhos Estaduais de Educação, Iara Silvia Lucas
Wortmann, e Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, Horácio Francisco dos Reis Filho.
O Pacto fixava em R$ 300,00, em valores de 1o de julho de
1994, o piso nacional salarial dos professores, valor que, atualizado, corresponde aos R$ 850,00 contidos na proposta.

7.

São estas, Senhor Presidente, as razões que nos levam a submeter a Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei.

ação parlamentar

4.

Respeitosamente,
Assinado eletronicamente por: Fernando Haddad, Paulo Bernardo Silva
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI no 7.431, DE 2006
(Apensado o PL no 619, de 2007)
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial
Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista no art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá
outras providências.

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Cezar Schirmer

I – RELATÓRIO
Em exame, nesta Comissão, o Projeto de Lei no 7.431, de
2006, do ilustre senador Cristovam Buarque, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista nos artigos 206, V, e 212 da
Constituição Federal. Apenso a este, tramita o Projeto de Lei
no 619, de 2007, do Poder Executivo, que regulamenta o art. 60,
inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica.
O Projeto de Lei no 7.431, de 2006 e seu apenso tramitam sob
regime de prioridade, já tendo sido analisados pela Comissão
de Educação e Cultura, Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Comissão de Finanças e Tributação e, no
momento, estão em análise nesta Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
Na Comissão de Educação e Cultura, ao chegar para análise de
mérito, sujeitos à apreciação conclusiva, conforme o artigo 24, II,
do Regimento Interno, o Projeto de Lei no 7.431, de 2006, não
recebeu emendas no prazo regimental e, o Projeto de Lei no 619,
de 2007, recebeu 114 (cento e quatorze) emendas. Na Comissão de
Educação e Cultura, a título de subsidiar a análise do mérito foram
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realizadas 3 (três) audiências públicas. A primeira, em 26 de abril
de 2007, com a presença do Secretário de Assuntos Educacionais da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE,
do Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e, do Secretário Geral da CNTE. A segunda, aconteceu em 08
de maio de 2007, com a presença do Presidente da Confederação
Nacional dos Municípios, do Secretário Geral da Associação Brasileira de Municípios – ABM, e, do Presidente da Frente Nacional de
Prefeitos – FNP. Já, em 09 de maio de 2007, foi realizada a terceira
e última audiência pública, com a participação do Vice-Presidente
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME/Região Nordeste e da Secretária de Educação do Distrito
Federal e Vice-Presidente do Conselho Nacional de Secretários de
Educação – CONSED.
A Comissão de Educação e Cultura, além dessas três audiências realizadas em Brasília, por intermédio do seu relator, participou de outras treze audiências realizadas em treze estados
brasileiros, no período de 18 de maio de 2007 a 18 de junho de
2007. Já em 30 de agosto de 2007, na Comissão de Educação e
Cultura, nos termos do art. 119, caput, II, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, abriu-se prazo para recebimento de
emendas ao substitutivo, quando foram apresentadas 34 (trinta
e quatro) emendas ao mesmo.
Em 03 de outubro de 2007, foi apresentado pelo Excelentíssimo deputado Severiano Alves, relator designado pela Comissão
de Educação e Cultura, o Substitutivo ao Projeto de Lei no 7.431,
de 2006 (Apenso o PL no 619, de 2007), que regulamenta o
art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação, que
em reunião ordinária, a Comissão concluiu por sua aprovação.
Por conclusão, após todo esse desenvolvimento processual gerenciado pela Comissão de Educação e Cultura, por aproximadamente sete meses, em 03 de outubro de 2007, foi aprovado o
Substitutivo final da Comissão.
Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, foram apresentadas apenas 8 (oito) emendas. Na ocasião, a
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relatora Deputada Andréa Zito acatou parcialmente a emenda de
no 01, do Deputado Sandro Mabel, rejeitando as demais.
Na Comissão de Finanças e Tributação não foram apresentadas emendas. O Relator, Deputado Manoel Junior apresentou
duas emendas no que se refere à adequação orçamentária e financeira, restringindo-se a análise do PL no 7.431/2006, bem
como de seu apenso e de seu Substitutivo, ao impacto orçamentário-financeiro, para a União, da complementação a que
se refere o art. 4.o do Substitutivo da CEC. O Relator apresentou
a emenda saneadora no 2 de 2008, com o objetivo de garantir
que as despesas resultantes da implantação da proposição em
debate se limitem, no âmbito da União, ao disposto no art. 60,
inciso VI, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
– ADCT, in verbis:
VI – até 10% (dez por cento) da complementação da
União prevista no inciso V do caput deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da
educação, na forma da lei a que se refere o inciso III
do caput deste artigo.
O Parecer do Relator Deputado Manoel Junior conclui pela
pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei no 7.431, de 2006, do PL no 619, de 2007,
apensado, nos termos do Substitutivo aprovado pela CEC, e
das emendas nos 1, 2, 3 e 5 aprovadas pela CTASP, com emendas, e pela inadequação financeira e orçamentária da emenda
no 4/2007 aprovada na CTASP.
Nesta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a
proposta recebeu três (3) emendas, a saber:
– Emenda aditiva do Deputado Arnaldo Faria de Sá, com a
seguinte redação:
Acrescente-se novo artigo, após o artigo 6.o, renumerando-se os demais com a seguinte redação:
Art. 7o O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos
aposentados e pensionistas, respeitados os direitos adquiridos constitucionalmente.
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§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou
administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais,
exercidas no âmbito das unidades escolares de
educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da
educação nacional, bem como aqueles profissionais egressos por aposentadoria dos cargos
ou funções em que desempenharam as atividades aqui referidas, nas unidades escolares
de educação básica.

ação parlamentar

– Emenda do Deputado Régis de Oliveira, com a seguinte
redação:
Dê-se ao artigo 2o, parágrafo 2o do Substitutivo em epígrafe a
seguinte redação:
Art. 2o .............................................................................

– Emenda do Deputado Mauro Benevides, com a seguinte
redação:
Altere-se a redação do § 1o do art. 1o, do Projeto de Lei
no 7.431/2006, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 1o .............................................................................
§ 1o O piso previsto neste artigo será estabelecido por nível de formação dos profissionais da
educação, e sua aplicação requer regularidade do instrumento contratual firmado entre o
contratante e o contratado e a comprovação da
habilitação do contratado, em nível médio ou
superior, obtida em instituição de ensino, credenciada junto ao órgão de educação competente, mediante apresentação do respectivo certificado de conclusão do curso requerido para

401
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

o exercício do correspondente cargo ou função,
estendendo os benefícios aos profissionais de
educação pública, aposentados, pensionistas
e inativos. (NR)

VOTO DO RELATOR
Conforme determina o art. 32, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pronunciar-se acerca da
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa do Projeto
de Lei no 7.431, de 2006 e das emendas apresentados.
Estão obedecidos os requisitos constitucionais relativos à
competência legislativa da União (art. 22, XXIV e art. 24, IX, CF)
e às atribuições do Congresso Nacional (art. 48, caput, CF).
No tocante à constitucionalidade, observa-se que a proposição e as emendas estão de acordo com os dispositivos
constitucionais, portanto declaramos a constitucionalidade
das emendas apresentadas nas Comissões de Educação e Cultura, Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Comissão de Finanças e Tributação e finalmente, nesta
Comissão. Apenas do ponto de vista da juridicidade e da técnica legislativa, dado que a paridade entre inativos e ativos
é garantida constitucionalmente para aqueles que já haviam
ingressado no serviço público à data da Emenda Constitucional, entende-se despiciendo acatar as emendas propostas, até
para evitar conflitos interpretativos entre a legislação ordinária e a Constituição.
A técnica legislativa e a redação empregadas estão adequadas,
conformando-se perfeitamente às normas estabelecidas pela Lei
Complementar no 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar
no 107, de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei no 7.431,
de 2006, do PL no 619, de 2007, apensado, nos termos do Substitutivo aprovado pela CEC, rejeitadas as emendas apresentadas.
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Sala da Comissão, em 22 de abril de 2008.
Deputado CEZAR SCHIRMER
Relator

ação parlamentar

Nosso voto é pela manutenção do texto do substitutivo aprovado
na Comissão de Educação e Cultura, com as correções pelo Relator na Comissão de Finanças e Tributação
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI No 7.431, DE 2006
(Apenso PL no 619, de 2007)
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial
Profissional dos Educados Públicos, na forma prevista
no art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Autor: SENADO FEDERAL
Relator: Deputado CEZAR SCHIRMER

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Em decorrência da discussão ocorrida no plenário deste colegiado na sessão deliberativa de 07 de maio do corrente ano, e no
uso de prerrogativa concedida pelo art. 57, XI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, acatamos sugestão apresentada
pelo nobre Deputado Flávio Dino, em voto em separado, com
apoio dos ilustres Deputados Arnaldo Faria de Sá e José Eduardo
Cardozo, para incluir no projeto em epígrafe as aposentadorias
e pensões dos profissionais do magistério público da educação
básica, na forma da subemenda ora oferecida.
Assim sendo, manifestamo-nos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura com subemenda, da emenda número 2 da
Comissão de Finanças e Tributação e do PL619/2007, apensado; e
pela constitucionalidade e injuridicidade das demais Emendas apresentadas na Comissão de Educação e Cultura; na Comissão de trabalho, de Administração e serviço público e nesta Comissão.

Sala da Comissão, em 07 de maio de 2008.
Deputado CEZAR SCHIRMER
Relator
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PROJETO DE LEI No 7.431, DE 2006
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial
Profissional dos Educados Públicos, na forma prevista
no art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá outras providências.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

SUBEMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Acrescente-se ao art. 2o do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura ao Projeto de Lei no 7.431, de 2006, o seguinte § 5o:
Art. 2o .............................................................................
§ 5o. As disposições relativas ao piso salarial de que
trata esta lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Sala da Comissão, em 07 de maio de 2008.
Deputado CEZAR SCHIRMER
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI No 7.431, DE 2006
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Lei no 7.431/2006, e do de no 619/2007, apensado, do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, com subemenda,
da Emenda número 2 da Comissão de Finanças e Tributação; e
pela constitucionalidade e injuridicidade das demais Emendas
apresentadas na Comissão de Educação e Cultura; na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e nesta Comissão, nos termos do Parecer, com complementação, do Relator,
Deputado Cezar Schirmer. A Emenda no 1 da Comissão de Finanças e Tributação foi considerada, por esta Comissão, como
não-escrita, conforme o art. 55, parágrafo único, do Regimento
Interno. Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Flávio Dino e Regis de Oliveira apresentaram votos em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício
Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Magalhães Neto, Augusto Farias, Ayrton Xerez, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Rodrigues, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Cezar
Silvestri, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson
Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da
Costa, João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Joseph Bandeira, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça Prado,
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair Cunha,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Silvinho Peccioli, Urzeni Rocha, Valtenir
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Sala da Comissão, em 7 de maio de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente

ação parlamentar

Pereira, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho, Beto Albuquerque,
Edmilson Valentim, Fernando Coruja, Hugo Leal, José Pimentel
e Roberto Santiago.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

EMENDA No 1 DA CFT AO SUBSTITUTIVO
DA CEC AO PROJETO DE LEI No 7.431,
DE 2006
Suprima-se o § 4o do artigo 2o do Substitutivo da CEC.

Autora: Comissão de Finanças e Tributação
Relator: Deputado Flávio Dino

I – RELATÓRIO
Cuida-se da Emenda no 1, aprovada na Comissão de Finanças
e Tributação, que suprime o § 4o do artigo 2o do Substitutivo elaborado pela Comissão de Educação e Cultura ao Projeto de Lei
7.431/2006. Tal dispositivo tinha a seguinte redação:
Art. 2o .............................................................................
§4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de dois terços da
carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR
Tendo em vista as atribuições regimentais da CCJC (art. 32,
IV, alínea “a” do Regimento Interno), cabe inicialmente ressaltar
que, do ponto de vista da constitucionalidade formal, a Emenda
não apresenta quaisquer vícios. A matéria é de competência legislativa concorrente da União, conforme expressa o art. 24, IX,
da Constituição Federal.
No tocante à técnica legislativa, não há que se falar em óbice
à referida Emenda, uma vez que se trata de emenda supressiva.
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos
planos de carreira do magistério público:

ação parlamentar

Quanto à juridicidade, no entanto, a proposição da Comissão de Finanças e Tributação se apresenta equivocada. Ocorre
que o texto suprimido se coaduna com o sistema jurídico vigente, pois se encontra em harmonia com o que dispõe a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20
de dezembro de 1996), cujo artigo 67, inciso V, determina que:

..................................................................................................
V – período reservado a estudos, planejamento
e avaliação, incluído na carga de trabalho;
(grifos aditados)
Ora, o que pretende o texto suprimido pela Emenda em epígrafe é exatamente assegurar o período a que se refere o inciso acima colacionado, de forma a promover a valorização dos
profissionais da educação. Dessa forma, a supressão do § 4o do
artigo 2o do Substitutivo da CEC ao PL 7.431/2006 é injurídica,
pois afasta o Projeto do sistema jurídico em vigor.
Com efeito, a injuridicidade da Emenda analisada fica ainda
mais evidente se observada à luz da Constituição, cujo artigo 206,
V, estabelece como princípio da educação a “valorização dos profissionais do ensino”. Além disso, o dispositivo que se buscou
suprimir dá cumprimento também ao comando constitucional
do artigo 214, III, que determina que:
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação,
de duração plurianual, visando à articulação e
ao desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis e à integração das ações do poder público
que conduzam à:
..................................................................................................
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III – melhoria da qualidade do ensino; (grifos
aditados)
No mesmo sentido, a Emenda Constitucional no 53/2006,
ao instituir o FUNDEB, fez inserir na Carta da República, no
ADCT, o seguinte preceito:
Art. 60 .............................................................................
§1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, no financiamento da
educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente.
Como se sabe, o tempo a que se refere o inciso V do artigo 67
da Lei 9.394/2996 – delimitado e protegido pelo art. 2o, § 4o, do
Substitutivo da CEC – é de extrema importância para que o professor atualize seus conhecimentos e se prepare para as aulas que
ministrará. Do referido período, não se espera resultado outro
que não seja a melhoria da qualidade do ensino a que se refere o dispositivo constitucional supracitado. Foi certamente com
olhos postos neste conjunto de regras e critérios que a Comissão
de Mérito – na qual estão os maiores especialistas em educação
desta Casa – consagrou o dispositivo infelizmente suprimido
pela Comissão de Finanças e Tributação. Neste passo, competindo a esta CCJ velar pela congruência da proposição com o
sistema jurídico pátrio, fica clara a injuridicidade da Emenda
no 1 da CFT ao Projeto de Lei 7431/2006.
Diante do exposto, meu parecer é pela injuridicidade da
Emenda no 1 da Comissão de Finanças e Tributação ao PL 7431,
de 2006.

Sala da Comissão, em 05 de junho de 2008.
Deputado FLÁVIO DINO
Relator

410
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

PROJETO DE LEI No 7.431, DE 2006
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela injuridicidade da Emenda no 1 da Comissão de Finanças e Tributação
do Projeto de Lei no 7.431/2006, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Flávio Dino. Os Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Flávio Dino e Regis de Oliveira apresentaram voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira e Maurício
Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Magalhães Neto, Ayrton Xerez, Cândido Vaccarezza, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Flávio Dino, Geraldo Pudim,
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João Paulo Cunha, José Eduardo
Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Leonardo Picciani, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair
Cunha, Paes Landim, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Maluf, Sandra
Rosado, Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson
Covatti, Arnaldo Faria de Sá, Átila Lins, Carlos Abicalil, Carlos
Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Edmilson Valentim, Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luciano Pizzatto, Luiz Couto, Paulo Bornhausen,
Ricardo Tripoli, Vital do Rêgo Filho e William Woo.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Sala da Comissão, em 1 de julho de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI No 7.431, DE 2006
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial
Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista no art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá
outras providências.

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Cezar Schirmer

Voto em separado do deputado flávio dino
O presente Projeto de Lei, de autoria do Senador Cristovam
Buarque, autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial
Profissional dos Educadores Públicos. Apensado a ele, tramita
o PL 619/2007, do Poder Executivo. Ambos já foram analisados
nas Comissões de Educação e Cultura; de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Finanças e Tributação.
Nesta Comissão, foram apresentadas 3 emendas ao Projeto.
O Relator, Deputado Cezar Schirmer, emitiu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos PL
7.431/2006 e 619/2007, na forma do substitutivo aprovado pela
Comissão de Educação e Cultura, com as correções aprovadas
pela Comissão de Finanças e Tributação. Em seu parecer, o Relator rejeitou as emendas apresentadas na CCJC.
Entretanto, as referidas emendas são necessárias para sanar patente inconstitucionalidade do Substitutivo aprovado pela CEC.
Ocorre que o Projeto ignorou o direito de aposentados e pensionistas ao piso salarial, causando violação à paridade de benefícios e
vantagens, prevista pelas Emendas Constitucionais nos 41 e 47. Vale
destacar que, interpretando o princípio da paridade, a jurisprudência do STF é bastante clara no sentido de que vantagens concedidas
aos ativos revestidas de caráter de generalidade e impessoalidade
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devem ser estendidas aos inativos. É o caso, evidentemente, do piso
salarial em foco.
A omissão do Substitutivo fica bem evidenciada quando se
constata que se refere somente a “vencimento”, conceito inerente a servidores em atividade.
Argumenta-se que não há a necessidade de se explicitar tais
garantias no Projeto em tela, pois são constitucionais e, portanto, não precisam ser objeto de lei para serem aplicadas. Contudo,
o fato de excluí-las do PL daria ensejo a que as autoridades competentes pelo pagamento dos proventos aos aposentados e pensionistas em comento, seguindo literalmente a Lei, deixassem
de estender o benefício do piso aos inativos, que, assim, teriam
de recorrer ao Judiciário para garantir o cumprimento de seus
direitos. Desnecessário mencionar os inúmeros transtornos que
seriam causados pelo simples fato de se rejeitarem as emendas
apresentadas nesta Comissão.
Importante lembrar que são diversas as situações protegidas
pelo princípio da paridade acima mencionado, contido no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41. Vejamos o texto das
emendas constitucionais referidas:
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EMENDA CONSTITUCIONAL No 41,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.
Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo,
de aposentadoria aos servidores públicos, bem
como pensão aos seus dependentes, que, até a
data de publicação desta Emenda, tenham
cumprido todos os requisitos para obtenção
desses benefícios, com base nos critérios da
legislação então vigente.
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo
art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
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ingressado no serviço público até a data de
publicação desta Emenda poderá aposentar-se
com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, na forma
da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do
art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:
I – sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher;
III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
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EMENDA CONSTITUCIONAL No 47,
DE 5 DE JULHO DE 2005
Art. 2o Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos
servidores públicos que se aposentarem na
forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o
da mesma Emenda.
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional
no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco
anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, de um
ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I
do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos
de aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, observando-se igual critério de revisão às pensões
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Assim, no exercício do controle preventivo de constitucionalidade das leis e visando evitar insegurança jurídica, bem como
lesão a direitos constitucionalmente assegurados, creio ser dever desta Comissão de Constituição e Justiça – inspirada no que
propuseram os autores das emendas aqui oferecidas – aprovar a
inserção de emenda saneadora, nos seguintes termos:
Art. 2o .............................................................................

ação parlamentar

derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

..................................................................................................
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que
trata esta lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério
público da educação básica alcançadas pelo artigo 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, sem prejuízo de tratamento
mais favorável determinado por leis estaduais,
distritais ou municipais.
É como voto.

Sala da Comissão, 06 de maio de 2008.
Deputado FLÁVIO DINO
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EMENDA SANEADORA
Acrescente-se ao artigo 2o do Substitutivo ao Projeto de Lei
7.431, de 2006, § 5o com a seguinte redação:
Art. 2o .............................................................................
..................................................................................................
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que
trata esta lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério
público da educação básica alcançadas pelo artigo 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, sem prejuízo de tratamento
mais favorável determinado por leis estaduais,
distritais ou municipais.

Sala da Comissão, 06 de maio de 2008.
Deputado FLÁVIO DINO
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PROJETO DE LEI No 7.431 DE 2006
(Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura)
(Apensado: PL 619 de 2007)
Regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para instituir
o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Cezar Schirmer

VOTO EM SEPARADO DEPUTADO REGIS DE OLIVEIRA
O relator, nobre deputado Cezar Schirmer, apresentou voto
“no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de lei 7.431/06 e do PL 619/07, apensado,
nos termos do Substitutivo aprovado pela CEC (Comissão de
Educação e Cultura), rejeitadas as emendas apresentadas” nesta
Comissão por entender que “a paridade entre inativos e ativos
é garantida constitucionalmente para aqueles que já haviam
ingressado no serviço público à data da Emenda Constitucional, entende-se despiciendo acatar as emendas propostas, até
para evitar conflitos interpretativos entre legislação ordinária
e a Constituição.
Ocorre que, o substitutivo da CEC em momento algum faz
menção aos inativos – aposentados e pensionistas, razão pela
qual a emenda no 2, de minha autoria, deve ser acolhida, pois
visa eliminar esta inconstitucionalidade. Se assim não o for, o
Projeto de lei 7.431/06 deverá ser considerado inconstitucional,
pelas razões que seguem.
O art. 2o, § 2o do substitutivo da CEC exclui os inativos do
piso salarial destinado aos profissionais do magistério público da
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educação básica. Afronta, assim, os dispositivos constitucionais
que asseguram, além da integralidade dos proventos, a paridade
de reajuste salarial entre ativos e inativos.
Contudo, a Emenda Constitucional no 41 de 19 de dezembro de 2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201
da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da
Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional
no 20, de 15 de dezembro de 1998, dispõe que:
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data
de publicação desta Emenda poderá aposentarse com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na
forma da lei, quando, observadas as reduções
de idade e tempo de contribuição contidas no
§ 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições (grifamos).
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos servidores
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em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei (grifamos).
Posteriormente, a Emenda Constitucional no 47 de 05 de
julho de 2005, que altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, reafirmou a integralidade dos proventos e a paridade entre ativos e
inativos.
Art. 2o Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos
servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003 o disposto no art. 7o da mesma Emenda.
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41,
de 2003 e, o servidor da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais.
Esse é o entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência. Assim, “para os que ingressaram no serviço público
até a instituição do regime complementar incidem todas as normas constitucionais e todos os benefícios previstos na Constituição.“ (Oliveira, Régis Fernandes de, “Servidores Públicos”, 2ª
edição, São Paulo: Ed. Malheiros, 2008, p.122).
“Os proventos de aposentadoria. Constituição, art. 40, § 4o (§ 8o
na redação da EC n 20/98), regra de paridade com os vencimentos do
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cargo correspondente que tem precisamente o sentido de dispensar
que a lei estenda ao inativo, em cada caso, o benefício ou vantagem que outorgue ao servidor em atividade” (STF, RE-AgR 407271/
PA, relator Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgamento em
12/06/07.
“Gratificação de encargos especiais atribuída a servidores, em
atividade, da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Rio de Janeiro pelo Decreto-lei 220/75: extensão
aos inativos, por força do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal,
em sua primitiva redação, dado o seu caráter geral: precedentes.
2. Proventos de aposentadoria: Constituição, art. 40, § 4o; regra de paridade com os vencimentos do cargo correspondente
que tem precisamente o sentido de dispensar que alei estenda ao
inativo em cada caso, o benefício ou vantagem que outorgue ao
servidor em atividade. (STF, RE-AgR 395186/RJ, relator Ministro
Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgamento em 18/10/05).
Diante do exposto, requer o acolhimento da emenda no 2. O
voto é pela inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequada
técnica legislativa.

Sala da Comissão, 06 de maio de 2008.
Deputado Regis de Oliveira
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PROJETO DE LEI no 7.431, DE 2006
(Apensado o PL no 619, de 2007)
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial
Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista no art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá
outras providências.

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Cezar Schirmer

VOTO EM SEPARADO DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA
Adotamos na íntegra, por considerá-lo adequado, o Relatório constante do Parecer do eminente Relator, Deputado
César Schirmer.
Em exame, nesta Comissão, o Projeto de Lei no 7.431, de 2006,
do ilustre Senador Cristovam Buarque, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista nos artigos 206, V, e 212 da Constituição
Federal. Apenso a este, tramita o Projeto de Lei no 619, de 2007,
do Poder Executivo, que regulamenta o art. 60, inciso III, alínea
“e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica.
O Projeto de Lei no 7.431, de 2006 e o Projeto de Lei no 619,
de 2007 tramitam sob regime de prioridade, já tendo sido analisados pelas Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Comissão de Finanças e
Tributação e, no momento, estão em análise nesta Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Em 03.10.2007, a Comissão de Educação e Cultura aprovou o
Substitutivo apresentado pelo Relator Deputado Severiano Alves.
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Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, foram apresentadas apenas 8 (oito) emendas. Na ocasião, a
relatora Deputada Andréa Zito acatou parcialmente a emenda de
no 01, do Deputado Sandro Mabel, rejeitando as demais.
Na Comissão de Finanças e Tributação não foram apresentadas
emendas. O Relator, Deputado Manoel Junior apresentou duas
emendas no que se refere à adequação orçamentária e financeira,
restringindo-se a análise do PL no 7.431/2006, bem como de seu
apenso e de seu Substitutivo, ao impacto orçamentário-financeiro, para a União, da complementação a que se refere o art. 4.o do
Substitutivo da CEC. O Relator apresentou a emenda saneadora
no 2 de 2008, com o objetivo de garantir que as despesas resultantes da implantação da proposição em debate se limitem, no
âmbito da União, ao disposto no art. 60, inciso VI, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, in verbis:
VI – até 10% (dez por cento) da complementação da
União prevista no inciso V do caput deste artigo
poderá ser distribuída para os Fundos por meio
de programas direcionados para a melhoria da
qualidade da educação, na forma da lei a que se
refere o inciso III do caput deste artigo.
Assim, o Parecer do Relator Deputado Manoel Junior conclui
pela pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei no 7.431, de 2006, do Projeto de Lei no
619, de 2007, apensado, nos termos do Substitutivo aprovado
pela CEC, e das emendas nos. 1, 2, 3 e 5 aprovadas pela CTASP,
com emendas, e pela inadequação financeira e orçamentária da
emenda no 4/2007 aprovada na CTASP.
Nesta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a
proposta recebeu três (3) emendas, a saber:
– Emenda aditiva do Deputado Arnaldo Faria de Sá, com a
seguinte redação:
Acrescente-se novo artigo, após o artigo 6.o, renumerando-se
os demais com a seguinte redação: “ Art. 7.o – O disposto nesta
lei aplica-se, no que couber, aos aposentados e pensionistas, respeitados os direitos adquiridos constitucionalmente”.
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§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência,
isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais,
exercidas no âmbito das unidades escolares de educação
básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a
formação mínima determinada pela legislação federal
de diretrizes e bases da educação nacional, bem como
aqueles profissionais egressos por aposentadoria
dos cargos ou funções em que desempenharam as
atividades aqui referidas, nas unidades escolares
de educação básica.

ação parlamentar

– Emenda do Deputado Régis de Oliveira, com a seguinte
redação:
Dê-se ao artigo 2o, parágrafo 2o do Substitutivo em epígrafe a
seguinte redação:
Art.2o .............................................................................

– Emenda do Deputado Mauro Benevides, com a seguinte
redação:
Altere-se a redação do § 1o do art. 1o, do Projeto de Lei
o
n 7.431/2006, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 1o .............................................................................
§ 1o O piso previsto neste artigo será estabelecido por nível
de formação dos profissionais da educação, e sua aplicação requer regularidade do instrumento contratual
firmado entre o contratante e o contratado e a comprovação da habilitação do contratado, em nível médio ou
superior, obtida em instituição de ensino, credenciada
junto ao órgão de educação competente, mediante apresentação do respectivo certificado de conclusão do curso
requerido para o exercício do correspondente cargo ou
função, estendendo os benefícios aos profissionais
de educação pública, aposentados, pensionistas e
inativos. (NR)
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Conforme determina o art. 32, inciso IV, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, cumpre a esta Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa do Projeto de Lei no 7.431, de
2006, do Projeto de Lei no 619, de 2007 e das emendas apresentados.
Estão obedecidos os requisitos constitucionais relativos à competência legislativa da União (art. 22, XXIV e art. 24, IX, CF) e às
atribuições do Congresso Nacional (art. 48, caput, CF), em relação
ao Projeto de Lei no 619, de 2007. No que tange à juridicidade e à
técnica legislativa, tampouco existem ressalvas a apresentar à proposição. A mesma conclusão se aplica às emendas apresentadas nas
Comissões de Educação e Cultura, Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e Comissão de Finanças e Tributação.
No que tange às emendas apresentadas perante esta Comissão, resta configurada sua inconstitucionalidade.
Falece à Comissão de Constituição e Justiça competência para
analisar o mérito das proposição supracitadas, cabendo somente
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa. Por conseguinte, as emendas a serem apresentadas perante
esta Comissão podem ter somente como objeto sanar vícios relativos
à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, o que não
resta configurado, em relação às emendas apresentadas perante a
CCJ. Constata-se o evidente intuito de modificar o mérito da proposição, não sendo esta Comissão o foro regimentalmente adequado.
Isto posto, nosso voto é no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 7431, de 2006, do PL no 619,
de 2007, apensado, nos termos do Substitutivo aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, rejeitadas as emendas apresentadas,
com as correções apresentadas pelo Relator na Comissão de Finanças
e Tributação e pela inconstitucionalidade das emendas apresentadas.

Sala da Comissão, em 7 de maio de 2008.
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
PT/RJ
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Dispõe sobre a argüição de infidelidade partidária e sobre a justificação para desfiliação partidária.

ação parlamentar

2.6. PLP 124/2007 – Fidelidade Partidária
(Autor: Deputado Flávio Dino)

SUMÁRIO
I – Projeto inicial
II – Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
• Parecer do relator (Dep. Leonardo Picciani)
• Complementação de voto
• Parecer reformulado
• Parecer da Comissão
• Emendas adotadas pela Comissão (4)
• Voto em separado (Dep. Gerson Peres)
O Congresso Nacional DECRETA:
Art. 1o Esta lei regula os procedimentos da argüição
de infidelidade partidária e da justificação para
desfiliação partidária, a serem propostas na Justiça Eleitoral.
Art. 2o O ocupante de cargo eletivo que se desligar do
partido político pelo qual se elegeu poderá perdê-lo, mediante argüição de infidelidade partidária proposta na Justiça Eleitoral, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 3o A argüição de infidelidade partidária será proposta perante o órgão competente para a expedição do diploma relativo ao ocupante do
cargo eletivo.
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Art. 4o Caberá ao partido político ao qual pertencia o
ocupante do cargo eletivo oferecer a argüição em
petição fundamentada, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da cessação da filiação partidária.
Parágrafo único. O impugnante especificará, desde
logo, os meios de prova com que pretende demonstrar
a veracidade do alegado, facultado o arrolamento de até
6 (seis) testemunhas.
Art. 5o O ocupante de cargo eletivo será citado para oferecer resposta em 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. É facultado ao impugnado, em sua
resposta, juntar documentos, indicar rol de até 6 (seis)
testemunhas e requerer a produção de outras provas,
inclusive documentais, que se encontrarem em poder
de terceiros, de repartições públicas, em procedimentos
judiciais ou administrativos.
Art. 6o Decorrido o prazo para contestação, será designada data para audiência.
Parágrafo único. Serão ouvidos em audiência única,
separada e sucessivamente, o impugnante, o impugnado, as testemunhas do impugnante e as do impugnado.
Art. 7o O Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento
das partes.
§ 1o Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o
Juiz, ou o Relator, poderá determinar a respectiva exibição.
§ 2o O Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros referidos pelas partes ou pelas testemunhas, como
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§ 3o Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, o Juiz notificará o Ministério Público para que este promova a responsabilidade criminal, sem prejuízo da
busca e apreensão do documento.
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conhecedores dos fatos e circunstâncias que
possam influir na decisão da causa.

Art. 8o Encerrada a dilação probatória, as partes poderão apresentar alegações finais, no prazo comum
de 5 (cinco) dias.
Art. 9o Encerrado o prazo para alegações, os autos serão
conclusos ao Juiz, ou ao Relator, para sentença
ou julgamento pelo Tribunal.
Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua
convicção mediante livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos,
ainda que não alegados pelas partes, mencionando, na
decisão, os que motivaram seu convencimento.
Art. 10. A perda do cargo eletivo não ocorrerá nos seguintes casos:
I – demonstração de que o partido político realizou mudanças essenciais ou está descumprindo o programa ou o estatuto partidário
registrados na Justiça Eleitoral;
II – prática de atos de perseguição no âmbito interno do partido em desfavor do ocupante de
cargo eletivo, objetivamente provados;
III – filiação visando à criação de novo partido
político;
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IV – filiação visando concorrer à eleição na
mesma circunscrição, exclusivamente no
período de 30 (trinta) dias imediatamente
anterior ao término do prazo de filiação
que possibilite a candidatura.
Art. 11. Após o trânsito em julgado da decisão em desfavor do ocupante do cargo eletivo, o resultado
será encaminhado ao órgão competente para
dar-lhe posse, o qual observará o disposto no
art. 55, § 3o da Constituição Federal.
Art. 12. Configurada uma das hipóteses descritas no
art. 10, o ocupante de cargo eletivo poderá
justificar-se previamente perante o órgão da
Justiça Eleitoral que expediu seu diploma.
§ 1o. Aplica-se o rito desta lei, no que couber, à justificação para desfiliação partidária.
§ 2o. Após o trânsito em julgado da decisão favorável
ao ocupante de cargo eletivo, poderá ser efetuada a mudança partidária, sem qualquer prejuízo
ao exercício daquele.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei Complementar tenciona regular o
procedimento para a aplicação da sanção de perda do mandato, quando caracterizada a infidelidade partidária. Neste intuito,
adaptamos os trâmites descritos nos arts. 3o a 7o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que regula a ação de
impugnação de pedido de registro.
A aprovação da presente proposta faz-se necessária em razão
de decisão do Tribunal Superior Eleitoral10, referendada em acór10 CTA 1.398. DJ – Relator Cézar Asfor Rocha. Diário de justiça, Volume 1, Data 08/05/2007,
Página 143
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dão do Supremo Tribunal Federal11, que, divergindo de interpretação anterior, transfere ao partido a titularidade dos mandatos
políticos e permite a cessação do exercício da função por parte
dos que alterem injustificadamente a sua legenda.
Optou-se por submeter à Justiça Eleitoral a apreciação das desfiliações partidárias. A espécie normativa ora adotada tem por
fundamento o art. 121 da Constituição Federal, que qualifica
como matéria de Lei Complementar a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
Os trâmites do julgamento da infidelidade partidária devem
atender ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que eleva
os princípios da ampla defesa e do contraditório à condição de
requisitos de legitimação de qualquer ato estatal que importe
em restrição ou privação de direitos. Em consonância com nossa
Carta Maior, o PLP sugerido assegura aos acusados ampla dilação
probatória, que permitirá a avaliação da presença de circunstância excludente da perda do cargo.
Para legitimar a troca de legenda, quando configurada uma
das hipóteses que a autorizam, sugerimos a criação de ação de
justificação prévia de desfiliação partidária. Transitada em julgado, a decisão em justificação prévia de desfiliação partidária autoriza a troca de partido e afasta a imposição da sanção de perda
de mandato eletivo.
Em razão dos motivos expostos, esperamos o apoio dos Nobres Pares desta Casa, para aprovar a presente proposição.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2007.
Deputado Flávio Dino

11 MS/DF 26.604-0. Relatora Ministra Carmem Lúcia. Decisão 04.10.2007.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 124, DE 2007
Dispõe sobre a argüição de infidelidade partidária e sobre a justificação para desfiliação partidária

Autor: Deputado Flávio Dino
Relator: Deputado Leonardo Picciani

I – RELATÓRIO
O projeto de lei em epígrafe visa a disciplinar a argüição de
infidelidade partidária e as causas para a desfiliação sem perda
de mandato.
O art. 2o estabelece que o ocupante de cargo eletivo que se
desligar do partido político pelo qual se elegeu poderá perdê-lo,
mediante argüição de infidelidade partidária proposta na Justiça
Eleitoral, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
A argüição de infidelidade partidária será proposta perante o
órgão competente para a expedição do diploma relativo ao ocupante do cargo eletivo e caberá ao partido político ao qual pertencia oferecer a argüição em petição fundamentada, no prazo de
15 (quinze) dias, contados da cessação da filiação partidária, especificando os meios de prova e o rol de até 6 (seis) testemunhas.
O projeto estabelece que o ocupante de cargo eletivo será citado para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar documentos, indicar rol de até 6 (seis) testemunhas
e requerer a produção de outras provas.
A proposição prevê a realização de audiência única, determinação de diligências, exibição de documentos, oitiva de terceiros
e alegações finais.
O art. 10 do projeto estabelece os casos em que não ocorrerá a
perda do cargo eletivo, quais sejam: demonstração de que o partido
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político realizou mudanças essenciais ou está descumprindo o programa ou o estatuto partidário registrados na Justiça Eleitoral; prática de atos de perseguição no âmbito interno do partido em desfavor
do ocupante de cargo eletivo, objetivamente provados; filiação visando à criação de novo partido político; filiação visando concorrer
à eleição na mesma circunscrição, exclusivamente no período de 30
(trinta) dias imediatamente anterior ao término do prazo de filiação
que possibilite a candidatura.
Após o trânsito em julgado da decisão em desfavor do ocupante do cargo eletivo, o resultado será encaminhado ao órgão
competente para dar-lhe posse, o qual observará o disposto no
art. 55, § 3o da Constituição Federal.
Configurada uma das hipóteses em que não ocorrerá a perda do cargo eletivo, o ocupante poderá justificar-se previamente
perante o órgão da Justiça Eleitoral que expediu seu diploma,
aplicando-se, no que couber, o rito anteriormente descrito à justificação para desfiliação partidária. Após o trânsito em julgado
da decisão favorável ao ocupante de cargo eletivo, poderá ser
efetuada a mudança partidária, sem qualquer prejuízo ao exercício daquele.
O autor justifica sua proposta sob o argumento de que se faz
necessário disciplinar o procedimento para a aplicação da sanção de perda do mandato, quando caracterizada a infidelidade
partidária em virtude das decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal que transferem ao partido
a titularidade dos mandatos políticos e permitem a cessação
do exercício da função por parte dos que alterem injustificadamente a sua legenda.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto nesta Comissão.

II – VOTO DO RELATOR
Conforme determina o art. 32, inciso IV, alíneas “a”, e “e”,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre a esta
Comissão se pronunciar acerca da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito do Projeto de Lei Complementar no 124, de 2007.

433
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

Estão obedecidos os requisitos constitucionais relativos à
competência legislativa da União (art. 22, I, CF), às atribuições
do Congresso Nacional (art. 48, caput, CF) e à iniciativa, neste
caso, ampla e não reservada (art. 61, caput, CF).
Igualmente constatamos que o projeto está formalmente de
acordo com o artigo 121 da Constituição Federal o qual reserva
à lei complementar a organização e competência dos tribunais e
juízes eleitorais.
Em consonância com a Carta Magna, o projeto assegura aos
acusados ampla dilação probatória, pois os trâmites propostos
para o julgamento da infidelidade partidária atendem ao art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, que eleva os princípios da
ampla defesa e do contraditório à condição de requisitos de legitimação de qualquer ato estatal que importe em restrição ou
privação de direitos.
No que tange à juridicidade, observamos que o projeto está
em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.
Quanto ao mérito, destacamos a importância do projeto que
visa a disciplinar a argüição de infidelidade partidária e as causas
para a desfiliação sem perda de mandato.
Como se sabe, a recente discussão acerca da existência ou
não do instituto da fidelidade partidária no ordenamento jurídico brasileiro, a qual culminou na edição da Resolução TSE
22.610/07, teve início com uma consulta formulada pelo então
Partido da Frente Liberal atual, Democratas, junto ao Tribunal
Superior Eleitoral.
A Corte, por maioria, respondeu afirmativamente à consulta, assentando seu entendimento sobre as seguintes fundamentações básicas: a) a filiação partidária é condição de elegibilidade constitucionalmente prevista; b) a filiação do candidato ao
partido político é o único elemento da sua identidade política;
c) o sistema proporcional está visceralmente ligado ao partido
político, pois é com base nos votos obtidos pela agremiação
que se calcula o número de cadeiras ocupadas na casa legislativa, ou seja, o candidato se elege com o “patrimônio partidário de votos”; d) a obtenção e exercício do mandato como
patrimônio particular do eleito vai de encontro ao princípio
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da moralidade; e) a detenção do mandato pelo partido não é
uma sanção ao candidato migrante e sim a manutenção da representação partidária daquela agremiação; f) o entendimento
até então vigente, de que o mandato pertencia ao candidato, se
firmou no âmbito do STF no tempo em que não se reconhecia
a força normativa dos princípios e que hoje resta superado; g) a
interpretação de que a vaga é do partido não é inovação interpretativa, pois se extrai das normas constitucionais (art. 14, §
3o, V e art.17, § 1o) e legais (art. 2o, art.108, art.175, § 4o, art.176
do CE, art.26 da Lei 9.096/95, art.11, II da Lei 9.504/97); e,
finalmente, admitiu que existem casos em que se justifica a
manutenção do mandato pelo parlamentar.
Após a consulta respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
o Supremo Tribunal Federal foi provocado através dos Mandados de Segurança no 26.602, 26.603 e 26.604, nos quais partidos
políticos reivindicavam as vagas perdidas com a desfiliação de
parlamentares durante o mandato.
Apesar do indeferimento do writ nos Mandados de Segurança
o
n 26.602 e 26.603 e do deferimento parcial do no 26.604, o STF,
por maioria, entendeu que o direito dos partidos e das coligações
à vaga no Poder Legislativo é extraído da própria Constituição
Federal, corroborando in totum o entendimento do TSE acerca da
titularidade do mandato eletivo e da possibilidade de reivindicação dos cargos após edição de norma regulamentadora.
O STF fixou a data de 27/03/2007 como o marco temporal
para a perda dos mandatos parlamentares, quando foi respondida a consulta pelo TSE, e delegou a competência para o tribunal
máximo em matéria eleitoral regulamentar o procedimento de
perda de mandato.
Ora, a Resolução TSE no 22.610/07, ao disciplinar os processos de perda de mandato eletivo e de justificação de desfiliação
partidária, extrapolou, a nosso ver, os limites juridicamente
aceitáveis e violou o princípio constitucional da separação de
poderes, basilar do Estado Brasileiro e esculpido no art. 2o da
Carta Magna.
O projeto em análise corrige a distorção existente, posto que,
somente o Poder Legislativo da União é competente para editar
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normas gerais, abstratas, inovadoras e imperativas em matéria de
direito eleitoral e processual.
O projeto, conforme mencionado pelo autor, adaptou os trâmites descritos nos arts. 3o a 7o da Lei Complementar no 64, de
18 de maio de 1990, que regula a ação de impugnação de pedido
de registro. Prevê corretamente o exercício do contraditório e da
ampla defesa. Consideramos, entretanto que alguns dispositivos
devem ser acrescidos. Neste sentido, apresentamos emendas, e
acatamos propostas oferecidas pelo Deputado Roberto Magalhães, a fim de considerar caso para não ocorrência de perda de
cargo eletivo a incorporação ou fusão de partido, efeito suspensivo aos recursos contra decisão de primeiro grau.
Em nossa opinião, faz-se necessária a emenda que ora se sugere ao art. 9o para que reste inequívoca a possibilidade de se
recorrer de decisão que aprecie suposta infidelidade partidária,
respeitando-se, assim, tanto a Constituição Federal quanto o Código Eleitoral.
Como instituição representativa da soberania do povo, o Congresso Nacional tem o indeclinável dever de zelar pela preservação de sua competência legislativa (Constituição, art. 49, XI).
Legitimado pelo voto popular, o Congresso Nacional não
pode permitir que outros Poderes e Instituições, salvo expressa
previsão constitucional, editem atos que coloquem em risco sua
atribuição de formulação da legislação federal.
Das Constituições brasileiras que disciplinaram a Justiça Eleitoral, a de 1988 é, sobre a respectiva competência, especialmente
inovadora. A Constituição de 1934, no art. 83, a Constituição de
1946, no art. 119, a Carta de 1967, no art. 130, e a Emenda Constitucional no 1/69, no art. 137, enumeraram atribuições daquele ramo do Poder Judiciário. A atual Constituição Democrática
limitou-se a dispor, no caput do art. 121, que lei “complementar
disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos
juízes de direito e das juntas eleitorais.”
Assim, para o integral cumprimento da Constituição-cidadã,
impõe a revisão da prática da Justiça Eleitoral consistente em
expedir atos normativos que não se limitam à fiel execução da
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legislação eleitoral, seja complementar ou ordinária, porque tal
prática atinge a competência legislativa do Congresso Nacional.
Por fim, observamos que a técnica legislativa e a redação empregada estão adequadas, conformando-se perfeitamente às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.
Pelo acima exposto, nosso voto é no sentido da constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, e no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar no 124, de 2007,
com as emendas apresentadas.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 2008.
Deputado Leonardo Picciani
Relator
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EMENDA MODIFICATIVA No 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 4o do projeto a seguinte redação:

Parágrafo único. O impugnante juntará prova documental de desfiliação, podendo arrolar até 6 (seis) testemunhas e requerer, justificadamente, a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem
em poder de terceiros ou de repartições públicas.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 2008.
Deputado Leonardo Picciani
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Dê-se ao art. 9o do projeto a seguinte redação:

Art. 9o Encerrado o prazo para alegações, os autos serão
conclusos ao Juiz, ou ao Relator, para sentença
ou julgamento pelo Tribunal, dos quais caberão
os recursos previstos na Constituição Federal e
na legislação processual eleitoral.

ação parlamentar

EMENDA MODIFICATIVA No 2

§ 1o O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção mediante livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e
às circunstâncias constantes dos autos, ainda que
não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu convencimento.
§ 2o Caberá efeito suspensivo exclusivamente nos recursos interpostos contra decisão de primeiro grau.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 2008.
Deputado Leonardo Picciani
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EMENDA MODIFICATIVA No 3
Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

Art. 10 .............................................................................
I – demonstração de que o partido político realizou substancial mudança em seu programa
partidário registrado na Justiça Eleitoral ou
está descumprindo-o;
V– incorporação ou fusão de partido.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 2008.
Deputado Leonardo Picciani
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O art. 13, que trata da vigência, passa a ter a redação
abaixo, sendo renumerado para artigo 14.

Art. 13. A competência da Justiça Eleitoral para expedir
atos normativos destinados à regulamentação
da legislação eleitoral limita-se a:

ação parlamentar

EMENDA MODIFICATIVA No 4

I – calendário eleitoral;
II – alistamento eleitoral;
III – propaganda eleitoral;
IV – recursos financeiros para campanhas eleitorais e respectiva prestação de contas;
V – pesquisas e testes pré-eleitorais;
VI – atos preparatórios da votação;
VII – nome e numeração de candidato;
VIII – fiscalização das eleições;
IX – votação no exterior;
X – sistema eletrônico de votação e totalização
de votos;
XI – data e modo de diplomação.
Parágrafo único. É vedado à Justiça Eleitoral expedir
atos normativos a pretexto de dar cumprimento a decisões judiciais.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 2008.
Deputado Leonardo Picciani
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 124, DE 2007
Dispõe sobre a argüição de infidelidade partidária e sobre a justificação para desfiliação partidária

Autor: Deputado Flávio Dino
Relator: Deputado Leonardo Picciani

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Incluído na Ordem do Dia da Comissão de Constituição e
Justiça, o presente Projeto de Lei Complementar foi objeto de
intenso debate, do qual resultaram diversas sugestões.
Diante disso, apresento esta complementação de voto, com as
seguintes modificações:
no inciso IV do art. 10 da proposição, substitua-se o termo
“eleição” por “reeleição”;
na emenda modificativa no4 desta relatoria, substitua-se
no parágrafo único do art. 13, a expressão “dar cumprimento
a” por “interpretar”.
Nestes termos, reitero o voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PLP no 124 de 2007 e, no mérito, pela aprovação, com as emendas apresentadas no parecer,
alterando-se a de no 4 e acrescendo-se mais uma, nos termos da
presente complementação de voto.

Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008
Deputado Leonardo Picciani
Relator
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O art. 13, que trata da vigência, passa a ter a redação abaixo,
sendo renumerado para artigo 14.
Art. 13. A competência da Justiça Eleitoral para expedir
atos normativos destinados à regulamentação
da legislação eleitoral limita-se a:

ação parlamentar

EMENDA MODIFICATIVA No 4

I – calendário eleitoral;
II – alistamento eleitoral;
III – propaganda eleitoral;
IV – recursos financeiros para campanhas eleitorais e respectiva prestação de contas;
V – pesquisas e testes pré-eleitorais;
VI – atos preparatórios da votação;
VII – nome e numeração de candidato;
VIII – fiscalização das eleições;
IX – votação no exterior;
X – sistema eletrônico de votação e totalização
de votos;
XI – data e modo de diplomação.
Parágrafo único. É vedado à Justiça Eleitoral expedir atos normativos a pretexto de interpretar decisões judiciais.

Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008
Deputado Leonardo Picciani
Relator
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EMENDA MODIFICATIVA No 5
Substitua-se, no inciso IV do art. 10, o termo “eleição”
por “reeleição”.

Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008
Deputado Leonardo Picciani
Relator
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No 124, DE 2007

Autor: Deputado Flávio Dino
Relator: Deputado Leonardo Picciani

PARECER REFORMULADO
Em face da aprovação do destaque para votação em separado, formulado pelo Deputado MAGELA e outros, fica mantida
a redação do texto original do inciso IV do art. 10 do Projeto de
Lei Complementar no 124, de 2007, nos seguintes termos:
Art. 10 .............................................................................
IV – filiação visando concorrer à eleição na mesma circunscrição, exclusivamente no período de 30 (trinta) dias imediatamente anterior ao término do prazo de filiação que
possibilite a candidatura.
Reitero, por fim, a conclusão do parecer original pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do PLP no 124, de 2008, com as emendas ofertadas.

Sala da Comissão, em 10 de julho de 2008.
Deputado LEONARDO PICCIANI
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No 124, DE 2007
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião extraordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Ronaldo Caiado, Edmar Moreira, Roberto
Magalhães, Fernando Coruja, Efraim Filho, Luciano Pizzatto, Felipe Maia e Silvinho Peccioli, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 4 emendas, do Projeto de Lei Complementar n o
124/2007,nos termos do Parecer, com complementação, do
Relator, Deputado Leonardo Picciani. O Relator reformulou
seu Parecerem decorrência de destaque aprovado. O Deputado Gerson Peres apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício
Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes, Antonio
Carlos Biscaia, Augusto Farias, Benedito de Lira, Cândido
Vaccarezza, Edmar Moreira, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Joseph Bandeira, Marcelo Itagiba, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Nelson Trad, Odair Cunha, Pastor
Pedro Ribeiro, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda,
Vilson Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Bruno
Araújo, Carlos Abicalil, Carlos Willian, Chico Lopes, Eduardo Lopes, Fátima Bezerra, Fernando Coruja, George Hilton,
Hugo Leal, João Magalhães, Jorginho Maluly, Leo Alcântara,
Luciano Pizzatto, Luiz Couto, Mendes Ribeiro Filho, Pastor
Manoel Ferreira, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Ronaldo
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Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente

ação parlamentar

Caiado, Rubens Otoni, Vital do Rêgo Filho, Waldir Neves e
William Woo.
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EMENDA ADOTADA 1 – CCJC
Dê-se ao parágrafo único do art. 4o do projeto a seguinte redação:

Parágrafo único. O impugnante juntará prova documental de desfiliação, podendo arrolar até 6 (seis) testemunhas e requerer, justificadamente, a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem
em poder de terceiros ou de repartições públicas.

Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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Dê-se ao art. 9o do projeto a seguinte redação:

Art. 9o Encerrado o prazo para alegações, os autos serão
conclusos ao Juiz, ou ao Relator, para sentença
ou julgamento pelo Tribunal, dos quais caberão
os recursos previstos na Constituição Federal e
na legislação processual eleitoral.

ação parlamentar

EMENDA ADOTADA 2 – CCJC

§ 1o O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção mediante livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os
que motivaram seu convencimento.
§ 2o Caberá efeito suspensivo exclusivamente nos recursos interpostos contra decisão de primeiro grau.

Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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EMENDA ADOTADA 3 – CCJC
Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:
Art. 10 .............................................................................
I – demonstração de que o partido político realizou substancial mudança em seu programa
partidário registrado na Justiça Eleitoral ou
está descumprindo-o;
V – incorporação ou fusão de partido.

Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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O art. 13, que trata da vigência, passa a ter a redação abaixo,
sendo renumerado para artigo 14.
Art. 13. A competência da Justiça Eleitoral para expedir
atos normativos destinados à regulamentação
da legislação eleitoral limita-se a:

ação parlamentar

EMENDA ADOTADA 4 – CCJC

I – calendário eleitoral;
II – alistamento eleitoral;
III – propaganda eleitoral;
IV – recursos financeiros para campanhas eleitorais e respectiva prestação de contas;
V – pesquisas e testes pré-eleitorais;
VI – atos preparatórios da votação;
VII – nome e numeração de candidato;
VIII – fiscalização das eleições;
IX – votação no exterior;
X – sistema eletrônico de votação e totalização
de votos;
XI – data e modo de diplomação.
Parágrafo único. É vedado à Justiça Eleitoral expedir atos normativos a pretexto de interpretar decisões judiciais.

Sala da Comissão, em 2 de julho de 2008.
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 124, DE 2007
Dispõe sobre a argüição de infidelidade partidária e sobre a justificação para desfiliação partidária

Autor: Deputado Flávio Dino
Relator: Deputado Leonardo Picciani

VOTO EM SEPARADO DEPUTADO GERSON PERES
O PLC – 124/2007, de autoria do ilustre Deputado Flávio
Dino “dispõe sobre argüição de infidelidade partidária e sobre a
justificação para desfiliação”. É bem vindo. Data vênia, carece,
porém de despretensiosas considerações e alterações para atender, com agilidade, ao reclamo da sociedade, contra o escandaloso troca-troca de partido com desrespeito à ética na política.
Bem elaborado e bem intencionado, ao PLC falta a dose simétrica e cronométrica de seu atrelamento ao princípio básico
da economia processual na tramitação com alguns ajustes do
percurso do processo quanto às instâncias. Em conseqüência,
o prazo que no Direito Eleitoral é fundamental e, praticamente, “dogmático” à agilidade processual deve ficar bem definido
desde a argüição e, em cada período, para decisão conclusiva
da ação judicial. O PLC 124/07 é específico e especial. Complementa, necessariamente, para os mandatários o processo sobre “o funcionamento dos parlamentares” relativo à fidelidade
partidária. Transformar-se-à em lei complementar para coibir
a infidelidade partidária e seus abusos atentatórios à ética na
política e cumprir o novo paradigma do “mandato pertence ao
partido”, definido, processualmente, pela Resolução 22.610 do
TSE e consolidada pelo STF, decorrente dos mandados de segurança 26.602, 26.603 e 26.604. Peço permissão ao douto autor
do PLC 124, Deputado Flávio Dino, sugerir, em nome da necessária economia processual na tramitação dessa infração de
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infidelidade partidária, algumas poucas mas eficazes sugestões:
1) A tramitação da argüição de infidelidade deverá somente se
procedida em duas instâncias a segunda sempre terminativa.
Assim os mandatos do Vereador e do Prefeito começam a ser
julgado em 1ª instância pelo juiz da Zona Eleitoral e terminam,
se houver o recurso no TRE, os dos Deputados Estaduais, Federais, Senadores e Governadores começam no TRE e terminam
no TSE e o do Presidente da República começa no TSE e termina
no STF, por estar a cassação do mandato do Presidente previsto
na CF perante o STF. 2) Na tramitação processual somente dois
recursos são cabíveis: um único e exclusivo embargo e um agravo sobre o mesmo, no prazo de 3 dias úteis com prazo de ascensão de 3 dias úteis à instância terminativa. Sem economicidade
processual na tramitação da arguição de infidelidade partidária
será dar à procrastinação, por todos já conhecida, o valor da
desmoralização do Legislativo e do Poder Judiciário.
Assim, por exemplo; Ao art. 1o se acrescentaria. “Esta lei regula procedimentos da arguição de infidelidade partidária sem
justa causa e do respectivo processo sobre o funcionamento dos
parlamentares, dos prefeitos, dos governadores e do presidente
da República. Ao art. 2o: O ocupante de cargo eletivo que se desligar, sem justa causa, do partido político pelo qual se elegeu,
poderá perdê-lo, mediante arguição de infidelidade partidária
proposta na justiça eleitoral no prazo de 15 dias, contados da
cessação da filiação partidária, assegurados o contraditório e a
ampla defesa (o art. 2o, 3o e 4o) poderiam ficar simplificados e o
§ único passaria a ser o art. 4o com apenas 3 testemunhas.
No art. 6o o juiz terá 10 dias para realizar a audiência.
No art 7o o juiz procederá em 10 dias as diligência... Eliminar
os §§ 1o, 2o e 3o do art. 7.
No art. 9o § único. O juiz ou o Tribunal no prazo de 5 dias,
formará...
O inciso IV do art.10 fica revogado e passará e ter nova redação: com nova numeração.
Art. Os mandatários de cargos eletivos de parlamentares mediante renúncia de seus cargos 30 dias antes da data da eleição
poderão filiar-se, neste prazo, a novo partido e, se recepciona-
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dos, mediante apresentação de seus diplomas e a prova da nova
filiação, obter o registro de suas candidaturas no novo partido.
Inclua-se onde couber:
Art. Quando o partido político não formular o pedido dentro
dos 15 dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos
15 (quinze) dias subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou
o Ministério Público eleitoral

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.
Deputado Gerson Peres

454
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

3. Reuniões

ação parlamentar

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CCJC – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E DE JUSTIÇA

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania realizou,
em 2008, 101 reuniões, sendo 77 ordinárias, 10 extraordinárias,
1 de eleição e 13 audiências públicas.

3.1. Audiências Públicas:
1.

2.

Audiência sobre a PEC 233/08, que altera o Sistema Tributário Nacional (Reforma Tributária), em 26/03/2008,
com os seguintes convidados:
–

Osiris Lopes Filho – ex-Secretário da Receita;

–

Bernard Appy – Secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda;

–

Antônio Carlos Rodrigues do Amaral – Presidente
da Comissão de Constituição da Ordem dos Advogados, Seccional de São Paulo.

Audiência sobre o Programa de Demissão Voluntária –
PDV, em 23/04/2008, com o seguinte convidado:
–

3.

Duvanier Paiva Ferreira – Secretário de Recursos
Humanos do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Audiência sobre a PEC 193/2007, prevê plebiscito autorizando a realização de uma revisão constitucional a partir
de 1o de fevereiro de 2011, em 13/05/2008, com o seguinte convidado:

455
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

–
4.

5.

Paulo Brossard – ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Audiência sobre o PL 2.748/00, que modifica o tempo de
serviço prestado pelos Policiais Militares Femininos, em
6/5/2008, com os seguintes convidados:
–

Coronel Antonio José de Oliveira CERQUEIRA –
Comandante-Geral da Polícia Militar do DF – PMDF;

–

Major VANUZA Naará de Oliveira Almeida – Comandante da 15ª Cia – PMDF;

–

Major CIVALDO Florêncio da Silva – Chefe da Assessoria Parlamentar – PMDF;

–

Coronel Luiz RENATO Fernandes Rodrigues – Diretor do Departamento de Pessoal – PMDF;

–

Coronel Sérgio Fernando Pedrosa ABOUD – Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
DF – CBMDF;

–

Tenente-Coronel Sérgio Ricardo SOUZA SANTOS –
Chefe da Assessoria Parlamentar do CBMDF;

–

Coronel Antônio Gilberto PORTO – Diretor de Pessoal do CBMDF;

–

Capitão MÁRCIA Amarílio da Cunha Silva – Assessora Parlamentar do CBMDF.

Audiência sobre o PLP 124/2007, que dispõe sobre a argüição de infidelidade partidária e sobre a justificação
para desfiliação partidária, em 14/05/2008, com os seguintes convidados:
–

Walter Costa Porto – ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral;

–

José Eduardo Rangel de Alckimn – ex-Ministro do
Tribunal Superior Eleitoral;

–

Marcelo Cerqueira – Procurador-Geral da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.
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7.

–

Marlene Rossi Severino Nobre – Presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil – AME/BR;

–

Regina Coeli Viola – Coordenadora da área técnica
da Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde;

–

Abner de Cássio Ferreira – Pastor da Igreja Assembléia de Deus, Rio de Janeiro;

–

Télia Negrão – Secretária-Executiva da Rede Feminista de Saúde, do Rio Grande do Sul;

–

Lenise Aparecida Martins Garcia – Presidente do
Movimento Nacional de Cidadania em Defesa da
Vida – Brasil sem Aborto (representando a CNBB);

–

Gilda Cabral – Representante do Centro Feminista
de Estudos e Assessoria – CFEMEA;

–

José Henrique Rodrigues Torres – Secretário do
Conselho Executivo da Associação dos Juízes para a
Democracia.

ação parlamentar

6. Audiência sobre o PL 1.135/91, que deixa de tipificar a
prática do aborto, no dia 02/07/2008, com os seguintes convidados:
Obs.: as notas taquigráficas da audiência sobre o aborto
estão publicadas neste livro

Audiência sobre o PL 1.135/91, que deixa de tipificar a
prática do aborto, no dia 03/07/2008, com os seguintes
convidados:

Obs.: as notas taquigráficas da audiência sobre o aborto estão publicadas neste livro
–

Pedro Abramovay – Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça;

–

Paulo Silveira Martins Leão Júnior – Procurador do
Estado Rio de Janeiro;

–

Maria José Rosado Nunes – Presidente da ONG Católicas pelo Direito de Decidir;
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8.

9.

–

Lenise Aparecida Martins Garcia – Presidente do
Movimento Nacional de Cidadania em Defesa da
Vida – Brasil sem Aborto (representando a CNBB);

–

Roberto Arriada Lorea – Juiz de Direito;

–

Débora Diniz Rodrigues – representante do Instituto de Bioética, Direito Humano e Gênero;

–

Heloisa Helena – ex-Senadora.

Audiência sobre para discussão da legislação acerca da
aviação brasileira, bem como debater as conseqüências
das decisões tomadas após a CPI do Apagão Aéreo e dos
acidentes aéreos ocorridos no país, notadamente o acidente envolvendo o avião da TAM, em 17 de julho de
2007, em 17/07/2008, com os seguintes convidados:
–

Anderson Ribeiro Correia – Superintendente de Infra-estrutura da ANAC;

–

Marçal Rodrigues Goulart – Superintendente de
Gestão Operacional da Infraero;

–

Armando Schneider Filho – Assessor Especial da
Presidência da Infraero;

–

Deputado Marco Maia – Presidente da CPI da Crise
do Sistema de Tráfego Aéreo;

–

Deputado Marcelo Castro – Relator da CPI da Crise
do Sistema de Tráfego Aéreo;

–

Luiz Cláudio Mattos de Aguiar – Diretor Jurídico da
TAM Linhas Aéreas;

–

Jorge Kersul Filho – Brigadeiro do Ar Chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA.

Audiência sobre o PDC 413/2007, que aprova o texto do
Acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para o intercâmbio de informações relativas a tributos, em 13/08/2008,
com os seguintes convidados:
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Agostinho Tofolli Tavolaro – Dirigente da Câmara
Americana do Comércio;

–

Antônio Carlos Rodrigues do Amaral – Presidente
da Comissão de Constituição da Ordem dos Advogados, Seccional de São Paulo;

–

Heleno Taveira Torres – Professor de Direito Tributário da USP;

–

Talmo Paulo Freitas – Secretaria da Receita Federal;

–

Marcus Vinícius – Secretaria de Receita Federal.

ação parlamentar

–

10. Audiência sobre o episódio envolvendo o Governo
do Equador e as empresas Odebrecht e Petrobras, em
12/11/08, com os seguintes convidados:
–

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães – Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores;

–

Senhor Luiz Antonio Mameri – Vice-Presidente
para América Latina e Angola da Odebrecht;

–

Senhor Roberto Dias – Diretor da Odebrecht;

–

Senhor Eduardo Gedeon – Diretor da Odebrecht.

11. Audiência sobre o PL 4.497/01, que regulamenta o direito de greve dos servidores públicos, em 13/11/08, com os
seguintes convidados:
–

Duvanier Paiva Ferreira – Secretário de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

–

Artur Henrique – Presidente da Central Única dos
Trabalhadores.

12. Audiência para debater o uso das urnas eletrônicas, em
razão de denúncias da existência de falhas e irregularidades nas eleições de outubro de 2008, realizada em
25/11/2008, com os seguintes convidados:
–

Frederico Gregório – Diretor da Empresa Microbase
Tecnologia;
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–

Pedro Dourado Rezende – Professor de Ciência da
Computação da UNB.

13. Audiência para debater o uso das urnas eletrônicas, em razão de denúncias da existência de falhas e irregularidades
nas eleições de outubro de 2008, realizada em 04/12/2008,
com os seguintes convidados:
–

Jorge Stolfi – Professor do Instituto de Computação
da Unicamp e

–

Giuseppe Dutra Janino – Secretário de Tecnologia
da Informação do TSE.

* As notas taquigráficas das Audiências Públicas estão disponíveis na página da Câmara dos Deputados.
Para acessá-las:
1.

Entre em www.camara.gov.br;

2.

clique em “Comissões”, na barra esquerda da página;

3.

em “Comissões Permanentes”, na parte central da página;

4.

na lista das comissões permanentes, clique em Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania;

5.

dentro da página da Comissão, na barra verde à esquerda,
clique em “Notas Taquigráficas”

6.

as audiências estão em ordem cronológica invertida.

460
Relatório de Atividades 2008 – Volume I

Fevereiro

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

Janeiro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consulta

PDC

PDC de Radiodifusão

PEC

PL

PLP

PRC

Recurso

Requerimento

Subtotal

Redação Final – PDC

Redação Final – PL

Subtotal

Total

232

62

36

26

170

4

0

0

3

130

10

13

10

0

Março

174

33

22

11

141

6

0

0

1

76

10

43

5

0

Abril
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142

58

24

34

84

0

0

1

4

41

1

34

3

0

Maio

187

56

19

37

131

2

0

0

7

89

2

26

5

1

Junho

4. Proposições Apreciadas

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
PROPOSIÇÕES APRECIADAS

4.1. Números

461

462
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Agosto

0
11
74
3
6
0
0
0
0
94
9
15
24
118

0

4

74

2

9

1

0

0

3

93

15

17

32

125

Consulta

PDC

PDC de Radiodifusão

PEC

PL

PLP

PRC

Recurso

Requerimento

Subtotal

Redação Final – PDC

Redação Final – PL

Subtotal

Total

37

3

2

1

34

1

0

0

1

9

2

19

2

0

Setembro

267

108

20

88

159

1

0

0

0

77

10

63

7

1

Outubro

426

140

12

128

286

1

3

0

0

127

1

149

5

0

375

148

26

122

227

0

0

3

1

59

68

94

1

1

2085

665

194

471

1420

18

3

4

18

623

109

589

53

3

Novembro Dezembro Total
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Julho

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Dep. FERNANDO pela
CORUJA
admissibilidade

“dá nova redação ao art. 31
da Emenda Constitucional no
19, de 1998”.
Explicação da Ementa: Inclui
os empregados do extinto
Banco de Roraima, cujo
vínculo funcional tenha sido
reconhecido, no quadro em
extinção da Administração
Federal.

PEC 488/05 –
da Sra. Maria
Helena

Parecer

Relator

Ementa

Proposição /Autor

PEC – Propostas de Emendas à Constituição

4.2. Lista de Proposições

APROVADA A
PEC (04/03/2008)

Apensados e
Resultado

ação parlamentar
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APROVADA A
PEC (12/03/2008)

pela
admissibilidade

pela
admissibilidade

“dá nova redação ao parágrafo 1o do artigo 58 da
Constituição Federal”.
Explicação da Ementa: Garante a representação proporcio- Dep. MICHEL
nal de cada sexo na compoTEMER
sição das Mesas Diretoras da
Câmara dos Deputados e do
Senado e de cada Comissão,
assegurando, ao menos, uma
vaga para cada sexo.

“altera o art. 62 da Constituição Federal e dá outras
providências”.
Dep. WOLNEY
QUEIROZ
Explicação da Ementa: Estabelece normas para edição de
medidas provisórias.

PEC 178/07 –
do Sr. Raul
Jungmann

PEC 590/06 –
da Sra. Luiza
Erundina

PEC 234/08 –
do Sr. Miro
Teixeira

APROVADA A
PEC (12/03/2008)

APROVADA A
PEC (04/03/2008)

“dá nova redação aos
arts. 93, 95 e 103-B, da Constituição Federal, para vedar a
concessão de aposentadoria
Dep. FERNANDO pela
como medida disciplinar e
CORUJA
admissibilidade
estabelecer a perda de cargo
de magistrado nos casos de
quebra de decoro”.

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“altera os arts. 34, 35 e 159
da Constituição Federal e o
art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre a
PAULO
destinação de recursos à área Dep.
de segurança pública, em es- MALUF
pecial a ações preventivas da
criminalidade e da violência, e
sobre a intervenção da União
e de Estado”.

PEC 453/01 –
do Sr. Raimundo
Gomes de Matos

PEC 27/07 –
do Sr. Rodrigo de
Castro

Dep. PAULO
MAGALHÃES

“dá nova redação ao caput
do art. 38 da Constituição
Federal”.
Explicação da Ementa:
Propondo a volta à redação
originária do artigo 38 da
Constituição, aplicando ao
servidor da administração
indireta as normas para exercício de mandato eletivo.

pela
admissibilidade

pela
admissibilidade

APROVADA A
PEC (18/03/2008)

APROVADA A
PEC (18/03/2008)

ação parlamentar
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pela
admissibilidade

PEC 130/2007 –
pela admissibili- APROVADA A PEC
dade desta e da PEC 168/2007 –
PEC 168/2007, APROVADA A PEC
apensada.
(18/03/2008)

“dá nova redação ao art. 166
da Constituição e seus §§ 1o,
2o e 7o que dispõem sobre a
tramitação dos projetos de lei
relativos ao plano plurianual,
às diretrizes orçamentárias,
ao orçamento anual e aos
créditos adicionais”.
Explicação da Ementa: Estabelece que os projetos relativos Dep. CIRO
ao orçamento deverão ser
GOMES
apreciados pelas duas Casas
do Congresso Nacional, na
forma dos respectivos Regimentos Internos, e apreciados
por comissões por eles designados; admite a prorrogação
do Orçamento vigente se o
projeto de lei orçamentária
não tiver sido enviado à sanção até 15 de dezembro.

“revoga o inciso X do art. 29;
o inciso III do art. 96; as alíneas “b” e “c” do inciso I do
art. 102; a alínea “a” do inciso I do art. 105; e a alínea “a”
do inciso I do art. 108, todos Dep. REGIS
DE OLIVEIRA
da Constituição Federal”.
Explicação da Ementa: Revoga
dispositivos que garantem a
prerrogativa de foro ou “foro
privilegiado”.

PEC 127/07 –
do Sr. Paes Landim

PEC 130/07 –
do Sr. Marcelo Itagiba
(Apensado: PEC
168/2007)

APROVADA A
PEC (18/03/2008)

ação parlamentar

PEC 498/06 – do
Sr. Carlos Souza (PP/
AM) e outros

PEC 155/99 – do
Sr. Enio Bacci
(PDT/RS)

PEC 233/08 –
do Poder Executivo

PEC 422/01 –
do Sr. Dr. Rosinha
(PT/PR)

PEC 416/05 –
do Sr. Paulo
Pimenta

“altera o inciso I do art. 217
da Constituição Federal e dá
outras providências”.
Explicação da Ementa:
assegurando aos associados,
filiados e atletas inscritos nas
entidades desportivas o direito ao voto direto e secreto
dos membros de seus órgãos
diretivos em todos os níveis.
“acrescenta o art. 65-A à
Constituição Federal”.
Explicação da Ementa: Fixa o
prazo de 2 (duas) legislaturas
para apreciação de proposição pelo Congresso Nacional,
sob pena de ser a matéria,
submetida a plebiscito.

“altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências”.

pela inadmissibilidade

pela
admissibilidade

Dep. ROBERTO
MAGALHÃES
(DEM/PE)

Dep. CEZAR
SCHIRMER
(PMDB/RS)

pela inadmissibilidade

pela admissibilidade, com
substitutivo
redacional

Dep. LEONARDO pela admissiPICCIANI
bilidade, com
(PMDB/RJ)
substitutivo

“acrescenta o § 8o ao art. 53
Dep. ANTONIO
e altera o § 1o do art. 27 e
inciso VIII do art. 29, todos da CARLOS
MAGALHÃES
Constituição Federal”.
NETO (DEM/BA)

“acrescenta o art. 216-A à
Dep. SANDRA
Constituição para instituir o
Sistema Nacional de Cultura”. ROSADO

REJEITADA A PEC
(09/04/2008)

APROVADA A PEC
(09/04/2008)

APROVADA A PEC
(02/04/2008)

REJEITADA A PEC
(01/04/2008)

APROVADA A PEC
(26/03/2008)

ação parlamentar
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“dá nova redação ao art. 5o,
inciso XLIII, da Constituição
Federal”.
Explicação da Ementa: Proíbe
a progressão da pena nos crimes considerados hediondos.
Dep. BENEDITO
DE LIRA (PP/AL)

pela
admissibilidade

pela
admissibilidade

“altera os arts. 95 e 128 da
Constituição Federal, para
restabelecer o adicional por
Dep. ROBERTO
tempo de serviço como com- MAGALHÃES
ponente da remuneração das (DEM/PE)
carreiras da magistratura e do
Ministério Público”.

PEC 516/06 – do Sr.
Jovair Arantes (PTB/
GO)

PEC 210/07 – do Sr.
Regis de Oliveira (PSC/
SP)

PARECER VENCEDOR

pela inadmissibilidade

pela inadmissibilidade
desta e da PEC
525/2006,
apensada

“dá nova redação ao
inciso XLVI, do art. 5o da
Constituição Federal do
Dep. SILVINHO
Brasil”.
PECCIOLI
Explicação da Ementa: Inclui a (DEM/SP)
prestação de serviço profissionalizante pelo condenado.

“acrescenta inciso ao art. 5o
da Constituição Federal”.
Explicação da Ementa:
PEC 447/97 – do Sr.
estabelecendo que o crime
Dep. REGIS DE
Gonzaga Patriota (PSB/ de peculato e qualquer outro OLIVEIRA
PE)
lesivo ao patrimônio público, (PSC/SP)
e inafiançável e imprescritível,
insusceptível de graça ou
anistia.

PEC 521/06 – do Sr.
Ciro Nogueira (PP/PI)
(Apensado: PEC
525/2006)

APROVADA A PEC
(16/04/2008)

APROVADA A PEC
(16/04/2008)

PEC 525/2006 –
REJEITADA A PEC
(16/04/2008)

PEC 521/2006 –
REJEITADA A PEC
PEC 525/2006 –
REJEITADA A PEC
(09/04/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias, vedando a criação, a incorporação, a fusão e
o desmembramento de muni- Dep. ROBERTO
cípios até que sejam promul- MAGALHÃES
gadas a Lei Complementar e a (DEM/PE)
Lei que disciplinará os Estudos
de Viabilidade Municipal de
que trata o § 4o do art. 18 da
Constituição Federal”.

“acrescenta o parágrafo único
ao art. 21, e o § 5o ao art. 177
da Constituição Federal, de
forma a permitir que empreDep. JOSÉ
sas privadas possam atuar na
GENOÍNO (PT/SP)
pesquisa e lavra de minérios
e minerais nucleares e seus
derivados, flexibilizando o
monopólio da União”.

“acrescenta o art. 93-A à
Constituição Federal de
1988”.
Explicação da Ementa: Deter- Dep. SILVINHO
mina que Lei Complementar, PECCIOLI
(DEM/SP)
de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal (STF), disporá
sobre o Estatuto dos Servidores do Judiciário.

PEC 100/07 – do Sr.
Raul Henry (PMDB/PE)

PEC 171/07 – do
Sr. Rogério Lisboa
(DEM/RJ)

PEC 190/07 – do
Sr. Flávio Dino
(PCdoB/MA)

pela
admissibilidade

(Parecer Vencedor)

pela inadmissibilidade

Parecer com
complementação de voto,
pela admissibilidade, com
emenda saneadora

APROVADA A PEC
(03/06/2008)

REJEITADA A PEC
(28/05/2008)

APROVADA A PEC
(29/04/2008)

ação parlamentar
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pela
admissibilidade

pela
admissibilidade

“dispõe sobre o apostilamento do título de passagem
para a inatividade, ao posto,
graduação, cargo ou classe
imediatamente superior, aos
integrantes das Forças ArmaDep. LAERTE
das, Polícia Federal, Polícias
Militares, Corpo de Bombeiros BESSA
e Polícia Civil dos Estados e do (PMDB/DF)
Distrito Federal”.
Explicação da Ementa: Válido
para os que se achavam no serviço ativo entre 31 de março de
1967 e 15 de agosto de 1979.

PEC 195/07 – do
Sr. Arnaldo Faria de Sá
(PTB/SP)

pela
admissibilidade

PEC 571/06 – do
Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame
(PSDB/SP)

Dep. PASTOR
MANOEL
FERREIRA
(PTB/RJ)

“dá nova redação ao art. 150
da Constituição Federal, para
incluir alínea “e” no inciso VI”.
Explicação da Ementa: Proíbe Dep. RICARDO
à União Federal , Estados,
TRIPOLI
Distrito Federal e os Municí(PSDB/SP)
pios instituir impostos sobre
os produtos reciclados de
matéria-prima nacional, concedendo imunidade tributária.

“dá nova redação ao § 3o
do Art. 39 da Constituição
Federal”.
Explicação da Ementa: GaranPEC 53/07 – do
Sr. Jofran Frejat (PR/DF) te ao servidor de cargo em
comissão de livre nomeação
e exoneração, direito a aviso
prévio, seguro desemprego,
FGTS, entre outros.

APROVADA A PEC
(15/07/2008)

APROVADA A PEC
(15/07/2008)

APROVADA A PEC
(25/06/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PEC 581/2006 –
pela admissibili- APROVADA A PEC
dade desta e da PEC 94/2007 –
PEC 94/2007,
APROVADA A PEC
apensada
(20/08/2008)

PEC 134/2007 –
pela admissibili- APROVADA A PEC
dade desta e da PEC 141/2007 –
PEC 141/2007, APROVADA A PEC
apensada
(03/09/2008)

“acrescenta inciso VII ao
art. 150 da Constituição Federal e converte a alínea “d”
do inciso VI em alínea “a” do
inciso VII”.
Explicação da Ementa: Acres- Dep. RICARDO
centa a proibição de cobrar
BARROS (PP/PR)
contribuições sociais, além
de impostos, sobre livros,
jornais e periódicos e o papel
destinado à sua impressão.
Altera a Constituição Federal
de 1988.

“acrescenta parágrafo ao
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao
parágrafo 1o do art. 211”.
Explicação da Ementa: Prevê a
punição para o agente públi- Dep. INDIO DA
co responsável pela garantia à COSTA (DEM/RJ)
educação básica, em caso de
criança e adolescente fora da
escola; prevê o atendimento
em tempo integral nas escolas
públicas.

PEC 581/06 – do Sr.
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP)
(Apensado: PEC
94/2007)

PEC 134/07 – do Sr.
Alceni Guerra (DEM/
PR)
(Apensado: PEC
141/2007)

APROVADA A PEC
(12/08/2008)

“acrescenta o inciso VI e o
§ 10o ao Art. 144 da ConsDep. LEONARDO pela
tituição Federal, criando as
polícias da Câmara dos Depu- PICCIANI
admissibilidade
tados e do Senado Federal, e (PMDB/RJ)
dá outras providências”.

PEC 117/03 – do Sr.
Alberto Fraga (DEM/
DF)

ação parlamentar
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“acrescenta o Parágrafo 9o
ao artigo 40 da Constituição
Federal de 1988”.

“altera o inciso VIII do § 3o
do art. 142 da Constituição
Federal”.

PEC 277/08 – da
Senadora Ideli Salvatti
– (PEC 96/2003)
(Apensado: PEC
416/2001, PEC
538/2006, PEC
577/2006, PEC
47/2007 e PEC
267/2008)

pela admissibilidade, com
substitutivo

PEC 277/2008 –
APROVADA A PEC
pela admissibili- PEC 416/2001 –
dade desta, da APROVADA A PEC
PEC 538/2006, PEC 538/2006 –
da PEC
APROVADA A PEC
577/2006, da
PEC 577/2006 –
PEC 47/2007,
APROVADA A PEC
da PEC
267/2008 e da PEC 47/2007 –
PEC 416/2001, APROVADA A PEC
apensadas
PEC 267/2008 –
APROVADA A PEC
(28/10/2008)

APROVADA A PEC
(15/10/2008)

APROVADA A PEC
(15/10/2008)

PEC 245/2008 –
pela admissibili- APROVADA A PEC
dade desta e da PEC 249/2008 –
PEC 249/2008, APROVADA A PEC
apensada
(15/10/2008)

Dep. COLBERT
admissibiMARTINS (PMDB/ pela
lidade
BA)

Dep. RICARDO
TRIPOLI
(PSDB-SP)

Dep. ZENALDO
COUTINHO
(PSDB/PA)

“acrescenta § 3o ao art. 76 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
reduzir, anualmente, a partir
do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação de
Dep. TADEU
Receitas da União incidente
FILIPPELLI (PMDB/
sobre os recursos destinados DF)
à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata
o art. 212 da Constituição
Federal”.

“acresce o art. 96 ao Ato das
Disposições Constitucionais
para instituir o
PEC 287/08 – do Poder Transitórias
Fundo para a Revitalização
Executivo
Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
do rio São Francisco”.

PEC 270/08 – da Sra.
Andreia Zito (PSDB/RJ)

PEC 245/08 – do
Sr. Marcelo Itagiba
(PMDB/RJ)
(Apensado: PEC
249/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Dep. MAURÍCIO
QUINTELLA LESSA (PR/AL)

Dep. FELIPE
MAIA (DEM/RN)

“dá nova redação ao
inciso XLII, art. 5o, da Constituição Federal de 1988”.
Explicação da Ementa: Torna
inafiançável e imprescritível o
crime de exploração e abuso
sexual de criança e adolescente; altera a Constituição
Federal de 1988

“concede legitimidade ativa
“ad causam” aos Conselhos
Federais de Fiscalização do
Exercício Profissional para
interpor Ação Direta de Inconstitucionalidade”.
Explicação da Ementa: Altera
o artigo 103, inciso VII, da
Constituição Federal de 1988

“acrescenta o art. 61-A, e o
parágrafo único, ao art. 63,
da Constituição Federal”.
Explicação da Ementa: Estabe- Dep. FLÁVIO
lece que as regras de restrição DINO (PCdoB/
MA)
de iniciativa legislativa não
se aplicarão à proposição
subscrita por um décimo dos
Deputados ou dos Senadores.

PEC 276/04 – do Sr.
Nilson Pinto (PSDB/PA)
e outros

PEC 187/03 – do
Sr. Max Rosenmann
(PMDB/PR) e outros

PEC 95/07 – do Sr.
Leonardo Picciani
(PMDB/RJ)

pela admissibilidade

pela admissibilidade

pela admissibilidade

APROVADA A PEC
(03/12/2008)

APROVADA A PEC
(02/12/2008)

APROVADA A PEC
(26/11/2008)

ação parlamentar
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PEC 142/95 –
DOMINGOS DUTRA
(PT/MA)
(Apensados:
PEC 541/1997,
PEC 408/2001,
PEC 362/2001,
PEC 149/2003,
PEC 312/2004,
PEC 51/2007,
PEC 147/2007,
PEC 228/2008,
PEC 67/2003,
PEC 25/2007,
PEC 211/1995,
PEC 70/1999,
PEC 79/1999,
PEC 283/2000,
PEC 132/2003,
PEC 337/1996,
PEC 51/2003,
PEC 46/2003,
PEC 6/2003,
PEC 115/2003,
PEC 77/2003,
PEC 151/2003,
PEC 168/2003,
PEC 172/2003,
PEC 273/2004,
PEC 390/2005,
PEC 402/2005,

“altera artigos 46, 54, 55 e
56 do Capítulo I, Título IV, da
Constituição Federal”.
Explicação da Ementa:
Reduzindo para quatro anos
o mandato de senador,
definindo que serão suplentes
os candidatos concorrentes
Dep. JOÃO
na ordem subsequente de
PAULO CUNHA
votação obtida no pleito da
(PT/SP)
eleição do titular; proibindo
a nomeação de cargo de
ministro de estado, secretario
de estado, DF, prefeitura de
capital e missão diplomática
temporária.

Parecer reformulado, pela
admissibilidade
desta, da PEC
158/1999, da
PEC 279/2000,
da PEC
127/2003, da
PEC 249/2004,
da PEC
262/2004, da
PEC 520/2006,
da PEC
586/2006, da
PEC 155/2007,
da PEC
541/1997, da
PEC 362/2001,
da PEC
408/2001, da
PEC 67/2003,
da PEC
25/2007, da
PEC 444/2001,
da PEC
70/1999, da
PEC 79/1999,
da PEC
19/2003, da
PEC 51/2003,
da PEC
115/2003, da
PEC 168/2003,
da PEC
172/2003,
PEC 142/1995 –
APROVADA A PEC
PEC 541/1997 –
APROVADA A PEC
PEC 408/2001 –
APROVADA A PEC
PEC 362/2001 –
APROVADA A PEC
PEC 149/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 312/2004 –
APROVADA A PEC
PEC 51/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 147/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 228/2008 –
APROVADA A PEC
PEC 67/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 25/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 211/1995 –
APROVADA A PEC
PEC 70/1999 –
APROVADA A PEC
PEC 79/1999 –
APROVADA A PEC
PEC 283/2000 –
APROVADA A PEC
PEC 132/2003 –
REJEITADA A PEC
PEC 337/1996 –
APROVADA A PEC
PEC 51/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 46/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 6/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 115/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 77/2003 –
APROVADA A PEC
(parcialmente)

ação parlamentar

PEC 409/2005,
PEC 430/2005,
PEC 539/2006,
PEC 578/2006,
PEC 6/2007,
PEC 11/2007,
PEC 15/2007,
PEC 35/2007,
PEC 41/2007,
PEC 65/2007,
PEC 72/2007,
PEC 77/2007,
PEC 103/2007,
PEC 123/2007,
PEC 131/2007,
PEC 160/2007,
PEC 164/2007,
PEC 220/2008,
PEC 119/1999,
PEC 158/1999,
PEC 444/2001,
PEC 106/2003,
PEC 279/2000,
PEC 127/2003,
PEC 249/2004,
PEC 262/2004,
PEC 520/2006,
PEC 586/2006,
PEC 155/2007,
PEC 19/2003,
PEC 246/2004,

da PEC 246/2004,
da PEC 409/2005,
da PEC 430/2005,
da PEC 578/2006,
da PEC 8/2007, da
PEC 15/2007, da
PEC 35/2007, da
PEC 41/2007, da
PEC 65/2007, da
PEC 72/2007, da
PEC 77/2007, da
PEC 103/2007, da
PEC 123/2007, da
PEC 164/2007, da
PEC 252/2008, da
PEC 257/2008, da
PEC 149/2003, da
PEC 312/2004, da
PEC 51/2007, da
PEC 147/2007, da
PEC 228/2008, da
PEC 311/2008 e
da PEC 314/2008,
apensadas; e pela
admissibilidade,
com emendas, da
PEC 211/1995, da
PEC 337/1996, da
PEC 119/1999, da
PEC 283/2000, da
PEC 6/2003, da
PEC 46/2003, da
PEC 151/2003, da
PEC 273/2004, da
PEC 151/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 168/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 172/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 273/2004 –
APROVADA A PEC
PEC 390/2005 –
APROVADA A PEC
PEC 402/2005 –
APROVADA A PEC
PEC 409/2005 –
APROVADA A PEC
PEC 430/2005 –
APROVADA A PEC
PEC 539/2006 –
APROVADA A PEC
PEC 578/2006 –
APROVADA A PEC
PEC 6/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 11/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 15/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 35/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 41/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 65/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 72/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 77/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 103/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 123/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 131/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 160/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 164/2007 –
APROVADA A PEC

ação parlamentar
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PEC 1/2007,
PEC 252/2008,
PEC 257/2008,
PEC 8/2007,
PEC 297/2008,
PEC 311/2008 e
PEC 314/2008)

PEC 390/2005, da
PEC 402/2005, da
PEC 539/2006, da
PEC 6/2007, da
PEC 11/2007, da
PEC 131/2007, da
PEC 160/2007, da
PEC 220/2008 e
da PEC 297/2008,
apensadas; pela
admissibilidade
parcial da PEC
77/2003, apensada; e pela inadmissibilidade da PEC
132/2003, da PEC
106/2003, da PEC
1/2007 e do art. 1º
da PEC 77/2003,
apensadas
PEC 220/2008 –
APROVADA A PEC
PEC 119/1999 –
APROVADA A PEC
PEC 158/1999 –
APROVADA A PEC
PEC 444/2001 –
APROVADA A PEC
PEC 106/2003 –
REJEITADA A PEC
PEC 279/2000 –
APROVADA A PEC
PEC 127/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 249/2004 –
APROVADA A PEC
PEC 262/2004 –
APROVADA A PEC
PEC 520/2006 –
APROVADA A PEC
PEC 586/2006 –
APROVADA A PEC
PEC 155/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 19/2003 –
APROVADA A PEC
PEC 246/2004 –
APROVADA A PEC
PEC 1/2007 –
REJEITADA A PEC
PEC 252/2008 –
APROVADA A PEC
PEC 257/2008 –
APROVADA A PEC
PEC 8/2007 –
APROVADA A PEC
PEC 297/2008 –
APROVADA A PEC
PEC 311/2008 –
APROVADA A PEC
PEC 314/2008 –
APROVADA A PEC
(16/12/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“estabelece prestação de

“veda transferências
voluntárias provenientes de
emendas parlamentares,
quando destinadas a entidades privadas sob controle
ou gestão de parentes de
parlamentares”.

Ementa

Apensados e
Resultado

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos APROVADO O PLP
termos do Substitutivo (04/03/2008)
da Comissão de Finanças e Tributação

Parecer

“altera a Lei Complementar
no 64, de 18 de maio de
1990 e dá outras providências”
Explicação da Ementa: Define analfabeto para os casos
de inelegibilidade, adotando Dep. Luiz Couto
o critério de analfabetis(PT/PB)
mo funcional e autoriza o
magistrado a realizar perícia
para comprovação de analfabetismo através de comissão formada por pedagogos
e professores de matemática
e português.

PLP 47/07 – do
Sr. Manoel Junior
(PSB/PB)

Dep. WOLNEY
QUEIROZ

“dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus, e
dá outras providências”.

APROVADO O PLP
(18/03/2008)

PARECER VENCEDOR

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, APROVADO O PLP
pela rejeição
(09/04/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste APROVADO O PLP
Dep. JOSÉ PIMENTEL e das Emendas da
Comissão de Finanças (18/03/2008)
e Tributação, com
emendas

Dep. ROBERTO
MAGALHÃES

Relator

PLP 375/06 – do
Poder Executivo

PLP 63/03 – da
contas pelo Banco Central
Comissão de Legis- do Brasil perante o Poder
lação Participativa Legislativo”.
– (SUG 11/2003)

PLP 21/07 – do
Sr. Paulo Rubem
Santiago

Proposição /
Autor

ação parlamentar

PLP – Projetos de Lei Complementar
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Parecer com complementação de voto, pela
injuridicidade e má
técnica legislativa do
PLP 125/2007 e do PLP
145/2004, apensados;
pela inconstitucionalidade do PLP 52/2007,
apensado; e pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos do Substitutivo
da Comissão de Finanças e Tributação.

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PLP 197/2001,
do PLP 310/2002, do
PLP 328/2002, do PLP
333/2006 e do PLP
345/2006, apensados

“altera a Lei Complementar
no 91, de 22 de dezembro
de 1997, que dispõe sobre a
fixação dos coeficientes do
Dep. PAES LANDIM
Fundo de Participação dos
(PTB/PI)
Municípios, para estender
ao exercício de 2008 os
coeficientes atribuídos em
2007”.

“altera o art. 20 da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, para permitir
o estabelecimento de limites
de despesas diferenciados
por regiões”.
Dep. JOSÉ PIMENTEL
(PT/CE)
Explicação da Ementa: Dispondo que a lei de diretrizes
orçamentárias de cada ente
poderá estabelecer limites
globais diferentes dos previstos na lei.

PLP 141/07 – do
Senador Romero
Jucá (PMDB/RR) –
(PLS 633/2007)
(Apensados: PLP
145/2004, PLP
125/2007 e PLP
52/2007)

PLP 151/00 – do
Sr. Luciano Castro
(PR/RR)
(Apensados: PLP
197/2001, PLP
328/2002, PLP
333/2006, PLP
345/2006 e PLP
310/2002)

PLP 151/2000 –
APROVADO O PLP
PLP 197/2001 –
APROVADO O PLP
PLP 328/2002 –
APROVADO O PLP
PLP 333/2006 –
APROVADO O PLP
PLP 345/2006 –
APROVADO O PLP
PLP 310/2002 –
APROVADO O PLP
(03/06/2008)

PLP 141/2007 –
APROVADO O PLP
PLP 145/2004 –
REJEITADO O PLP
PLP 125/2007 –
REJEITADO O PLP
PLP 52/2007 – REJEITADO O PLP
(07/05/2008)

ação parlamentar

PLP 92/07 – do
Poder Executivo

“regulamenta o inciso XIX
do art. 37 da Constituição
Federal, parte final, para
definir as áreas de atuação
de fundações instituídas
pelo poder público”.
Explicação da Ementa: Estabelece que o Poder Público
poderá instituir fundação
estatal, sem fins lucrativos,
nas áreas de atuação que
especifica.

“dispõe sobre a argüição
de infidelidade partidária
PLP 124/07 – do Sr. e sobre a justificação para
Flávio Dino (PCdoB) desfiliação partidária”.

Dep. TADEU FILIPPELLI (PMDB/DF)

Dep. LEONARDO
PICCIANI (PMDB/RJ)

“altera o artigo 1o, II, “d” da
Lei Complementar no 64, de
PLP 339/06 – do Sr. 18 de maio de 1990, para
Dep. INDIO DA
Beto Albuquerque disciplinar a remuneração
COSTA (DEM/RJ)
dos servidores públicos, no
(PSB/RS)
período de afastamento
para fins eleitorais”.

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste APROVADO O PLP
e do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, (02/09/2008)
de Administração e
Serviço Público

Parecer com complementação de voto, pela
constitucionalidade,
APROVADO O PLP
juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, (02/07/2008)
pela aprovação, com
emendas

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica APROVADO O PLP
legislativa e, no mérito,
(12/06/2008)
pela aprovação, com
emenda

ação parlamentar
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PLP 230/04 – do
Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame
(PSDB/SP)

“modifica a Lista de Serviços
Tributáveis pelo Imposto
sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS anexa à Lei
Complementar no 116, de
31 de julho de 2003”.
Explicação da Ementa: Inclui Dep. LEONARDO
na Lista de Serviços Tributá- PICCIANI (PMDB/RJ)
veis do ISS a veiculação de
textos, desenhos e material
de publicidade; exclui da
base de cálculo valores
referentes a descontos legais
e locação de espaços usados
na veiculação
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste APROVADO O PLP
e do Substitutivo da
(04/12/2008)
Comissão de Finanças
e Tributação

ação parlamentar
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PL 6.385/05 –
do Sr. Takayama
Dep. FERNANDO
CORUJA

“dá nova redação ao inciso II, do
art. 12 da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes
contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo”.
Explicação da Ementa: Estabelecendo
como circunstância que pode agravar a
pena, ser o crime cometido por agente
público no exercício de suas funções.

PL 3.923/04
– do Sr. Luiz
Bittencourt

Relator

“introduz art. 281–A ao Código Penal
Brasileiro (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940)”.
Dep. FERNANDO
Explicação da Ementa: Tipifica como
CORUJA
crime o fornecimento de medicamentos
sem receita médica, prevê a pena de
detenção para o infrator.

Proposição / Ementa
Autor

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição

PARECER VENCEDOR

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição

Parecer

REJEITADO O PL
(05/03/2008)

REJEITADO O PL
(05/03/2008)

Apensados e Resultado

ação parlamentar

PL – Projetos de Lei (sujeitos ao Plenário)
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Dep. COLBERT
MARTINS

Dep. BENEDITO
DE LIRA

“altera a Lei no 9.434, de 4 de fevereiro
de 1997, que dispõe sobre a remoção
de órgãos, tecidos e partes do corpo
humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências”.
Explicação da Ementa: acabando com
a doação presumida; exigindo que a
pessoa realize a autorização de retirada
de órgãos ‘post mortem’, deixando um
documento assinado e com firma reconhecida, expressando sua disposição,
ou fazendo constar essa declaração na
carteira de identidade ou na carteira
nacional de habilitação.

“altera a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, para prever a suspensão
do prazo prescricional até a satisfação
da composição dos danos pelo réu e o
restabelecimento do direito de ação em
caso de descumprimento”.

PL 4.069/98
– do Sr. José
Pinotti

PL 406/07 – do
Senador Álvaro
Dias – (PLS
2/2005)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
emenda

pela constitucionalidade, juridicidade e má
técnica legislativa deste,
do PL 4092/1998, do
PL 4123/1998, do PL
4125/1998, do PL
4239/1998, do PL
4241/1998, do PL
4322/1998 e do PL
1225/1999, apensados;
pela inconstitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa
do PL 4394/2004, do
PL 4535/2004 e do PL
7178/2006, apensados;
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do PL
4582/2004, apensado;
e inconstitucionalidade, injuridicidade e
técnica legislativa do PL
2050/2007, apensado, e, no mérito, pela
rejeição de todas as
proposições

APROVADO O PL
(06/03/2008)

PL 4069/1998 – REJEITADO O PL
PL 1225/1999 – REJEITADO O PL
PL 4092/1998 – REJEITADO O PL
PL 4123/1998 – REJEITADO O PL
PL 4125/1998 – REJEITADO O PL
PL 4239/1998 – REJEITADO O PL
PL 4241/1998 – REJEITADO O PL
PL 4322/1998 – REJEITADO O PL
PL 4394/2004 – REJEITADO O PL
PL 4535/2004 – REJEITADO O PL
PL 7178/2006 – REJEITADO O PL
PL 2050/2007 – REJEITADO O PL
PL 4582/2004 – REJEITADO O PL
(06/03/2008)

ação parlamentar
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PL 4.203/01
– do Poder
Executivo
(Substitutivo
do Senado)

“altera dispositivos do Decreto-Lei no
3.689, de 3 de outubro de 1941 –
Código de Processo Penal, relativos ao
Tribunal do Júri, e dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Estabelece crité- Dep. FLÁVIO
rios para a organização do Tribunal do
DINO
Júri quanto a sua função, convocação e
sorteio dos jurados, visando a formação
do Conselho de Sentença; dispondo
sobre acusação, instrução e preparação
do processo para julgamento em Plenário. “Reforma Processual Penal”.

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação dos
arts. 406 a 429, 431 a
435, 437 a 472, 474 a
480, 482 a 488, e 490
a 497, todos do Código
de Processo Penal,
constantes do art. 1o do
Substitutivo do Senado;
e dos arts. 2o, 3o e 4o do
Substitutivo do Senado;
e pela rejeição da supressão do § 5o do
art. 426, mantendo-se o
§ 5o do art. 426 do
texto da câmara, e dos
arts. 430, 436, 473, 481
e 489, todos do Código
de Processo Penal,
constantes do art. 1o do
Substitutivo do Senado,
mantendo-se os respectivos dispositivos do
texto da câmara.
APROVADO O PL
(parcialmente)
(Substitutivo do Senado)
(11/03/2008)

ação parlamentar
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PL 1.728/07 –
do Sr. Carlos
Eduardo
Cadoca

“dá nova redação ao art. 11 da Lei no
9.709, de 18 de novembro de 1998,
que “regulamenta o disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição
Federal”, para dispor sobre a data das
consultas populares”.
Explicação da Ementa: Propõe coincidir
a realização de referendo e plebiscito
com as eleições.
Dep. BRUNO
ARAÚJO

Dep. COLBERT
MARTINS

PL 4.285/04 –
do Sr. Carlos
Eduardo
Cadoca

“dispõe sobre a destinação de recursos
estrangeiros para fins de pesquisa e
preservação da biodiversidade”.

Dep. MARCELO
ORTIZ

PL 4.915/05 –
da Sra. Mariângela Duarte
(Apensados: PL “define o crime de violação de direitos
5083/2005, PL e de prerrogativas do advogado”.
5282/2005, PL
5383/2005, PL
5476/2005, PL
5753/2005, PL
5762/2005)

PL 4915/2005 – REJEITADO O PL
PL 5083/2005 – REJEITADO O PL
PL 5282/2005 – REJEITADO O PL
PL 5383/2005 – REJEITADO O PL
PL 5476/2005 – REJEITADO O PL
PL 5753/2005 – REJEITADO O PL
PL 5762/2005 – APROVADO O PL
(12/03/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
emenda

APROVADO O PL
(18/03/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, APROVADO O PL
com substitutivo, e da
(18/03/2008)
Emenda da Comissão
de Educação e Cultura

Parecer com Complementação de Voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade, má técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição deste,
do PL 5083/2005, do
PL 5282/2005, do PL
5383/2005, do PL
5476/2005 e do PL
5753/2005, apensados;
e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação do PL
5762/2005, apensado,
com substitutivo.

ação parlamentar

PL 7.067/02 –
da Comissão
de Legislação
Participativa –
(SUG 57/2002)

PL 6.015/01
– do Sr. Jaime
Martins
(Emendas do
Senado)
Dep. EDMAR
MOREIRA

“denomina “Presidente Tancredo
Neves” o trecho da BR-451 entre Governador Valadares e Montes Claros, no Dep. EDMAR
MOREIRA
Estado de Minas Gerais”.

“denomina “Presidente JK” a rodovia
BR-040”.

“altera a redação do caput do
art. 59 e acrescenta parágrafo ao
art. 68, todos do Decreto-Lei no 2.848, Dep. REGIS DE
de 7 de dezembro de 1940, Código
Penal, para considerar a escolaridade do OLIVEIRA
agente como critério objetivo na fixação
da pena-base”.

PL 1.519/07 –
do Sr. Marcelo
Itagiba

Dep. LEONARDO
PICCIANI

“altera dispositivos da Lei no 9.096,
de 19 de setembro de 1995 – Lei dos
Partidos Políticos, e da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, para dispor sobre a
responsabilidade civil e a execução de
dívidas de Partidos Políticos”.

PL 2.579/07
– do Senador
Jarbas Vasconcelos – (PLS
564/2007)
(Apensado: PL
2103/2007)

APROVADO O PL
(Emendas do Senado)
(19/03/2008)

APROVADO O PL
(19/03/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste
e do Substitutivo da
Comissão de Viação e
Transportes

APROVADO O PL
(18/03/2008)

PL 2579/2007 – APROVADO
O PL
PL 2103/2007 – APROVADO
O PL
(18/03/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa das
Emendas do Senado

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
com emenda, e do PL
2103/2007, apensado

ação parlamentar
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“dá o nome de “Rodovia BR-265 –
Caminho Real” à atual BR-265”.

PL 7.333/06
– do Senador Gerson
Camata – (PLS
31/2006)
“dispõe sobre a inclusão da letra do
Nacional Brasileiro nas contraca(Apensados: PL Hino
pas de cadernos e livros”.
681/1999, PL
1533/1999, PL
1656/1999, PL
5271/2001, PL
6122/2002 e
PL 2038/2007)

PL 7.293/06 –
da Comissão
de Legislação
Participativa – (SUG
199/2006)

Dep. CHICO
LOPES

Dep. ODAIR
CUNHA

APROVADO O PL
(19/03/2008)

PL 7333/2006 – APROVADO
O PL
PL 681/1999 – REJEITADO O PL
PL 1533/1999 – REJEITADO O PL
PL 1656/1999 – REJEITADO O PL
PL 5271/2001 – REJEITADO O PL
PL 6122/2002 – REJEITADO O PL
PL 2038/2007 – REJEITADO O PL
(19/03/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com
substitutivo

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
com substitutivo; pela
inconstitucionalidade
do Substitutivo da
Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio,
do PL 681/1999 e do PL
1533/1999, apensados;
pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição
do PL 1656/1999, do
PL 5271/2001, do PL
6122/2002 e do PL
2038/2007, apensados

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“altera dispositivos do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal; do Decreto-Lei no 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal; da Lei no 9.279, de
1996 – Código de Propriedade Industrial; da Lei no 9.610, de 1998 – Lei
de Direitos Autorais e Lei no 9.609, de
1998 – Lei de Proteção da Propriedade Dep. EDMILSON
VALENTIM
Intelectual de Programa de Computador”.
Explicação da Ementa: Agrava a pena
para o crime de reprodução (pirataria)
de obra intelectual, fonograma, videofonograma, programa de computador e
aplicativos, violação do direito de marca
e patente, dentre outros.

PL 4.205/01
– do Poder
Executivo
(Emendas do
Senado)

PL 2.729/03 –
do Sr. Leonardo Picciani
(Apensado: PL
1807/2007)

Dep. FLÁVIO
DINO

“altera dispositivos do Decreto-Lei no
3.689, de 3 de outubro de 1941 –
Código de Processo Penal, relativos à
Prova, e dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Define e proíbe
a produção de provas por meios ilícitos,
incluindo a prova ilícita por derivação;
esclarecendo sobre as provas antecipadas, pericial e testemunhal. “Reforma
Processual Penal”.

pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação
deste, com substitutivo,
e pela rejeição do PL
1807/2007, apensado.

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação das
Emendas do Senado de
nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10; e pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição das
de nos 1 e 2, mantendose a redação dada pela
Câmara ao artigo 155
e § 4o, do art. 157 do
projeto.

PL 2729/2003 – APROVADO
O PL
PL 1807/2007 – REJEITADO O PL
(25/03/2008)

APROVADO O PL
(parcialmente)
(Emendas do Senado)
(25/03/2008)

ação parlamentar
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PL 1.154/95 –
do Sr. Edinho
Araújo
(Apensados: PL
1148/1999, PL
2938/1997, PL
3788/2000, PL
3790/1997, PL
829/1999, PL
4034/1997, PL
417/1999, PL
921/1999, PL
4106/1998, PL
5869/2001, PL
3447/2000,

“dispõe sobre a comprovação do exercício de atividade rural pelos trabalhadoDep. JOSÉ
res que especifica para fins de concesGENOÍNO
são de benefícios previdenciários”

pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa
deste, com substitutivo,
e dos apensados: PL
2938/1997, com substitutivo, PL 3790/1997,
com substitutivo, PL
4034/1997, com emendas, PL 1148/1999,
PL 3447/2000, com
emenda, PL 3788/2000,
com substitutivo,
PL 5869/2001, PL
6548/2002, com emenda, PL 105/2003, com
emenda, PL 2589/2003,
PL 6537/2006, PL
829/1999, com emenda, PL 4106/1998,

PL 1154/1995 – APROVADO O PL
PL 1148/1999 – APROVADO O PL
PL 2938/1997 – APROVADO O PL
PL 3788/2000 – APROVADO O PL
PL 3790/1997 – APROVADO O PL
PL 829/1999 – APROVADO O PL
PL 4034/1997 – APROVADO O PL
PL 417/1999 – APROVADO O PL
PL 921/1999 – APROVADO O PL
PL 4106/1998 – APROVADO O PL
PL 5869/2001 – APROVADO O PL
PL 3447/2000 – APROVADO O PL
PL 6548/2002 – APROVADO O PL
PL 1424/2003 – APROVADO O PL

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 938/07 –
do Sr. Márcio
França
(Apensado: PL
1905/2007)

PL 6548/2002,
PL 1424/2003,
PL 1401/2003,
PL 105/2003,
PL 2590/2003,
PL 2589/2003,
PL 6537/2006
e PL
6852/2006)

“altera o Decreto-Lei no. 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal
– para estabelecer a obrigatoriedade de
consideração dos antecedentes infracio- Dep. ROBERTO
nais do agente, quando da fixação da
MAGALHÃES
pena-base, disciplinada no art. 59 do
Código Penal”.

parecer com complementação de voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
com emenda, e do PL
1905/2007, apensado

com substitutivo, e da
Emenda apresentada na
Comissão de Seguridade Social e Família
a este, com subemenda, PL 417/1999,
com substitutivo,
PL 921/1999, com
emenda, PL 1401/2003,
com substitutivo,
PL 1424/2003, com
emenda, PL 2590/2003,
PL 6852/2006, com
emendas, de todas as
Emendas de Plenário ao
PL 6852/2006, sendo
que as de números
31, 56, 86 e 90, com
subemendas, do Substitutivo da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento
Rural ao PL 6852/2006,
com subemendas, da
Subemenda oferecida
ao mesmo Substitutivo
pela Comissão de Seguridade Social e Família,
com subemenda
PL 938/2007 – APROVADO O PL
PL 1905/2007 – APROVADO
O PL
(26/03/2008)

PL 1401/2003 – APROVADO O PL
PL 105/2003 – APROVADO O PL
PL 2590/2003 – APROVADO O PL
PL 2589/2003 – APROVADO O PL
PL 6537/2006 – APROVADO O PL
PL 6852/2006 – APROVADO O PL
(26/03/2008)

ação parlamentar
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PL 6.405/02
– do Senado –
CPI Futebol
(Apensado: PL
6212/2005)

PL 2.300/07
– do Poder
Executivo

Dep. EDMAR
MOREIRA

PL 1.223/03 – “modifica a descrição da Rodovia
da Comissão
BR-451”.
de Legislação
Participativa –
(SUG 32/2003)

“regula a profissão de árbitro de futebol e dá outras providências”.

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(26/03/2008)

PL 6405/2002 –
APROVADO O PL
PL 6212/2005 –
REJEITADO O PL
(08/04/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e técni- APROVADO O PL
ca legislativa deste e das (08/04/2008)
Emendas de Plenário

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

parecer com complementação de voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste;
Dep. GERALDO
e pela inconstitucionaPUDIM (PMDB/RJ) lidade da Emenda da
Comissão de Educação e Cultura e do PL
6212/2005, apensado

“acresce e altera dispositivos da Lei no
10.683, de 28 de maio de 2003, cria a
Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, cria cargos em
Dep. JOSÉ GENOcomissão, e dá outras providências”.
ÍNO (PT/SP)
Explicação da Ementa: Atribui ao
Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão a governança corporativa das
empresas estatais federais.

Dep. LUIZ
COUTO

PL 4.503/01
“denomina “Rodovia Luiz Otávio
– do Senador
Corrêa de Melo” o trecho da rodovia
Romero Jucá – BR-401, no Estado de Roraima”.
(PLS 140/2000)

PL 1.704/07 –
do Sr. Rodovalho

“altera o art. 151 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal”.
Dep. COLBERT
Explicação da Ementa: Tipifica como
MARTINS
crime de violação de correspondência a
violação de correspondências e comunicações eletrônicas.

ação parlamentar

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com
emenda

Dep. BENEDITO
DE LIRA (PP/AL)

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, de modo a
Dep. ZENALDO
incluir, na relação descritiva dos portos
COUTINHO
marítimos, fluviais e lacustres, o Porto
(PSDB/PA)
de Santa Maria do Boiaçu, do Estado de
Roraima”.

PL 1.918/99
– do Senador
Mozarildo
Cavalcanti
(PTB/RR) – (PLS
394/1999)

“acrescenta § 3o ao art. 75 do DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal, para restringir a
unificação decorrente do limite máximo
de pena privativa de liberdade ao cumprimento da pena”.

APROVADO O PL
(10/04/2008)

APROVADO O PL
(08/04/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação deste e da
Emenda da Comissão
de Segurança Pública
e Combate ao Crime
Organizado

PL 7.221/06
– do Senador
Demóstenes
Torres (DEM/
GO)- (PLS
186/2004)

APROVADO O PL
(08/04/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

“institui a obrigação do ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados
Dep. EFRAIM
nas escolas e academias militares do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica”. FILHO (DEM/PB)

PL 402/07 – do
Senador Efraim
Morais (DEM/
PB) – (PLS
281/2003)

APROVADO O PL
(08/04/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PL 5.462/05 –
“institui o Dia Nacional do Voluntário” Dep. SILVINHO
da Comissão
de Legislação
Explicação da Ementa: A ser comemora- PECCIOLI (DEM/
SP)
Participativa – do no dia 5 de dezembro.
(SUG 80/2004)

ação parlamentar
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Dep. LEONARDO
PICCIANI (PMDB/
RJ)

“dispõe sobre o pagamento de
retribuição pecuniária aos membros
do Conselho Nacional de Justiça e aos
juízes auxiliares”.
Explicação da Ementa: Revoga a Lei no
11.365, de 2006.

PL 7.560/06
– do
Supremo
Tribunal
Federal

PL 3127/2008 – APROVADO
O PL
PL 3128/2008 – APROVADO
O PL
(16/04/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
nos termos do Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação,
com subemenda

APROVADO O PL
(16/04/2008)

parecer com complementação de voto, pela
APROVADO O PL
constitucionalidade,
juridicidade e técnica le- (16/04/2008)
gislativa, com emenda.

parecer com complementação de voto, pela
constitucionalidade,
Dep. COLBERT
juridicidade e técnica
MARTINS (PMDB/ legislativa deste e do PL
BA)
3128/2008, apensado;
e pela inconstitucionalidade da Emenda de
Plenário

PL 2.720/03 –
do Sr. Eduardo
Cunha (PMDB/
RJ)

“cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito
do Ministério da Educação destinados
a instituições federais de educação
profissional e tecnológica”.

“altera o inciso III ao § 2o do art. 13
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, que altera a legislação do
imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre
lucro líquido e dá outras providências,
e acresce dispositivo ao art. 55, Lei no
Dep. PASTOR
4.506 de 30 de novembro de 1964,
MANOEL FERREIque dispõe sobre o imposto que recai
RA (PTB/RJ)
sobre as rendas e proventos de qualquer natureza”.
Explicação da Ementa: Estabelecendo a
dedução da CSLL das doações destinadas às instituições religiosas, equiparando-as às despesas operacionais.

PL 3.127/08
– do Poder
Executivo
(Apensado: PL
3128/2008)

ação parlamentar
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PL 3.468/00 –
da Sra.
Marisa
Serrano (PSDB/
MS)
(Substitutivo
do Senado)

“dispõe sobre a reparação civil aos Policiais e Bombeiros Militares absolvidos
em processo judicial ou administrativo”

PL 6.133/05
– do
Sr.Vicentinho
(PT/SP)

“institui o ano de 2002 como “Ano
do Educador” e dá outras providências. EMENTA DO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL: Institui o ano de
2004 como “O Ano do Educador e da
Valorização Profissional do Professor e
dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Institui o ano de
2004 como “O Ano do Educador e da
Valorização Profissional do Professor”.

“permite o registro de nascimento no
local onde foi realizado o pré – natal”.
Explicação da Ementa: Altera a Lei no
6.015, de 1973.

PL 2.814/03 –
do Sr. Lobbe
Neto
(PSDB/SP)

Dep. FELIPE
MAIA
(DEM/RN)

Dep. SILVINHO
PECCIOLI (DEM/
SP)

Dep. ZENALDO
COUTINHO
(PSDB/PA)
APROVADO O PL
(16/04/2008)

Parecer com Complementação de Voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa dos arts. 1o e
8o e pela inconstitucionalidade dos
arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e
7o do substitutivo do Senado, restabelecendo-se
os arts. 2o, 3o, 4o e 5o do
texto da Câmara, com
emendas de redação

APROVADO O PL
(parcialmente)
(Substitutivo do Senado)
(17/04/2008)

pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má REJEITADO O PL
técnica legislativa e, no (16/04/2008)
mérito, pela rejeição

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação

ação parlamentar
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pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,
com substitutivo, do
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria
e Comércio, com subemenda, do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de AdminisPL 4.622/04 – “altera a Lei no 5.764, de 16 de dezemtração e Serviço Público,
do Sr. Pompeo bro de 1971, para a fixação do conceito
do PL 7009/2006, do
PL 6449/2005, do
de Mattos
da modalidade operacional das coopePL 6265/2005 e das
(PDT/RS)
rativas de trabalho”.
Dep. GERALDO
Emendas de Plenário
(Apensados: PL Explicação da Ementa: Cria o Fundo da PUDIM (PMDB/RJ) ao PL 7009/2006 de nos
Produção
Natalina,
Fundo
da
Produção
6449/2005, PL
1, 2, com subemenda,
de Descanso, Fundo de Garantia da
3, com subemenda, 4,
7009/2006 e
Atividade
Cooperada
com subemenda, 5, 6,
PL 6265/2005)
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
23, 25, 26, 27, 28, 29,
com subemenda, 30,
31, 32, 33, 34, 35, com
subemenda, 36, 37, 38,
39, 40 e 41, apensados,
e pela injuridicidade das
Emendas de Plenário
ao PL 7009/2006 de nos
20, 21, 22 e 24
PL 4622/2004 – APROVADO
O PL
PL 6449/2005 – APROVADO
O PL
PL 7009/2006 – APROVADO
O PL
PL 6265/2005 – APROVADO
O PL
(22/04/2008)

ação parlamentar

PL 7.498/02 –
da Comissão
de Legislação
Participativa –
(SUG 56/2002)

“denomina “Deputado Pedro Tassis”
o trecho da rodovia BR-116 situado
no perímetro urbano de Governador
Valadares (MG)”.

Dep. JOÃO
MAGALHÃES
(PMDB/MG)

Dep. SILVINHO
PECCIOLI (DEM/
SP)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da
Emenda da Comissão
de Educação e Cultura,
do PL 4089/2001, do
PL 4436/2001, do PL
4038/2001, do PL
3276/2004, e do PL
5113/2005, apensados,
com emenda

PL 4.796/01
– do Senador
Pedro Piva
(PSDB/SP)
(Apensados: PL
4038/2001, PL
4089/2001, PL
4436/2001, PL
3276/2004 e
PL 5113/2005)

“denomina “Aeroporto Internacional
de Viracopos – Governador Mário
Covas” o Aeroporto Internacional de
Viracopos, na cidade de Campinas, no
Estado de São Paulo”.

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do
PL 3767/1989, e do PL
6565/2002, apensados,
com emendas

PL 5.942/90
– do Senador
Nelson Carneide utilidade pública os serviços Dep. PASTOR
ro (PMDB/RJ) – “declara
de radioamador e de radiocidadão”
MANOEL FERREI(PLS 118/1990)
RA (PTB/RJ)
(Apensados: PL
3767/1989 e
PL 6565/2002)

APROVADO O PL
(24/04/2008)

PL 4796/2001 – APROVADO
O PL
PL 4038/2001 – APROVADO
O PL
PL 4089/2001 – APROVADO
O PL
PL 4436/2001 – APROVADO
O PL
PL 3276/2004 – APROVADO
O PL
PL 5113/2005 – APROVADO
O PL
(24/04/2008)

PL 5942/1990 – APROVADO
O PL
PL 3767/1989 – APROVADO
O PL
PL 6565/2002 – APROVADO
O PL
(24/04/2008)

ação parlamentar
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“cria o dia nacional de vacinação do
idoso e o programa de vacinação em
idosos internados ou recolhidos em
instituições geriátricas”.
Explicação da Ementa: Vacina antigripal
(gripe), anti-pneumococo (pneumonia)
e anti-tetânica (tétano), nos idosos com
mais de 60 (sessenta) anos.
Dep. MARCELO
ORTIZ (PV/SP)

PL 6.843/02 –
da Comissão
de Legislação
Participativa –
(SUG 6/2001)

“acrescenta dispositivos à Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que regula
os processos administrativos no âmbito
da Administração Pública Federal,
para facilitar o acesso do usuário de
serviços públicos às informações de seu
interesse”.
Dep. SILVINHO
PECCIOLI (DEM/
SP)

“altera as Leis nos 4.717, de 29 de
junho de 1965, 7347, de 24 de julho
de 1985 e 8.429, de 2 de junho de
PL 265/07 – do 1992, de modo a deixar expressa a
Dep. FRANCISCO
de quem ajuíza ação
(PMN/
Sr. Paulo Maluf responsabilidade
civil pública, popular e de improbidade TENORIO
AL)
(PP/SP)
temerárias, com má-fé, manifesta intenção de promoção pessoal ou visando
perseguição política”.

PL 2.242/96 –
do Sr. Eduardo
Jorge (PT/SP)
(Substitutivo
do Senado)

APROVADO O PL
(07/05/2008)

Parecer com Complementação de Voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica
APROVADO O PL
legislativa deste, com
Substitutivo, e da Emen- (20/05/2008)
da da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público

(parecer reformulado,
já que houve destaque
aprovado)

Parecer reformulado,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
emendas.

REJEITADO O PL
pela inconstitucionalidade e injuridicidade do (Substitutivo do Senado)
Substitutivo do Senado (24/04/2008)

ação parlamentar

PL 1825/2007 – APROVADO
O PL
PL 25/2003 – APROVADO O PL
PL 225/2003 – APROVADO O PL
PL 1668/2007 – APROVADO
O PL
PL 1822/2007 – APROVADO
O PL
(20/05/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,
PL 2.077/96 – “dispõe sobre a contratação de parapléDep. GERALDO
com substitutivo; e pela APROVADO O PL
do Sr. Marcelo gico, na situação em que especifica”.
PUDIM (PMDB/RJ) injuridicidade do Subs(20/05/2008)
Teixeira (PR/CE)
titutivo da Comissão
de Seguridade Social e
Família

pela constitucionalidade, juridicidade e
PL 1.825/07
técnica legislativa deste,
– do Senados Substitutivos ao PL
dor Eduardo
25/2003 da Comissão
o
Azeredo (PSDB/ “altera o art. 105 da Lei n 9.503, de
de Desenvolvimento
23 de setembro de 1997, que institui
Econômico, Indústria e
MG) – (PLS
o Código de Trânsito Brasileiro, para
Comércio e da Comis115/2004)
Dep.
HUGO
LEAL
estabelecer a obrigatoriedade de uso do
são de Viação e Trans(PSC/RJ)
equipamento suplementar de retenção
(Apensados:
portes, com subemenPL 25/2003, PL (air bag)”..
das, do PL 225/2003,
com substitutivo, do PL
225/2003, PL
1668/2007, com emen1668/2007 e
da, do PL 1822/2007,
PL 1822/2007)
com emenda, e do PL
25/2003, com substitutivo, apensados

ação parlamentar
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PL 4.207/01
– do Poder
Executivo
(Substitutivo
do Senado)

“altera dispositivos do Decreto-Lei no
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio libelli,
mutatio libelli e aos procedimentos”.
Explicação da Ementa: Garante o
contraditório na “Emendatio Libelli”;
estabelece nova sistemática para a
Dep. REGIS DE
“Mutatio Libelli”, exige exata correlaOLIVEIRA (PSC/
ção entre acusação e sentença; altera as SP)
formas procedimentais; o procedimento
ordinário, para os crimes com pena
igual ou superior a quatro anos; procedimento sumário, para os crimes com
pena inferior a quatro anos; estabelece
a competência privativa do Ministério
Público para o exercício da ação penal
pública.

Parecer com Complementação de Voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação do
Substitutivo do Senado
quanto aos seguintes
aspectos: 01. alteração
ao art. 363 apenas para
suprimir a expressão
“pessoal ou com hora
certa”; 02. modificação
no art. 384 apenas para
dar nova redação ao
§ 4o; 03. no art. 401,
fica suprimido do § 2o
a expressão: “com anuência da outra”; 04. no
art. 402 fica suprimida a
expressão “ou conveniência”; 05. no art. 399
fica alterado o texto de
“recebida a acusação”
para “recebida a denúncia ou queixa”; 06.
modificação do art. 265
para evitar adiamentos
de audiência; 07. alteração do art. 362 para
tratar o tema em dois
artigos diversos, o que
é de melhor técnica;
08. há mera alteração
geográfica de artigos;
APROVADO O PL
(parcialmente)
(Substitutivo do Senado)
(20/05/2008)

ação parlamentar
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PL 4.715/94
– do Poder
Executivo
(Substitutivo
do Senado)

“transforma o Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana em Conse- Dep. NELSON
lho Nacional dos Direitos Humanos e dá PELLEGRINO
outras providências”.
(PT/BA)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação do
Substitutivo do Senado
nos seguintes termos: a)
supressão da expressão “na qualidade de
presidente” constante
da alínea “a” artigo
3o do Senado Federal;
b) caput do art. 3o
do texto da Câmara
para substituir o caput
do art. 3o do Senado
Federal;

09. supressão do parágrafo 3o do art. 396-A;
10. no art. 397 houve
alteração do termo “poderá” por “deverá”; 11.
revoga-se o art. 398;
11. no art. 400 retirouse a expressão “se possível”, por redundante;
12. por fim, revogou-se
o art. 537 por melhor
adequação à sistemática
processual, mantendose o texto da Câmara
nos demais aspectos

APROVADO O PL
(parcialmente)
(Substitutivo do Senado)
(20/05/2008)

ação parlamentar
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c) expressão “dois
Deputados Federais”
do inciso VIII art. 3o da
Câmara para substituir a
expressão “Presidente”
da alínea “c” do art. 3o
do Senado Federal; d)
inciso VII do art. 3o da
Câmara para substituir a
alínea “d” do art. 3o do
Senado Federal; e)
inciso X do art. 3o da
Câmara para substituir a
alínea “e”art. 3o do Senado Federal; f) texto do
§ 3o do art. 3o da Câmara
para substituir o texto do
§ 4o do art. 3o do Senado
Federal; g) supressão da
expressão “e prestando
a colaboração que for
necessária ao Ministério
das Relações Exteriores”
do inciso VIII do art. 4o
do Senado Federal; h)
supressão da expressão
“inclusive o direito de
recurso ao Ministro da
Justiça, no prazo de 15
(quinze) dias após o conhecimento da decisão”
do § 3o do
art. 6o do Senado Federal
e i) supressão da expressão “20 (vinte)” do § 3o
do art. 10 do Senado
Federal.

ação parlamentar

“acrescenta parágrafo único ao art. 299

PL 2.191/96
– do Sr. Jovair
Arantes
(PTB/GO)

“dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas nos meios de comunicação social”.
Explicação da Ementa: Incluindo as
telenovelas, teleteatros e demais programações.

de fotografia ou filmagem”.

Dep. LEONARDO
PICCIANI (PMDB/
RJ)

APROVADO O PL
(20/05/2008)

PL 4610/1998 – APROVADO O PL
PL 1934/1999 – APROVADO O PL
PL 3377/2000 – APROVADO O PL
PL 4900/1999 – APROVADO O PL
PL 4662/2001 – APROVADO O PL
PL 4661/2001 – APROVADO O PL
PL 7373/2006 – APROVADO O PL
(20/05/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, APROVADO O PL
com emenda, e da
(27/05/2008)
Emenda da Comissão
de Educação e Cultura

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

pela constitucionalida“define os crimes resultantes de discride, juridicidade, técnica
minação genética”.
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
Explicação da Ementa: Estabelece que
do PL 7373/2006, do
a realização de testes preditivos de
PL 1934/1999, do PL
doenças genéticas ou que permitam a
Dep. MARCELO
4900/1999, do PL
identificação de pessoa portadora de
GUIMARÃES
do PL
um gene responsável por uma doença
FILHO (PMDB/BA) 3377/2000,
4661/2001, e do PL
ou pela suscetibilidade ou predisposição
4662/2001, apensados,
genética a uma doença só é permitida
nos termos do Subscom finalidades médicas ou de pesquisa
titutivo da Comissão
médica e após aconselhamento genétide Seguridade Social e
co, por profissional habilitado.
Família

PL 839/07 – do do Código Eleitoral (Lei no 4.737, de 15 Dep. MARCELO
de julho de 1965), para tipificar o crime ITAGIBA (PMDB/
Sr. Gustavo
RJ)
Fruet (PSDB/PR) de violação de sigilo de voto por meio

PL 4.610/98
– do Senador
Lúcio Alcântara
(PSDB/CE)- (PLS
149/1997)
(Apensados: PL
1934/1999, PL
3377/2000, PL
4900/1999, PL
4662/2001, PL
4661/2001 e
PL 7373/2006)

ação parlamentar
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Dep. NEUCIMAR
FRAGA (PR/ES)

Dep. BERNARDO
ARISTON (PMDB/
RJ)

“altera a composição e a organização interna do Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região, cria cargos
de provimento efetivo e em comissão
e funções comissionadas e dá outras
providências”.
Explicação da Ementa: Cria 4 (quatro)
cargos de Juiz, aumentando para 12
(doze) o número total no TRT do Espírito Santo; 28 (vinte e oito) de Analista
Judiciário e 22 (vinte e dois) de Técnico
Judiciário.

“altera dispositivos do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, e da Lei no 7.210, de 11
de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal, que tratam da substituição da
pena privativa de liberdade”.

“acrescenta incisos ao art. 59 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal brasileiro”.
Explicação da Ementa: Dispondo que
Dep. MARCELO
o juiz ao fixar a pena, estabelecerá a
ORTIZ (PV/SP)
data em que o réu será libertado, bem
como daquela em que poderá ocorrer
o livramento condicional, se todas as
exigências legais forem cumpridas.

PL 1.354/07
– Tribunal
Superior do
Trabalho

PL 1.710/07
– do Senador
Aloizio Mercadante (PT/SP) –
(PLS 163/2007)

PL 2.995/97
– do Sr. Jair
Bolsonaro (PP/
RJ)

pela constitucionalidade, injuridicidade, má
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
emenda

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação

REJEITADO O PL
(27/05/2008)

APROVADO O PL
(27/05/2008)

APROVADO O PL
(27/05/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 4.085/98
– do Sr. Enio
Bacci (PDT/RS)
(Apensados: PL
2091/2003 e
PL 2088/2003)

PL 1.204/95 –
Luciano
Castro (PR/RR)
(Emenda de
Plenário)

PL 1.817/07
– do Sr. Jovair
Arantes (PTB/
GO)
Dep. ANTONIO
CARLOS BISCAIA
(PT/RJ)

“obriga todas as emissoras de rádio
e televisão do país, a veicularem propaganda oficial do governo, gratuitamente, nos casos de calamidade e
campanhas de saúde pública”.
Explicação da Ementa: Podendo dividir
o espaço da propaganda, com blocos
de um minuto, ate o total de dez minutos por dia.
Dep. PAULO
MAGALHÃES
(DEM/BA)

“dispõe sobre a periodicidade dos
censos demográficos e econômicos e dá Dep. SILVINHO
PECCIOLI (DEM/
outras providências”.
SP).

“dá nova redação ao parágrafo único
do art. 236 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal”.
Explicação da Ementa: Deixa de ser
personalíssima a ação penal privada
decorrente de crime contra o casamento – induzimento a erro essencial e
ocultação de impedimento, podendo a
queixa ser proposta por representante
legal ou curador especial.

pela inconstitucionalidade deste, do PL
2088/2003 e do PL
2091/2003, apensados

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da
Emenda de Plenário,
com subemenda substitutiva redacional

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação

PL 4085/1998 – REJEITADO O PL
PL 2091/2003 – REJEITADO O PL
PL 2088/2003 – REJEITADO O PL
(10/06/2008)

APROVADO O PL
(Emenda de Plenário)
(10/06/2008)

APROVADO O PL
(28/05/2008)

ação parlamentar
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PL 4.862/01 –
do Sr. Alberto
Fraga
(DEM/DF)
(Apensados: PL
5617/2001, PL
5659/2001, PL
5626/2001, PL
3469/2004, PL
578/2003, PL
3909/2004, PL
5572/2005, PL
7085/2006, PL
7139/2006, PL
983/2007, PL
512/2003, PL
7137/2006, PL
7345/2006)

“estabelece a obrigatoriedade da presença física do Juiz de Execuções penais
em locais de motim de presos e altera o
art. 354 do Decreto-Lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940, Código Penal”. Dep. MENDES
RIBEIRO FILHO
Explicação da Ementa: Aplicando pena (PMDB/RS)
de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro)
anos, além da pena por violência ou
dano ao patrimônio público, aos presos
que formarem motim ou rebelião.

Parecer com Complementação de Voto, pela
constitucionalidade,
injuridicidade parcial e,
no mérito, pela rejeição
deste; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação
do Substitutivo da
Comissão de Segurança
Pública e Combate ao
Crime Organizado, nos
termos da subemenda substitutiva, do
PL 5617/2001, do
PL 578/2003, do PL
7137/2006, do PL
5626/2001, do PL
5659/2001, do PL
3469/2004, do PL
3909/2004, do PL
5572/2005, do PL
7085/2006, do PL
7139/2006 e do PL
7345/2006, apensados;
e pela constitucionalidade e injuridicidade
parcial do PL 512/2003,
apensado; e pela
inconstitucionalidade e,
no mérito, pela rejeição
do PL 983/2007, apensado

PL 4862/2001 – REJEITADO O PL
PL 5617/2001 – APROVADO
O PL
PL 5659/2001 – APROVADO
O PL
PL 5626/2001 – APROVADO
O PL
PL 3469/2004 – APROVADO
O PL
PL 578/2003 – APROVADO O PL
PL 3909/2004 – APROVADO
O PL
PL 5572/2005 – APROVADO
O PL
PL 7085/2006 – APROVADO
O PL
PL 7139/2006 – APROVADO
O PL
PL 983/2007 – REJEITADO O PL
PL 512/2003 – REJEITADO O PL
PL 7137/2006 – APROVADO
O PL
PL 7345/2006 – APROVADO
O PL
(10/06/2008)

ação parlamentar

PL 583/07 – da “dispõe sobre a proibição de revista
Sra. Alice Por- íntima de funcionárias nos locais de
tugal (PCdoB/ trabalho”.
BA)
Dep. FLÁVIO
DINO (PCdoBMA)

“altera a Lei no 8.072, de 25 de julho
de 1990, que dispõe sobre os crimes
hediondos, acrescentando inciso VIII em Dep. REGIS DE
seu art. 1o”.
OLIVEIRA (PSCExplicação da Ementa: Inclui como
SP)
crime hediondo o Crime contra a Administração Pública.

PL 186/07 –
do Sr. Carlos
Alberto Leréia
(PSDB/GO)

Dep. REGIS DE
OLIVEIRA (PSCSP)

Dep. ÁTILA LINS
(PMDB/AM)

“altera a Lei no 6.453 de 17 de outubro
de 1977, que trata de atividades
nucleares”.
Explicação da Ementa: Imputa ao operador da instalação nuclear a responsabilidade civil pela reparação de dano
causado por acidente nuclear durante
o transporte de material nuclear por via
marítima, aérea ou fluvial.

“altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR), com sede
em Manaus/AM, e dá outras providências”.

PL 4.100/04 –
do Sr. Edson
Duarte
(PV/BA)
(Apensado: PL
7063/2006)

PL 1.653/07
– Tribunal
Superior do
Trabalho

PL 4100/2004 – REJEITADO O PL
PL 7063/2006 – REJEITADO O PL
(10/06/2008)

APROVADO O PL
(10/06/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
com substitutivo; e pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

PARECER VENCEDOR

APROVADO O PL
(10/06/2008)

pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má
técnica legislativa e, no REJEITADO O PL
mérito, pela rejeição
(10/06/2008)

PARECER VENCEDOR

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição deste
e do PL 7063/2006,
apensado

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação

ação parlamentar
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“altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito
PL 841/07 – do Brasileiro”.
Sr. LeonarExplicação da Ementa: Institui pena de
do Quintão
detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses,
(PMDB/MG)
ou multa, para quem executar transporte escolar clandestino.
“suprime o artigo 124 do Código Penal
Brasileiro”
PL 1.135/91
– dos Srs. Edu- Explicação da Ementa: suprimindo o
ardo Jorge (PT/ artigo que caracteriza crime o aborto
provocado pela gestante ou com
SP) e Sandra
seu consentimento; (liberalização do
Starling (PT/
aborto).
MG)

APROVADO O PL
(17/06/2008)

APROVADO O PL
(12/06/2008)

pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
PL 1135/1991 – REJEITADO O PL
técnica legislativa e, no PL 176/1995 – REJEITADO O PL
mérito, pela rejeição
deste e do PL 176/1995, (09/07/2008)
apensado

Dep. VITAL DO
RÊGO FILHO
(PMDB/PB)

Dep. EDUARDO
CUNHA (PMDB/
RJ)

APROVADO O PL
(19/06/2008)

pela inconstitucionalida- PL 7278/2006 – REJEITADO O PL
de, injuridicidade e má
técnica legislativa deste PL 7396/2006 – REJEITADO O PL
e do PL 7396/2006,
(19/06/2008)
apensado

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos
termos da Emenda da
Comissão de Educação
e Cultura, com emenda

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
nos termos do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes

“cria o Fundo Nacional de Registro Civil
e dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Garante recursos Dep. REGIS DE
OLIVEIRA (PSC/
aos Cartórios de Registro Civil para
SP).
cobrir as despesas pela gratuidade dos
atos de registro civil. Revoga dispositivos da Lei no 10.169, de 2000.

PL 7.278/06 –
do Sr. Gonzaga
Patriota (PSB/
PE)

Dep. COLBERT
MARTINS (PMDB/
BA)

Dep. ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB/
SP)

“altera a Lei no 9.503, de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para enquadrar a ultrapassagem em
faixa continua como crime de trânsito,
nas situações que especifica”

“assegura aos estudantes desvinculados
da instituição de origem o fornecimento de declaração de conclusão dos
períodos letivos cursados e de histórico
escolar para fins de prosseguimento nos
estudos e dá outras providências”.

PL 743/07 – do
Sr. Vital do
Rêgo Filho
(PMDB/PB)

PL 3.379/04 –
da Comissão
de Legislação
Participativa –
(SUG 55/2003)

ação parlamentar

“altera o art. 2o da Lei no 9.289, de 4
de julho de 1996, que dispõe sobre
as custas devidas à União, na Justiça
Federal de primeiro e segundo graus e
dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Autoriza o
pagamento de custas, devidas à Justiça
Federal, em qualquer estabelecimento
bancário.

“altera os parágrafos 2o e 3o do art. 37
da Lei no 9.504, de 30 de setembro de
1997, proibindo afixação de cartazes
em bens particulares, fixando regras
especiais para a utilização dos mesmos
durante as campanhas eleitorais e
acrescentando § 4o no referido artigo”.

“cria cargos efetivos, cargos
comissionados e funções gratificadas no âmbito do Ministério da
Educação”.

PL 4.716/04 –
da Comissão
de Legislação
Participativa –
(SUG 76/2004)

PL 1.360/07 –
do Sr. Lincoln
Portela (PR/
MG)
(Apensado: PL
3020/2008)

PL 1.746/07
– do Poder
Executivo

Dep. COLBERT
MARTINS
(PMDB/BA)

PL 1360/2007 – REJEITADO O PL
PL 3020/2008 – REJEITADO O PL
(02/09/2008)

APROVADO O PL
(20/08/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa
deste e da Emenda de Plenário no
2/2008; e pela
constitucionalidade,
injuridicidade e má
APROVADO O PL
técnica legislativa da
(03/09/2008)
Emenda da Comissão de Educação e
Cultura, da Emenda
da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público e da Emenda
de Plenário no 1/2008

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
Dep. JOSÉ GENO- pela rejeição deste
ÍNO (PT-SP)
e do PL 3020/2008,
apensado
PARECER VENCEDOR

Dep. FELIPE
MAIA (DEM/RN)

Parecer com Complementação de Voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo

ação parlamentar
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PL 513/99 – do
Sr. Cunha Bueno (PPB/SP)
(Apensados:
PL 708/1999,
PL 798/1999,
PL 3129/2000,
PL 3564/2004,
PL 5554/2005,
PL 54/2007, PL
192/2007, PL
2111/2007, PL
2456/2007, PL
2912/2008 e
PL 465/2007)

PL 3.776/08
– do Poder
Executivo

PL 3.674/08
– do Poder
Executivo
Dep. TADEU
FILIPPELLI (PMDB/
DF)

“institui o ressarcimento obrigatório aos
estabelecimentos públicos de saúde,
pelas indústrias de cigarros e derivaDep. VILSON
dos do tabaco, das despesas com o
tratamento de pacientes portadores de COVATTI (PP/RS)
doenças provocadas ou agravadas pelo
fumo e seus derivados”.

“altera a Lei no 11.738, de 16 de julho de
2008, que regulamenta a alínea “e” do
inciso III do caput do art. 60 do Ato das
Dep. EDUARDO
Disposições Constitucionais Transitórias,
CUNHA (PMDB/
para instituir o piso salarial profissional na- RJ)
cional para os profissionais do magistério
público da educação básica”.

“cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB,
dispõe sobre sua estrutura, fontes
de recursos e aplicações, e dá outras
providências”.

parecer com complementação de voto, pela
inconstitucionalidade e
injuridicidade deste, do
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e
Comércio e das subemendas a ele apresentadas na Comissão de
Seguridade Social e Família, do PL 708/1999,
do PL 798/1999,
do PL 3129/2000,
do PL 192/2007,
do PL 5554/2005,
do PL 54/2007, do
PL 465/2007, do PL
2111/2007, do PL
2456/2007 e do PL
2912/2008, apensados
(pedida a desapensação
do PL 3564/2004)

PL 513/1999 – REJEITADO O PL
PL 708/1999 – REJEITADO O PL
PL 798/1999 – REJEITADO O PL
PL 3129/2000 – REJEITADO O PL
PL 192/2007 – REJEITADO O PL
PL 5554/2005 – REJEITADO O PL
PL 54/2007 – REJEITADO O PL
PL 465/2007 – REJEITADO O PL
PL 2111/2007 – REJEITADO O PL
PL 2456/2007 – REJEITADO O PL
PL 2912/2008 – REJEITADO O PL
(15/10/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e técni- APROVADO O PL
ca legislativa deste, com
(15/10/2008)
emenda, e da Emenda
de Plenário

pela constitucionalidade, juridicidade e técni- APROVADO O PL
ca legislativa deste e das (08/10/2008)
Emendas de Plenário

ação parlamentar

Dep. FÁBIO
RAMALHO (PV/
MG)

Dep. BERNARDO
ARISTON (PMDB/
RJ)

Dep. BENEDITO
DE LIRA (PP/AL)

“altera a Lei no 7.357, de 2 de setembro
de 1985, que “dispõe sobre o cheque e
dá outras providências””.
Explicação da Ementa: Estabelece limite
de garantia de pagamento, devendo
esta quantia ser impressa no cheque,
dispondo que o cheque poderá ser
Dep. MENDES
sustado no caso de extravio, furto ou
RIBEIRO FILHO
roubo de talonário, comprovado por
(PMDB/RS)
cópia do registro policial, e rompimento
de negócio ou compra, por relevante
razão, neste caso registrado através
de reclamação formal junto ao órgão
competente.

“dispõe sobre a responsabilidade das
empresas pela lavagem dos uniformes
usados por seus empregados”.

“altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal),
incluindo o art. 359-I, e a Lei no 1.079,
de 10 de abril de 1950, incluindo o
art. 39-B e dá outras providências”.

“acrescenta inciso ao art. 1o da Lei
no 8.072, de 25 de julho de 1990, que
PL 106/07 – do dispõe sobre os crimes hediondos”.
Sr. Jair BolsoExplicação da Ementa: Inclui como
naro
crime hediondo o roubo de veículos
automotores

PL 4.780/98 –
do Sr. Feu Rosa
(Apensados: PL
4864/2001, PL
5340/2001, PL
5085/2001, PL
794/2003, PL
1087/2003, PL
2024/2003, PL
3666/2004, PL
4435/2004, PL
6236/2005 e
PL 198/2007)

PL 24/07 – do
Sr. Dr. Rosinha

PL 2.360/07 –
do Sr. Eduardo
Valverde (PT/
RO)
APROVADO O PL
(15/10/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição

pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição
deste, do PL 4864/2001,
do PL 5085/2001,
do PL 5340/2001,
do PL 794/2003, do
PL 1087/2003, do PL
2024/2003, do PL
4435/2004, do PL
6236/2005 e do PL
198/2007, apensados; e
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL
3666/2004, apensado

REJEITADO O PL
(28/10/2008)

PL 4780/1998 – REJEITADO O PL
PL 4864/2001 – REJEITADO O PL
PL 5340/2001 – REJEITADO O PL
PL 5085/2001 – REJEITADO O PL
PL 794/2003 – REJEITADO O PL
PL 1087/2003 – REJEITADO O PL
PL 2024/2003 – REJEITADO O PL
PL 3666/2004 – REJEITADO O PL
PL 4435/2004 – REJEITADO O PL
PL 6236/2005 – REJEITADO O PL
PL 198/2007 – REJEITADO O PL
(28/10/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com APROVADO O PL
emenda, e das Emendas
(28/10/2008)
1 e 2 da Comissão de
Seguridade Social e Família, com subemenda

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
emendas

ação parlamentar
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APROVADO O PL
(05/11/2008)

PL 3.430/08 –
do Poder
Executivo –
(MSC
288/2008)

pela constitucionaliDep. MOREIRA
juridicidade e
MENDES (PPS/RO). dade,
técnica legislativa

Parecer com complementação de voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica
APROVADO O PL
legislativa deste, das
Emendas da Comis(05/11/2008)
são de Trabalho, de
Administração e Serviço
Público e da Emenda de
Plenário

“dispõe sobre a criação de cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e de Funções
Gratificadas, destinados ao Ministério
Dep. MAURÍCIO
da Integração Nacional, à SuperinQUINTELLA LESSA
tendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE, à Superintendência (PR/AL)
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e ao Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transporte – DNIT”.

PL 3.775/08
– do Poder
Executivo

PL 3.514/08 –
da Comissão
“dispõe sobre o conceito e a aplicação
de Agricultude rastreabilidade na cadeia produtiva
ra, Pecuária,
das carnes bovina e bubalina”.
Abastecimento
e Desenvolvimento Rural

pela constitucionalidade, juridicidade e técni- APROVADO O PL
ca legislativa deste e das (04/11/2008)
Emendas de Plenário

“institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica,
cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências”.
Explicação da Ementa: Implanta os
Institutos Federais de Educação, Ciência Dep. TADEU FILIe Tecnologia, constituídos a partir da
PPELLI (PMDB/DF)
integração e reorganização dos CEFETs,
ETFs e EAFs vinculados às Universidades
Federais nos Estados e DF para formação de recursos humanos, difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos com suporte à produção local.
Altera a Lei no 11.740, de 2008

ação parlamentar

pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição

“altera a Seção do I do Capítulo VI do
Título I da Parte Especial do Código
Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940)”
Explicação da Ementa: Passando os
artigos 213 a 216 a integrar a Seção
I do Capítulo VI do Título I da Parte
Especial do Código Penal que trata dos
crimes contra a pessoa, que receberá
a denominação: ‘dos crimes contra a
liberdade pessoal e sexual

PL 1.609/96 –
do Poder Executivo – (MSC
180/1996)
Dep. ANTONIO
CARLOS BISCAIA
(PT/RJ)

pela constitucionalidade, juridicidade,
má técnica legislativa
e, no mérito, pela
rejeição deste e do PL
1875/1991, apensado;
e pela constitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição
do PL 3597/2000,
apensado

“altera dispositivos da Lei no 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências”.
Explicação da Ementa: Substituindo a
pena de detenção por indenização e
Dep. GERALDO
multa quando, na reparação de produ- PUDIM (PMDB/RJ)
tos, for utilizado peças ou componentes
usados, sem autorização do consumidor; extinguindo, como circunstancia
agravante a existência de grave crise
econômica, e extinguindo a exigência
de publicação do fato e da condenação

PL 1.825/91
– do Senador
Francisco
Rollemberg
(PFL/SE) – (PLS
140/1991)
(Apensados: PL
1875/1991 e
PL 3597/2000)

REJEITADO O PL
(11/11/2008)

PL 1825/1991 – REJEITADO O PL
PL 1875/1991 – REJEITADO O PL
PL 3597/2000 – REJEITADO O PL
(11/11/2008)

ação parlamentar
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“altera a Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que “dispõe sobre
a proteção do consumidor, e dá outras
providências””.
Explicação da Ementa: Dispondo que
os produtos eletroeletrônicos importados devem ser, obrigatoriamente,
acompanhados de instruções de uso e
instalações em português
Dep. VITAL DO
RÊGO FILHO
(PMDB/PB)

APROVADO O PL
(11/11/2008)

APROVADO O PL
(11/11/2008)

PL 182/1995 – APROVADO O PL
PL 1989/1996 – APROVADO
pela constitucionaliO PL
dade, juridicidade e
técnica legislativa deste, PL 3177/1997 – APROVADO
O PL
do PL 1989/1996, do
PL 3177/1997, do PL
PL 3405/2000 – APROVADO
3405/2000 e do PL
O PL
4548/2001, apensados,
PL 4548/2001 – APROVADO
com substitutivos
O PL
(11/11/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
emendas

PL 182/95 – do
Sr. Edison Andrino (PMDB/
SC)
(Apensados: PL
1989/1996, PL
3177/1997, PL
3405/2000 e
PL 4548/2001)

Dep. CARLOS
WILLIAN (PTC/
MG)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste
e do Substitutivo da
Comissão de Viação
e Transportes, com
substitutivo

“dispõe sobre a criação de cargo de
Juiz do Trabalho Substituto, de cargos
em comissão e de provimento efetivo e
de funções comissionadas no Quadro
de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região”.

“altera o Código de Trânsito Brasileiro
para elevar a categoria da multa administrativa relativa ao transporte irregular
de pessoas ou bens e enquadrar essa
PL 272/07 – do atividade como crime de trânsito”.
Dep. HUGO LEAL
Sr. Jilmar Tatto
Explicação da Ementa: Estabelece como (PSC/RJ)
(PT/SP)
infração gravíssima e crime de trânsito
o chamado “transporte pirata”, inclusive o realizado com veículo tipo “van”.
Altera a Lei no 9.503, de 1997

PL 5.357/05
– TRIBUNAL
SUPERIOR DO
TRABALHO –
(OF 218/2005)

ação parlamentar
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PL 4.427/01 –
do Sr.
Abelardo Lupion (DEM/PR)
(Apensados: PL
5131/2001, PL
2694/2007 e
PL 3363/2008)

PL 3.141/97
– do Sr. João
Paulo (PT/SP)

PL 552/07
– TRIBUNAL
SUPERIOR DO
TRABALHO –
(OF 93/2007)

“dispõe sobre a configuração interna
das aeronaves das empresas aéreas de
aviação civil comercial”.
Explicação da Ementa: Dispõe sobre
distância entre o encosto, o assento e a
largura da poltrona das aeronaves

“dispõe sobre a suspensão do contrato
de trabalho por prazo determinado nas
situações que especifica e determina
outras providências”.

APROVADO O PL
(20/11/2008)

APROVADO O PL
(20/11/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com
emenda

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos
termos do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público

PL 4427/2001 – APROVADO
O PL
pela constitucionaliPL 5131/2001 – APROVADO
dade, juridicidade e
O PL
Dep. GERALDO
técnica legislativa deste, PL 2694/2007 – APROVADO
PUDIM (PMDB/RJ) do PL 5131/2001, do
O PL
PL 2694/2007 e do PL
3363/2008, apensados PL 3363/2008 – APROVADO
O PL
(25/11/2008)

Dep. ANTONIO
CARLOS BISCAIA
(PT/RJ)

“dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo e funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secreta- Dep. COLBERT
ria do Tribunal Regional do Trabalho da MARTINS (PMDB/
BA)
5ª Região”.

ação parlamentar
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PL 3.980/00
– do Senador
Geraldo Cândido (PT/RJ) –
(PLS 302/1999)
(Apensados: PL
965/1995, PL
4485/1998, PL
3718/1997, PL
4276/2001, PL
5317/2001, PL
5705/2001, PL
6197/2002, PL
471/2003, PL
2726/2003, PL
1582/2007 e
PL 2940/2008)

PL 3.391/04 –
do Sr. Fernando Ferro (PT/
PE)

“dispõe sobre a proibição da expressão “boa aparência” nos anúncios de
recrutamento e seleção de pessoal e dá
outras providências”.

“altera dispositivo da Lei no 8.899, de
1994, para determinar que o benefício
do passe livre concedido às pessoas
portadoras de deficiência incida sobre
todos os veículos utilizados no sistema
de transporte coletivo interestadual”.
Explicação da Ementa: Estende o benefício do passe livre aos ônibus leitos
ou executivos, e não só ao ônibus de
serviço convencional

Dep. MAURÍCIO
QUINTELLA LESSA (PR/AL)

Dep. JOÃO
MAGALHÃES
(PMDB/MG)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço
Público ao PL 965/1995,
do PL 3718/1997,
do PL 4485/1998,
do PL 965/1995, do
PL 4276/2001, do PL
6197/2002 e do PL
2726/2003, apensados,
com substitutivo; e
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição
do PL 2940/2008, do
PL 5317/2001, do
PL 5705/2001, do
PL 471/2003 e do PL
1582/2007, apensados

PL 3980/2000 – APROVADO
O PL
PL 965/1995 – APROVADO O PL
PL 4485/1998 – APROVADO
O PL
PL 3718/1997 – APROVADO
O PL
PL 4276/2001 – APROVADO
O PL
PL 5317/2001 – REJEITADO O PL
PL 5705/2001 – REJEITADO O PL
PL 6197/2002 – APROVADO
O PL
PL 471/2003 – REJEITADO O PL
PL 2726/2003 – APROVADO
O PL
PL 1582/2007 – REJEITADO O PL
PL 2940/2008 – REJEITADO O PL
(27/11/2008)

pela inconstitucionalida- REJEITADO O PL
de, injuridicidade e má
(25/11/2008)
técnica legislativa

ação parlamentar
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PL 2.534/96 –
do Sr. Serafim
Venzon (PSDB/
SC)
(Emendas do
Senado)

Dep. LUIZ COUTO (PT/PB)

Dep. BENEDITO
DE LIRA (PP/AL)

“faculta às gestantes o acesso a ônibus,
cinemas e outros locais sem a utilização da Dep. PASTOR
catraca ou roleta, quando assim o exigir”. MANOEL FERREIRA (PTB/RJ)

“autoriza o Poder Executivo Federal a
reverter em favor da Sociedade Japone- Dep. SILVINHO
sa de Santos, no Estado de São Paulo, o PECCIOLI (DEM/
imóvel que menciona”
SP)

“revoga o art. 475 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973, que “institui o
Código de Processo Civil”.
Explicação da Ementa: Retira a obrigatoriedade de submeter ao duplo grau
de jurisdição as sentenças que forem
desfavoráveis à Administração Pública

PL 3.615/04
– do
Sr. Maurício
Rands (PT/PE)
(Substitutivo
do Senado)

PL 4.476/94 –
do Sr. KOYU
IHA (PSDB/SP)
(Emenda do
Senado)

“dispõe sobre a proibição de aparelhos que emitam raio laser e dá outras
providências”.

PL 4.506/98
– do Sr. Jair
Bolsonaro (PP/
RJ)
APROVADO O PL
(27/11/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa das
Emendas do Senado,
com emendas redacionais

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da
Emenda do Senado

APROVADO O PL
(Emendas do Senado)
(27/11/2008)

APROVADO O PL
(Emenda do Senado)
(27/11/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica APROVADO O PL
legislativa e, no mérito, (Substitutivo do Senado)
pela aprovação do Subs- (27/11/2008)
titutivo do Senado

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste
e do Substitutivo da
Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa
Nacional, com substitutivo

ação parlamentar
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PL 217/03 – do
Sr. Fernando
Ferro (PT/PE)

PL 189/99 – do
Sr. Alberto
Fraga (DEM/DF)
(Apensados: PL
266/2003, PL
1731/2003, PL
3791/2000, PL
3914/2000, PL
5553/2005 e
PL 92/2007)

PL 7.072/02
– do Senado
Federal – (PLS
16/2001)
(Apensados: PL
6135/2002, PL
6728/2002, PL
5514/2005 e
PL 3140/2008)

“torna obrigatório que os elevadores
de edifícios públicos ou de uso coletivo Dep. ODAIR
sejam equipados com interfones e luzes CUNHA (PT/MG)
de emergência”.

“estabelece a obrigatoriedade de atendimento médico ao policial e bombeiro
vitimado de acidente decorrente da
função pública”.

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com
emenda

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,
da Emenda e do Substitutivo da Comissão
de Relações Exteriores
Dep. PASTOR
e de Defesa Nacional,
MANOEL
com subemenda,
FERREIRA (PTB/RJ) do PL 3791/2000,
do PL 266/2003, do
PL 1731/2003, do
PL 5553/2005, do
PL 92/2007 e do PL
3914/2000, apensados,
com emendas

“dispõe sobre a concessão de título de
transferência de posse e de domínio das
Dep. SANDRA
moradias financiadas com recursos do
ROSADO (PSB/
Orçamento Geral da União, preferenRN)
cialmente à mulher”.

APROVADO O PL
(27/11/2008)

PL 189/1999 – APROVADO O PL
PL 266/2003 – APROVADO O PL
PL 1731/2003 – APROVADO
O PL
PL 3791/2000 – APROVADO
O PL
PL 3914/2000 – APROVADO
O PL
PL 5553/2005 – APROVADO
O PL
PL 92/2007 – APROVADO O PL
(27/11/2008)

PL 7072/2002 – APROVADO
O PL
PL 6135/2002 – APROVADO
pela constitucionaliO PL
dade, juridicidade e
técnica legislativa deste, PL 6728/2002 – APROVADO
do PL 6728/2002, do
O PL
PL 6135/2002, do PL
PL 5514/2005 – APROVADO
5514/2005 e do PL
3140/2008, com emen- O PL
da, apensados
PL 3140/2008 – APROVADO
O PL
(27/11/2008)

ação parlamentar

“proíbe o uso de chumbo e seus deriva-

PL 1.796/07
– Tribunal
Superior do
Trabalho

PL 975/88 – do
Senador Francisco Rollemberg (PMDB/
SE)
(Emenda de
Plenário)

PL 1.358/03 –
do Sr. Renildo
Calheiros
(PCdoB/PE)

pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa
e, no mérito, pela
aprovação

“cria cargos de Juiz do Trabalho
Substituto e de Analista Judiciário
Dep. REGIS DE
no Tribunal Regional do Trabalho
OLIVEIRA
da Décima Quinta Região, Campi- (PSC/SP)
nas – SP, e dá outras providências”.

APROVADO O PL
(03/12/2008)

parecer com complementação de voto,
APROVADO O PL
pela constituciona(emenda de Plenário)
lidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no (03/12/2008)
mérito, pela aprovação
da emenda de plenário

APROVADO O PL
(02/12/2008)

APROVADO O PL
(27/11/2008)

“proíbe a produção, comercialização e utilização, em todo o
território nacional, de aerossóis que Dep. SILVINHO
contenham clorofluorcabono, e dá PECCIOLI
(DEM/SP)
outras providências”.

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste
Dep. WALDIR
do Substitutivo da
NEVES (PSDB/MS) eComissão
de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

“revoga o § 2o do art. 109 da Lei no
4.737, de 15 de julho de 1965”.
Explicação da Ementa: Revoga dispositivo do Código Eleitoral que estabelece Dep. RUBENS
que só poderão concorrer à distribuição OTONI (PT/GO)
dos lugares não preenchidos (sobras),
os partidos e coligações que tiverem
obtido quociente eleitoral.

chumbadas ecológicas

PL 4.076/04 – dos em materiais de pesca”.
do Sr. Lobbe
Explicação da Ementa: Substitui as
Neto (PSDB/SP) atuais chumbadas para pesca por
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PL 6.903/06
– do Sr. Celso
Russomanno
(PP/SP)

pela constitucionalidade, juridicidade,
REJEITADO O PL
má técnica legislativa
(04/12/2008)
e, no mérito, pela
rejeição

pela constitucionalidade, juridicidade,
APROVADO O PL
técnica legislativa
e, no mérito, pela
(04/12/2008)
aprovação, com substitutivo

pela inconstitucionalidade, injuridicidade, REJEITADO O PL
Dep. LUIZ
técnica legislativa
COUTO (PT/PB) má
(04/12/2008)
e, no mérito, pela
rejeição

“altera o inciso I do § 1o ao
art. 148 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.
Dep. VITAL DO
RÊGO FILHO
Explicação da Ementa: Qualifica o
crime de seqüestro e cárcere privado (PMDB/PB)
quando for cometido contra mulher
grávida, enfermo ou pessoa com a
qual o agente tenha convivido

PL 1.217/03
“institui a detenção correcional
– do Sr. Paes
preventiva, como medida de natuLandim (PTB/PI) reza sócio-educativa”.

“altera o parágrafo 5o do art. 121
do Decreto-Lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 – (Código
Penal)”.
Dep. ANTONIO
PL 278/99 – do Explicação da Ementa: Estabelece
CARLOS
Sr. Enio Bacci
que no caso de homicídio culpoBISCAIA (PT/RJ)
(PDT/RS)
so o juiz poderá deixar de aplicar
a pena se as conseqüências da
infração atingirem ascendente,
descendente, cônjuge ou irmão, de
forma grave.

ação parlamentar

PL 4.577/01 –
do Sr. Alberto
Fraga
(DEM/DF)

“tipifica como crime a violação do
sigilo de voto de parlamentares, e
dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Não considera como violação de sigilo a
divulgação do próprio voto, ainda
que coletivamente.

PARECER VENCEDOR

pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa
e, no mérito, pela
rejeição

PARECER VENCEDOR

pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa
e, no mérito, pela
rejeição

REJEITADO O PL
(09/12/2008)

REJEITADO O PL
(09/12/2008)

PARECER VENCEDOR

pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
Dep. ANTONIO técnica legislativa
REJEITADO O PL
CARLOS
e, no mérito, pela
BISCAIA
rejeição
(09/12/2008)
(PT/RJ).

“acrescenta parágrafo único ao
art. 1o e dá nova redação ao art. 3o
da Lei no 5.553, de 6 de dezembro
Dep. FLÁVIO
PL 4.123/01 – de 1968”.
DINO
do Sr. Alberto Explicação da Ementa: Estabelece
Fraga (DEM/DF) que nas vias públicas, somente po- (PCdoB/MA)
licial civil ou militar poderá solicitar
a identificação ou apresentação de
documentos pessoais.

PL 6.002/05 –
do Sr.
Fernando
Coruja
(PPS/SC)

“acrescenta inciso ao art. 94 da Lei
no 4.737, de 15 de julho de 1965,
que institui o Código Eleitoral”.
Dep. GERALDO
PUDIM
Explicação da Ementa: Exigindo
(PMDB/RJ)
certidão fornecida pela Comissão
de Ética do partido para o registro
do candidato.

ação parlamentar
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“altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, com
sede em Campinas – SP, e dá outras
providências”.

“revoga o art. 253, modifica a redação
do art. 251, ambos do Código Penal
Brasileiro (Decreto-Lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940), modifica o
PL 7.349/06 – art. 14 e introduz parágrafo único no
do Sr. Bernardo mesmo artigo, da Lei no 10.826, de 22
Ariston (PMDB/ de dezembro de 2003”.
RJ)
Explicação da Ementa: Tipifica como
crime a fabricação de arma de fogo e
explosivos, aumentando a pena se o
autor é servidor ou agente político.

PL 1.989/07
– Tribunal
Superior do
Trabalho

Dep. CARLOS
WILLIAN (PTC/
MG)

Dep. REGIS DE
OLIVEIRA (PSC/
SP)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
com substitutivo, e pela
rejeição da Emenda da
Comissão de Segurança
Pública e Combate ao
Crime Organizado

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e
da Emenda da Comissão
de Finanças e Tributação

“dispõe sobre a notificação compulsória
pela constitucionalidos casos de intoxicação por agrotóxiDep. FERNANDO dade, juridicidade e
cos”.
CORUJA (PPS/SC) técnica legislativa das
Emendas do Senado

PL 3.986/00
– do Sr. Dr.
Rosinha
(PT/PR)
(Emendas do
Senado)

APROVADO O PL
(17/12/2008)

APROVADO O PL
(11/12/2008)

APROVADO O PL
(emendas do Senado)
(09/12/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade,
APROVADO O PL
técnica legislativa
e, no mérito, pela
(09/12/2008)
aprovação, com substitutivo

PL 7.097/06 –
do Sr.
Bernardo Ariston (PMDB/RJ)
Dep. LAERTE
BESSA
(PMDB/DF)

“altera a redação do art. 16 do
Estatuto do Desarmamento, acrescentando os explosivos entre os
objetos que tipificam as condutas
que são vedadas ao infrator”.
Explicação da Ementa: Altera a Lei
no 10.826, de 2003.

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Dep. PASTOR MANOEL FERREIRA

Dep. REGIS DE
OLIVEIRA

“altera o Decreto-Lei no 73,
de 21 de novembro de 1996,
atribuindo privilégio especial
aos credores por restituição de
prêmio de seguro”.

“dispõe sobre o bloqueio do
pagamento de benefício da
previdência social e dá outras
providências”.

“dispõe sobre a contagem do
prazo prescricional na hipótese
de protesto extrajudicial”.

PL 5.139/01 – do
Sr. Osmar Serraglio

PL 2.641/03 – do
Senador Ney
Suassuna

PL 5.886/05 – do
Senador Sérgio
Cabral – (PLS
483/2003)

PL 1.691/07 – do
Sr. Carlos Bezerra

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Parecer

APROVADO O PL
(06/03/2008)

APROVADO O PL
(06/03/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e
da Emenda apresentada
nesta Comissão

APROVADO O PL
(06/03/2008)

APROVADO O PL
(05/03/2008)

Apensados
e Resultado

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
Dep. JOSÉ PIMENTEL juridicidade e técnica
legislativa

“altera os artigos 12 e 21 da
Lei no 8.429, de 02 de junho
de 1992 – Lei de Improbidade
Administrativa”.
Explicação da Ementa: PossibiDep. NELSON TRAD
litando a aplicação das sanções
penais, civis e administrativas, de
forma isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato.

Relator

Ementa

Proposição /
Autor

ação parlamentar

PL – Projetos de Lei (poder conclusivo)
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“regulamenta anúncios vinculados aos meios de comunicação,
sobre a venda de automóveis
usados”.
Explicação da Ementa: Fixando a
obrigatoriedade de fazer constar
em anúncios de compra e venda
de veículos o número do chassi,
ano de fabricação, o modelo e o
número da placa.

PL 3.706/00 – do
Senador Lúcio
Alcântara –
(PLS 140/1999)

PL 5.288/01 – do
Sr. Pompeo de
Mattos
Dep. SANDRA
ROSADO

“altera a redação do § 9o do
art. 789 do Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, para Dep. VICENTE
estender aos Presidentes das
Varas do Trabalho e aos juízes de ARRUDA
direito a faculdade de conceder o
benefício da justiça gratuita, nas
hipóteses que especifica”.

PL 882/07 – do
Senador Tião
Viana – (PLS
305/2006)
(Apensados: PL
438/2007 e PL
1323/2007)
Dep. MOREIRA
MENDES

“altera a alínea “c” e revoga a
alínea “d” do art. 2o da Lei no
2.784, de 18 de junho de 1913,
visando alterar o fuso horário
do Estado do Acre e de parte do
Estado do Amazonas do fuso
Greenwich “menos 5 (cinco)
horas” para o fuso Greenwich
“menos 4 (quatro) horas””.
Explicação da Ementa: Altera o
Decreto no 2.784, de 1913, propondo o fim de um fuso horário.

REJEITADO O PL
(18/03/2008)

PL 882/2007 –
APROVADO O PL
PL 438/2007 –
APROVADO O PL
PL 1323/2007 –
APROVADO O PL
(11/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, da
APROVADO O PL
Emenda e do Substitutivo
da Comissão de Ciência e (18/03/2008)
Tecnologia, Comunicação
e Informática.

Parecer com Complementação de Voto, pela
injuridicidade.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
emendas, do Substitutivo
da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação
e Informática, com subemendas, do PL 438/2007
e do PL 1323/2007,
apensados.

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“confere ao Município de Co-

PL 615/07 – da
Sra. Nilmar Ruiz

PL 7.310/06 – do
Sr. Rodrigo Maia

“institui o Dia Nacional do Engenheiro Ambiental”.

“institui o Dia Nacional da Arte
da Ikebana-Sanguetsu”.

Pantanal””.

APROVADO O PL
(19/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. SANDES
JÚNIOR

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(19/03/2008)

APROVADO O PL
(19/03/2008)

APROVADO O PL
(19/03/2008)

APROVADO O PL
(19/03/2008)

PL 4378/2001 –
APROVADO O PL
PL 4712/2001 –
APROVADO O PL
(19/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
Dep. WILLIAM WOO juridicidade e técnica
legislativa

PL 6.816/06 – do rumbá, no Estado do Mato Gros- Dep. ANTÔNIO
Sr. Vander Loubet so do Sul, o título de “Capital do CARLOS BIFFI

Dep. MENDES RIBEIRO FILHO

“denomina Hospital Universitário
Doutor Antônio Alves Duarte o
Hospital Universitário da Univer- Dep. COLBERT
sidade Federal da Grande DouMARTINS
rados, localizado em Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul”.

PL 5.669/05 –
do Sr. Geraldo
Resende

“institui o Dia Nacional da
Umbanda”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. ROBERTO
MAGALHÃES

PL 4.378/01 –
do Sr. Gonzaga
Patriota
(Apensado: PL
4712/2001)

PL 5.687/05 –
do Sr. Carlos
Santana

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes e do
PL 4712/2001, apensado

“denomina Rodovia Luiz Gonzaga a BR-232 – estrada integrante
do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei no 5.917, de
10 de setembro de 1973”.

PL 2.374/03 – do
Sr. Sandro Mabel

Parecer com Complementação de Voto, pela cons- APROVADO O PL
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, (18/03/2008)
com emenda.

“dispõe sobre o dever de notificação em caso de necessidade
de ações preventivas, de socorro, Dep. NEUCIMAR
assistenciais ou recuperativas na FRAGA
área de defesa civil e dá outras
providências”.

ação parlamentar
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Dep. PAES LANDIM

Dep. MARCELO
ORTIZ

“denomina “Rodovia Francisco
Gouveia Leite” o trecho da BR210”.

“denomina Rodovia Senador
Silveira Martins o trecho da
rodovia BR-153 que liga a cidade
de Aceguá à rodovia BR-290, no
Estado do Rio Grande do Sul”.

PL 4.218/01 – do
Senador Romero Jucá – (PLS
119/2000)

PL 5.213/01 – da
Senadora Emília
Fernandes – (PLS
93/2001)

Dep. ZENALDO
COUTINHO

PL 2.090/96 – do
Senador Joel de
Hollanda – (PLS
69/1996)

“denomina Governador Edmundo Pinto o trecho da BR-364”.

Dep. BENEDITO DE
LIRA

“denomina “Professor Potiguar
Matos” a Escola Técnica Federal
de Pernambuco – Unidade de
Ensino Descentralizado – Pesqueira”.

PL 1.104/07 – do
Sr. Alexandre
Silveira

PL 2.878/00 – do
Senador Nabor
Júnior – (PLS
360/1999)

Dep. FERNANDO
CORUJA

“altera Lei no 8.501, de 1992,
que “Dispõe sobre a utilização
de cadáver não reclamado, para
fins de estudos ou pesquisas
científicas e dá outras providências.””
Explicação da Ementa: Inclui
como destinatário de cadáver
não reclamado as escolas de
odontologia, farmácia, enfermagem, fisioterapia, educação
física, fonoaudiologia e nutrição.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e da
Emenda da Comissão
de Seguridade Social e
Família, com emendas

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(26/03/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“institui o Dia Nacional do Con- Dep. JOSÉ MENTOR
trole das Infecções Hospitalares”.

“denomina “Viaduto Senador
Taciano Gomes de Mello” o
viaduto localizado no Km 617 da
rodovia BR-153, no Município de
Morrinhos, Estado de Goiás”.

“denomina “ponte Olavo Brasil”
a ponte transposta sobre o Rio
Arraia, na BR-401, km 110, no
Município de Bonfim, no Estado
de Roraima”.
“denomina Viaduto Ovídio José
dos Santos o viaduto localizado
no km 620 da rodovia BR-153,
no Município de Morrinhos, no
Estado de Goiás”.

PL 6.304/02 – do
Senador Tião
Viana – (PLS
122/2001)

PL 6.602/02 – do
Senador Mauro
Miranda – (PLS
16/2002)

PL 6.956/02 – do
Senador Romero Jucá – (PLS
74/2002)

PL 7.026/02 – do
Senador Mauro
Miranda – (PLS
82/2002)

Dep. FERNANDO
CORUJA

“denomina “Prefeito Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km
6 da Rodovia BR-101, no acesso
ao Município de Garuva, Estado
de Santa Catarina”.

PL 6.169/02 – do
Senador Casildo
Maldaner
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. SANDES
JÚNIOR

Dep. ZENALDO
COUTINHO

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
Dep. RUBENS OTONI juridicidade e técnica
legislativa

Dep. NELSON TRAD

“denomina “Rodovia Deputado
Flávio Derzi” trecho da rodovia
BR-158”.

PL 6.023/01 – do
Senador Pedro
Ubirajara – (PLS
168/2001)

Dep. MENDONÇA
PRADO

“denomina ‘’Paulo Curado’’
trecho da rodovia BR-235”.

PL 5.910/01 – do
Senador Carlos
Patrocínio – (PLS
74/2001)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

ação parlamentar
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PL 5.849/05 – do
Senador Tião
Viana – (PLS
122/2005)

“institui o Dia Nacional da Voz”.

“institui o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade”.

PL 4.438/04 – do
Senador Tião
Viana – (PLS
31/2004)

“designa o cupuaçu fruta
nacional”.

PL 2.639/03 – do
Senador Arthur
Virgílio

PL 2.811/03 – do
Senador Hélio
Costa

“dá a denominação “Rodovia
Wilson Pinheiro” à BR – 317”.

PL 1.709/03 – do
Senado Federal

“denomina “Deputado Raul
Belém” o trecho da rodovia
BR-050 compreendido entre a
Ponte Wagner Estelita Campos
(km “0”), na divisa dos Estados
de Goiás e Minas Gerais, e o
Município de Uberlândia, em
Minas Gerais”.

“dá o nome de Palácio Tuiuiú ao
prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul”.

“dispõe sobre a criação do Dia
Nacional do Pecuarista”.

PL 7.453/02 – do
Senador Ramez
Tebet – (PLS
250/2002)

PL 7.196/02 – do
Senador Chico
Sartori – (PLS
152/2002)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

constitucionalidade,
Dep. PAULO MAGA- pela
juridicidade e técnica
LHÃES
legislativa

Dep. LEO ALCÂNTARA

Dep. EDMAR MOREIRA

Dep. ZENALDO
COUTINHO

Dep. ANTÔNIO
CARLOS BIFFI

Dep. ANTÔNIO
CARLOS BIFFI

Dep. VILSON COVATTI

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“denomina “Rodovia Pintor
Cícero Dias” o trecho da rodovia Dep. CEZAR SCHIRBR-101 entre as cidades de Cabo MER
de Santo Agostinho e Palmares,
em Pernambuco”.

PL 7.332/06 – do
Senador Sérgio
Guerra – (PLS
96/2006)

Dep. LUIZ COUTO

Dep. GONZAGA
PATRIOTA

“institui o Dia Nacional de Luta
dos Povos Indígenas”.

“dá a denominação de Viaduto
Clifton Braga Nunes ao viaduto
localizado na rodovia BR- 153,
no Município de Gurupi, Estado
do Tocantins”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. INDIO DA
COSTA

“dispõe sobre a criação do Dia
Nacional do Teatro para a Infância e a Juventude”.

PL 5889/2005 –
APROVADO O PL
PL 4466/2004 –
APROVADO O PL
(27/03/2008)

pela constitucionalidade, APROVADO O PL
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo (27/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
4466/2004, apensado,
com emenda

“dispõe sobre a criação do Dia
CARLOS
de Celebração da Amizade Brasil- Dep.
Israel e dá outras providências”. WILLIAN

Dep. MAURÍCIO
QUINTELLA LESSA

PL 7.072/06 – do
Senador Paulo
Paim

PL 6.427/05 – do
Senador Leomar
Quintanilha –
(PLS 201/2005)

PL 6.104/05 – do
Senador Marcelo
Crivella – (PLS
56/2005)
PL 6.105/05 – da
Senadora
Fátima Cleide –
(PLS 283/2004)

PL 5.889/05 – do
Senador Magno
Malta – (PLS
319/2004)

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, para
incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário
Nacional, trecho rodoviário que
contorna a cidade de Serra, situado entre o km 249 e o km 275
da BR-101, no Estado do Espírito
Santo”.

ação parlamentar
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“denomina Rodovia Federal
Apolônio de Carvalho a BR262 – trecho Campo Grande /
Corumbá”.

“denomina Rodovia Federal
Prefeito Euclides Fabris a BR-163
– trecho Naviraí / Mundo Novo”.

“denomina Rodovia Federal
Deputado Ivo Cersósimo a BR-463
– trecho Dourados – Ponta Porã”.

PL 6.201/05 –
do Sr. Geraldo
Resende
(Apensado: PL
7558/2006)

PL 6.202/05 –
do Sr. Geraldo
Resende

“denomina “Aeroporto de
Marabá / Pará – João Correa da
Rocha” – o Aeroporto de Marabá / Pará”.
“denomina Campus Universitário Professor Celso Muller do
Amaral, o Campus Universitário
da Universidade Federal da
Grande Dourados, localizado
em Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul”.

“institui o Dia Nacional do
Desafio”.

“denomina “Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua” o trecho
da rodovia BR-482, entre o
entroncamento com a BR-101,
no Espírito Santo, e a divisa com
Minas Gerais”.

PL 6.186/05 –
do Sr. Geraldo
Resende

PL 5.949/05 –
do Sr. Geraldo
Resende

PL 5.909/05 – do
Sr. Nilson Pinto

PL 1.300/03 – do
Sr. Lobbe Neto

PL 7.377/06 – do
Senador Gerson
Camata – (PLS
75/2006)

Dep. CEZAR SCHIRMER

Dep. CEZAR SCHIRMER

Dep. CEZAR SCHIRMER

Dep. NELSON TRAD

Dep. CEZAR SCHIRMER

Dep. LEO ALCÂNTARA

Dep. CEZAR SCHIRMER

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do PL
7558/2006, apensado,
e do Substitutivo da
Comissão de Viação e
Transportes
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(27/03/2008)

PL 6201/2005 –
APROVADO O PL
PL 7558/2006 –
APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Dep. RICARDO
BARROS

“estabelece o dia 3 de maio
como o Dia Nacional das Televisões e Rádios Comunitárias”.

“institui o Dia Nacional do Despachante Documentalista”.

PL 7.606/06 – do
Sr. Chico Alencar

PL 773/07 – do
Sr. Arnaldo Faria
de Sá

PL 1.204/07 – do
Sr. Fernando de
Fabinho

PL 1.080/07 – do
Sr. Rodovalho

PL 1.003/07 – do
Sr. Jovair Arantes

Dep. CEZAR SCHIRMER

“denomina “Rodovia Feliciano
Miguel Abdala” o trecho da
rodovia BR-474, entre as cidades
de Caratinga e Ipanema, no
Estado de Minas Gerais”.

PL 7.523/06 – do
Sr. Mauro Lopes

“cria o Dia Nacional do Engenheiro de Alimentos”.

Dep. CEZAR SCHIRMER

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“institui a “Semana Nacional da
Família””.
Dep. NEUCIMAR
FRAGA

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“institui o Dia Nacional da CultuDep. LEONARDO
ra Hip-hop”.
PICCIANI

Dep. ANTÔNIO
CARLOS BIFFI

Dep. SÉRGIO BRITO

“institui o dia 02 de julho como
data histórica no calendário das
efemérides nacionais”.

PL 6.576/06 – da
Sra. Alice Portugal

Dep. CEZAR SCHIRMER

“denomina “Viaduto Miguel Moreira Braga” o viaduto de interseção da BR-060 com a BR-153, no
Município de Anápolis – GO”.

PL 6.296/05 – do
Sr. Rubens Otoni

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

ação parlamentar
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pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(01/04/2008)
aprovação

“dá nova redação ao art. 483 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de
Processo Civil”.
Dep. REGIS DE OLIExplicação da Ementa: Transfere
VEIRA (PSC/SP)
para o Superior Tribunal de Justiça
– STJ, a competência para processar e julgar a homologação de
sentença de tribunal estrangeiro.

PL 2.006/07 – do
Sr. Carlos
Bezerra
(PMDB/MT)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(27/03/2008)

APROVADO O PL
(27/03/2008)

“institui o Dia do Vaqueiro
Nordestino a ser comemorado,
Dep. BRUNO
anualmente, no terceiro domingo ARAÚJO
do mês de julho”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(27/03/2008)

PL 1.967/07 – do
Sr. Carlos Brandão

Dep. GERALDO
PUDIM

Dep. LEONARDO
PICCIANI

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e das
Emendas da Comissão de
Educação e Cultura

“inscreve o nome de Maria Quitéria de Jesus no Livro dos Heróis
da Pátria”.

“institui o Dia Nacional do Rock
e dá outras providências”.

PL 1.372/07 – do
Sr. Nelson Pellegrino

Dep. CEZAR SCHIRMER

PL 1.474/07 – do
Sr. Leandro Vilela

“institui o Dia Nacional do
Acemista”.

PL 1.356/07 – do
Sr. Germano
Bonow

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 2.956/04 – do
Sr. Inocêncio
Oliveira (PR/PE)

PL 972/07 –
Tribunal
Superior do
Trabalho

PL 1.530/99 – do
Sr. Luiz
Bittencourt
(PMDB/GO)
Dep. ROBERTO MAGALHÃES (DEM/PE)

“altera o inciso VI do art. 105 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para dispor
Dep. MAURO BENEsobre especificidades dos veícuVIDES (PMDB/CE)
los de duas rodas”.
Explicação da Ementa: Desobrigando a instalação de campainha e de
espelho retrovisor nas bicicletas.

“dispõe sobre a criação e transformação de cargos em comissão
e funções comissionadas no
Dep. GERALDO
Quadro de Pessoal do Tribunal
PUDIM (PMDB/RJ)
Regional do Trabalho da 1ª Região e dá outras providências”.

“acrescenta dois parágrafos ao
art. 38 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá
outras providências””.
Explicação da Ementa: estabelecendo que a administração pública
deverá manter, na internet, dados
atualizados sobre o andamento
dos processos de licitação.
APROVADO O PL
(08/04/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

APROVADO O PL
(08/04/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
APROVADO O PL
termos da Emenda da
Comissão de Trabalho, de (08/04/2008)
Administração e Serviço
Público

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público

ação parlamentar
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PL 1.919/99 – do
Senador Gerson
Camata
(PMDB/ES) – (PLS
402/1999)

APROVADO O PL
(10/04/2008)

“altera a redação da Lei no
5.917, de 10 de setembro de
1973, para incluir o Porto Barra
Dep. NEUCIMAR
do Riacho na relação descritiva
FRAGA (PR/ES)
dos portos marítimos, fluviais e
lacustres do Plano Nacional de
Viação, de que trata o item 4.2”.

PL 1.021/07 – do
Sr. Celso
Russomanno (PP/
SP)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela inconstitucionalidade REJEITADO O PL
e injuridicidade
(08/04/2008)

“acrescenta dispositivo à Lei no
6.015, de 31 de dezembro de
1973, que “Dispõe sobre os
registros públicos e dá outras
providências””.
Explicação da Ementa: Cria o
Cadastro Nacional de Registro
de Imóveis.

PL 708/07 – do
Sr. Rodrigo
Rollemberg (PSB/
DF)

Dep. EFRAIM FILHO
(DEM/PB)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“estende os incentivos especiais
de que trata o parágrafo único
do art. 103 da Lei no 8.171, de
17 de janeiro de 1991, ao produtor rural que adotar técnicas de
Dep. MOREIRA
integração lavoura e pecuária”.
MENDES (PPS/RO)
Explicação da Ementa: Adoção
de sistemas integrados agroflorestais, agropastoris ou agrossilvopastoris.
APROVADO O PL
(08/04/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 4.931/01 – do
Sr. Alexandre
Cardoso
(PSB/RJ)
(Apensado: PL
5777/2001)

PL 2.275/99 – do
Sr. Paes Landim
(PTB/PI)

PL 7.370/06 – da
Senadora Lucia
Vânia
(PSDB/GO) – (PLS
275/2004)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do PL
5777/2001, apensado,
e do Substitutivo da
Comissão de Defesa do
Consumidor

constitucionalidade,
Dep. PAULO MAGA- pela
juridicidade e técnica
LHÃES (DEM/BA)
legislativa, com emenda

“denomina o trecho da BR-324,
compreendido entre as cidades
de Remanso-BA e São Raimundo
Nonato-PI”.

“torna obrigatória a instalação
de medidor de consumo de água
em cada domicílio, inclusive nos Dep. MARCELO
ORTIZ (PV/SP)
edifícios de uso coletivo”.

Dep. MARIA DO
ROSÁRIO (PT/RS)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“institui o Dia Nacional da Mamografia”.
Explicação da Ementa: A ser comemorado no dia 5 de fevereiro.

“acrescenta inciso X ao art. 4o da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, para assegurar vaga na
escola pública de educação inDEP. COLBERT MARfantil ou de ensino fundamental TINS (PMDB/BA)
mais próxima de sua residência
a toda criança a partir dos 4
(quatro) anos de idade”.

PL 7.326/06 – do
Senador
Cristovam
Buarque
(PDT/DF) (PLS 3/2006)

Dep. EDUARDO
CUNHA (PMDB/RJ)

“denomina “Aeroporto de Jacarepaguá/RJ “Roberto Marinho”
o Aeroporto de Jacarepaguá,
localizado na cidade do Rio de
Janeiro (RJ)”.

PL 7.324/06 – do
Senador Edison
Lobão
(PMDB/MA)- (PLS
49/2006)

PL 4931/2001 –
APROVADO O PL
PL 5777/2001 –
APROVADO O PL
(10/04/2008)

APROVADO O PL
(10/04/2008)

APROVADO O PL
(10/04/2008)

APROVADO O PL
(10/04/2008)

APROVADO O PL
(10/04/2008)

ação parlamentar
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pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, para
modificar a descrição da rodovia
BR – 461, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”.

PL 1.285/07 – do
Sr. Carlos
Bezerra
(PMDB/MT)

PL 2.640/03 – do
Senador Aelton
Freitas (PL/MG)

Dep. ARACELY DE
PAULA (PR/MG)

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(10/04/2008)
aprovação, com emenda

“altera o Decreto-Lei no 116,
de 25 de janeiro de 1967, para
alterar o prazo prescricional das
ações contra extravio de carga e
das ações por falta de conteúdo,
diminuição, perdas e avarias ou
danos à carga”.
Dep. LEONARDO
Explicação da Ementa: Aumenta PICCIANI (PMDB/RJ)
para 3 (três) anos o prazo prescricional para ajuizamento de ação
contra extravio de mercadorias
utilizando transporte aquaviário,
com vistas a compatibilizar o
Decreto-Lei no 116, de 1967,
com o Código Civil.

APROVADO O PL
(17/04/2008)

APROVADO O PL
(10/04/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

“institui o Dia Nacional da Assistência Farmacêutica”.
Dep. SILVINHO PECExplicação da Ementa: A ser come- CIOLI (DEM/SP)
morado no dia 15 de setembro.

APROVADO O PL
(10/04/2008)

PL 7.474/06 – do
Sr. Arlindo
Chinaglia
(PT/SP)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes

“inclui a ligação ferroviária EF
– 410, prevista no anexo da Lei
no 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que instituiu o Plano
Nacional de Viação, entre os
trechos integrantes da Ferrovia
Transnordestina”.

PL 5.095/05 –
do Sr. Betinho
Rosado
(DEM/RN)
Dep. LUIZ COUTO
(PT/PB)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Dep. SILVINHO PECCIOLI (DEM/SP)

Dep. RICARDO
TRIPOLI (PSDB/SP)

“institui o Dia Nacional do Empreendedor, nas condições que
especifica”.
Explicação da Ementa: A ser
comemorado anualmente no dia
05 de novembro.

“institui o Dia do Prefeito”.
Explicação da Ementa: A ser
comemorado dia 11 de abril.

“institui o Dia Nacional do Motociclista”.
Explicação da Ementa: A ser
comemorado no dia 19 de abril,
dia de Santo Expedito.

PL 5.697/01 – do
Sr. João
Pizzolatti
(PP/SC)

PL 2.914/04 – do
Sr. Eliseu
Padilha
(PMDB/RS)

PL 3.216/04 – do
Sr. José Linhares
(PP/SC)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

constitucionalidade,
Dep. GERSON PERES pela
juridicidade e técnica
(PP/PA)
legislativa

“institui o Dia Nacional do Supervisor Educacional”.
Dep. VICENTE ARRUDA (PDT/RS)
Explicação da Ementa: a ser comemorado no dia 22 de agosto.

PL 4.414/01 – do
Sr. Cezar
Schirmer (PMDB/
RS)

Dep. VICENTE ARRUDA (PR/CE)

“dispõe sobre a ligação rodoviária no Plano Nacional de Viação,
nos Estados do Ceará e Rio
Grande do Norte, e dá outras
providências”.

PL 2.196/99 – do
Sr. Raimundo
Gomes de Matos
(PSDB/CE)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

ação parlamentar
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pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes,
com emenda

“denomina “Rodovia Agnaldo
Salles” o trecho da rodovia BR-491, Dep. FERNANDO
entre as cidades de Alfenas e VarCORUJA (PPS/SC)
ginha, no Estado de Minas Gerais”.

“torna obrigatório o uso de
proteção no motor e eixo das
embarcações em todo Território
Nacional”.
Dep. BETO ALBUExplicação da Ementa: Visa a pre- QUERQUE (PSB/RS)
venção de acidentes nas embarcações de populações ribeirinhas
e banhistas nas praias.

PL 902/07 – do
Sr. Geraldo
Thadeu
(PPS/MG)

PL 1.531/07 – da
Sra. Janete
Capiberibe (PSB/
AP)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
553/2007, apensado

“institui o Dia Nacional dos
Agentes da Autoridade de
Dep. VICENTE ARTrânsito”.
RUDA (PDT/RS)
Explicação da Ementa: A ser comemorado no dia 23 de setembro.

“inclui no Anexo da Lei no 5.917,
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho Dep. FERNANDO
CORUJA (PPS/SC)
rodoviário que especifica”.

PL 6.046/05 – do
Sr. Gonzaga
Patriota
(PSB/PE)

PL 4.612/04 – do
Sr. Gervásio
Silva (PSDB/SC)
(Apensado: PL
553/2007)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

PL 4612/2004 –
APROVADO O PL
PL 553/2007 –
APROVADO O PL
(17/04/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e da APROVADO O PL
Emenda da Comissão de (17/04/2008)
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com substitutivo

“altera o art. 974 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), e dá outras
providências”.
Explicação da Ementa: Estabelece Dep. COLBERT MARTINS (PMDB/BA)
requisitos para que o Registro
Público de Empresas Mercantis
aceite contratos ou alterações
contratuais de qualquer sociedade que envolva sócio incapaz.

PL 1.309/07 – do
Sr. Eliene Lima
(PP/MT)

APROVADO O PL
(17/04/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(17/04/2008)
aprovação, com emenda

Dep. REGIS DE OLIVEIRA (PSC/SP)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos da Emenda da
Comissão de Educação e
Cultura

“altera o art. 13 da Lei no
10.741, de 1o de outubro de
2003 – Estatuto do Idoso, para
Dep. MOREIRA
atribuir aos Defensores Públicos
MENDES (PPS/RO)
o poder de referendar transações
relativas a alimentos”.

“institui a Semana de Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa para o Brasil”

APROVADO O PL
(17/04/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

PL 689/07 – do
Senador César
Borges (PR/BA) –
(PLS 112/2004)

PL 2.187/07 – do
Sr. Manato (PDT/
ES)

PL 1.871/07 – do
Sr. Edinho
Bez (PMDB/SC)

“inclui no Anexo da Lei no 5.917,
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho
rodoviário que especifica”.
Dep. FERNANDO
Explicação da Ementa: Inclui
CORUJA (PPS/SC)
trecho rodoviário que liga o
Balneário Praia do Sol à BR-101,
no Município de Laguna, Estado
de Santa Catarina.

ação parlamentar
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PL 2.286/99 – do
Senador
Moreira
Mendes
(PPS/RO) (PLS 241/1999)

PL 6.302/02 – do
Senador Mauro
Miranda (PMDB/
GO) – (PLS
203/2001)
(Apensados: PL
4731/1998, PL
2370/2000, PL
3044/2000, PL
4416/2001, PL
4385/2001, PL
5088/2001, PL
6887/2002, PL
1613/2003, PL
408/2003 e PL
2384/2003)

“dispõe sobre a criação de selo
comemorativo da Semana NacioDep. MARCELO
nal da Criança Excepcional e dá
ORTIZ (PV/SP)
outras providências”.

“regulamenta o exercício das
atividades dos profissionais
em transporte de passageiros,
“mototaxista”, em entrega de
Dep. JOÃO MAGAmercadorias, e em serviço comu- LHÃES (PMDB/MG)
nitário de rua, e “motoboy” com
o uso de motocicleta”.

Parecer com Complementação de Voto, pela cons- APROVADO O PL
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, (24/04/2008)
com substitutivo

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,
do PL 2370/2000, do
PL 3044/2000, do
PL 4385/2001, do
PL 4416/2001, do
PL 5088/2001, do
PL 4731/1998, do
PL 6887/2002, do
PL 408/2003, do PL
2384/2003 e do PL
1613/2003, apensados,
nos termos da Subemenda Substitutiva da
Comissão de Viação
e Transportes; e pela
anti-regimentalidade das
emendas apresentadas
nesta Comissão

PL 6302/2002 –
APROVADO O PL
PL 4731/1998 –
APROVADO O PL
PL 2370/2000 –
APROVADO O PL
PL 3044/2000 –
APROVADO O PL
PL 4416/2001 –
APROVADO O PL
PL 4385/2001 –
APROVADO O PL
PL 5088/2001 –
APROVADO O PL
PL 6887/2002 –
APROVADO O PL
PL 1613/2003 –
APROVADO O PL
PL 408/2003 –
APROVADO O PL
PL 2384/2003 –
APROVADO O PL
(22/04/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

“institui o Dia Nacional do Enge- Dep. ROBERTO MAnheiro de Pesca a ser comemora- GALHÃES (DEM/PE)
do na data de 14 de dezembro”.

PL 6.039/05 – do
Sr. Paulo Rubem
Santiago
(PT/PE)

“institui o Dia Nacional do
Esteticista”.
PL 6.286/05 – do
da Ementa: A ser
Sr. Vander Loubet Explicação
comemorado no dia 20 de
(PT/MS)
novembro.

“dispõe sobre indicação de
composição química no rótulo ou
embalagem de produtos alimen- Dep. ZENALDO
tícios industrializados”.
COUTINHO (PSDB/
Explicação da Ementa: exigindo-se PA)
a informação sobre a quantidade
de fenilalanina contida no produto.

PL 2.414/91 – do
Sr. Delcino
Tavares (PP/PR)
(Apensado: PL
2093/2003)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,
com emenda, e do PL
2093/2003, apensado

APROVADO O PL
(24/04/2008)

APROVADO O PL
(24/04/2008)

PL 2414/1991 –
APROVADO O PL
PL 2093/2003 –
APROVADO O PL
(24/04/2008)

ação parlamentar
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Complementação Emenda no 1/2008 da Comissão
da Votação do PL de Finanças e Tributação
7431/2006

PL 7.431/06 – do
Senador Cristovam Buarque
(PDT/DF) – (PLS
59/2004)
(Apensado: PL
619/2007)

“autoriza o Poder Executivo a
instituir o Piso Salarial Profissional dos Educadores Públicos, na
forma prevista no art. 206, V, e
212 da Constituição Federal, e
dá outras providências”.

Dep. Flávio Dino
(PCdoB/MA)

Dep. CEZAR SCHIRMER (PMDB/RS)

pela injuridicidade

Parecer com complementação de voto, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, do Substitutivo da
Comissão de Educação e
Cultura, com subemenda,
da Emenda número 2 da
Comissão de Finanças
e Tributação e do PL
619/2007, apensado; e
pela constitucionalidade e
injuridicidade das demais
emendas apresentadas na
Comissão de Educação e
Cultura; na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e
nesta Comissão.
(A Emenda número 1 da
Comissão de Finanças e
Tributação foi considerada, por esta Comissão,
como não-escrita, nos
termos do art. 55, parágrafo único, do regimento interno)

REJEITADA A
EMENDA
(05/06/2008)

PL 7431/2006 –
APROVADO O PL
PL 619/2007 –
APROVADO O PL
(07/05/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 3.446/97 – do
Sr. Enio Bacci
(PDT/RS)

Dep. EDUARDO
VALVERDE (PT/RO)

PL 5.970/05 – do
Senador Tião
Viana (PLS 255/2005)
(PT/AC)

“cria a Semana de Educação Para
a Vida, nas escolas públicas de
Dep. SARNEY FILHO
todo o País, e dá outras provi(PV/MA)
dências”.

“institui o Dia Nacional de
Conscientização da Doença de
Alzheimer”.

Dep. PAES LANDIM
(PTB/PI).

“dispõe sobre a criação de funções de confiança no Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas da
União e dá outras providências”.
PL 7.541/06 – Tribunal de Contas Explicação da Ementa: Transforma os cargos de Técnico e de
da União Auxiliar de Finanças e Controle
(MSC 1/2006)
Externo em cargos de Analista e
de Técnico de Controle Externo
do TCU. Altera a Lei no 10.356,
de 2001.

PL 2.181/07 – do
Sr. Rogério
Lisboa (DEM/RJ)

“altera dispositivos da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil,
possibilitando ao assistido da
Defensoria Pública de posse de
Dep. EFRAIM FILHO
documento particular elaborado (DEM/PB)
por Defensor Público a realização
de inventário, partilha, separação
consensual e divórcio consensual
por via administrativa”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emendas

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

APROVADO O PL
(15/05/2008)

APROVADO O PL
(15/05/2008)

APROVADO O PL
(13/05/2008)

APROVADO O PL
(07/05/2008)

ação parlamentar
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APROVADO O PL
(15/05/2008)

“permite a renúncia de aposentadoria proporcional por tempo
de serviço”.

PL 2286/1996 –
APROVADO O PL
PL 3900/1997 –
APROVADO O PL
PL 4743/1998 –
APROVADO O PL
(28/05/2008)
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do
Dep. PAULO MAGA- PL 3900/1997 e do PL
LHÃES (DEM/BA)
4743/1998, apensados,
nos termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família

PL 2.286/96 – do
Sr. Paulo Paim
(PT/RS)
(Apensados: PL
3900/1997 e PL
4743/1998)

APROVADO O PL
(27/05/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“institui o Dia Nacional do Rotaractiano”.
Dep. SILVINHO PECExplicação da Ementa: O Rotaract é CIOLI (DEM/SP)
vinculado ao Rotary Internacional.

PL 6.575/06 – do
Sr. Lobbe Neto
(PSDB/SP)

APROVADO O PL
(27/05/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. LEONARDO
PICCIANI (PMDB/RJ)

Parecer com Complemende Voto, pela cons- APROVADO O PL
Dep. COLBERT MAR- tação
titucionalidade, juridiciTINS (PMDB/BA)
dade e técnica legislativa, (20/05/2008)
com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em
comissão e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do
Superior Tribunal de Justiça e dá
outras providências”.

“denomina “Rodovia Gov. Pedro
Gondim” o trecho rodoviário da
BR-230, entre as cidades de Cabedelo e João Pessoa, no Estado
da Paraíba”.

PL 1.769/07 – do
Sr. Vital do Rêgo
Filho (PMDB/PB)

Dep. JOÃO MAGALHÃES (PMDB/MG).

PL 1.581/07 –
Superior
Tribunal de
Justiça

“denomina “Viaduto Márcio
Rocha Martins” o viaduto localizado na BR-040 entre os Municípios de Ouro Preto e Itabirito,
Estado de Minas Gerais”.

PL 1.384/07 – do
Sr. José Santana
de Vasconcellos
(PR/MG)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“denomina “Aeroporto de Londrina – Governador José Richa”
o Aeroporto de Londrina, no
Estado do Paraná”.

“dispõe sobre a criação e transformação de funções comissionadas
no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região
e dá outras providências”.

PL 5.430/05 – do
Senador Osmar
Dias (PDT/PR)
(PLS 141/2005)

PL 971/07 –
Tribunal
Superior do
Trabalho

Dep. ROBERTO MAGALHÃES (DEM/PE)

Dep. LUCIANO
PIZZATTO (DEM/PR)

“institui o dia 25 de março como
o Dia Nacional da Comunidade
Dep. JORGINHO
Árabe”.
MALULY (DEM/SP)

PL 4.702/04 – do
Senador Romeu
Tuma (PTB/SP)
(OF 2525/2004)

Dep. FLÁVIO DINO
(PCdoB/MA)

Dep. SILVINHO PECCIOLI (DEM/SP)

“institui o Dia Nacional da Imigração Italiana”.

“institui o Dia Nacional do
Curtidor, nas condições que
especifica”

PL 6.120/05 – do
Sr. Júlio
Redecker (PSDB/
RS)

Dep. Leonardo Picciani (PMDB-RJ)

PL 57/07 – do Sr.
Neilton Mulim
(PR/RJ)

“autoriza o Poder Executivo a
criar a Universidade Federal do
Sudoeste Goiano (UFSOG), por
desmembramento do Campus
Avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Jataí, e dá
outras providências”.

PL 4.022/04 – do
Senador Maguito
Vilela (PMDB/GO)
– (PLS 493/2003)
(Apensados: PL
2611/2003 e PL
4663/2004)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e pela
inconstitucionalidade
dos Substitutivos das
Comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e de
Educação e Cultura, do
PL 2611/2003 e do PL
4663/2004, apensados

APROVADO O PL
(03/06/2008)

APROVADO O PL
(03/06/2008)

APROVADO O PL
(03/06/2008)

APROVADO O PL
(29/05/2008)

APROVADO O PL
(29/05/2008)

PL 4022/2004 –
APROVADO O PL
PL 2611/2003 –
REJEITADO O PL
PL 4663/2004 –
REJEITADO O PL
(29/05/2008)

ação parlamentar
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PL 4.731/01 – do
Sr. Marcelo
Teixeira (PR/CE)

PL 4.148/01 – do
Sr. Luiz Bittencourt (PMDB/GO)
(Apensado: PL
4334/2001)

PL 975/99 – do
Sr. Pompeo de
Mattos (PDT/RS)
(Apensado: PL
1510/1999)

PL 4.596/90 – do
Sr. Elias Murad
(PSDB/MG)
(Substitutivo do
Senado)

“acrescenta parágrafos ao art. 282
da Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro”.
Explicação da Ementa: Exige
que a notificação de infração de
trânsito enviada ao infrator, por
remessa postal, seja encaminhada ao destinatário mediante
aviso de recebimento (A.R.).
“denomina “Rodovia Padre
Cícero Romão Batista” o trecho
da BR-116 compreendido entre
os viadutos da Av. treze de maio
e Cidade dos Funcionários, no
Município de Fortaleza, Estado
do Ceará”.

APROVADO O PL
(03/06/2008)

pela constitucionalidade,
e técnica
Dep. LEO ALCÂNTA- juridicidade
legislativa deste e do
RA (PR/CE)
Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes

PL 975/1999 –
APROVADO O PL
PL 1510/1999 –
APROVADO O PL
(03/06/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
emendas, do Substitutivo
da Comissão de Viação
e Transportes, com subemenda substitutiva, e do
PL 1510/1999, apensado,
com substitutivo

PL 4148/2001 –
APROVADO O PL
PL 4334/2001 –
APROVADO O PL
(03/06/2008)

APROVADO O PL
(Substitutivo do
Senado)
(03/06/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa do Substitutivo
do Senado, com subemenda redacional

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
Dep. PAULO MAGA- 4334/2001, apensado,
LHÃES (DEM/BA)
na forma do Substitutivo
da Comissão de Viação
e Transportes, com subemenda substitutiva

“obriga os Centros de Habilitação de Condutores – CHCs,
a adaptarem dez por cento de
sua frota para o aprendizado de Dep. COLBERT MARpessoas portadoras de deficiência TINS (PMDB/BA)
física e dá outras providências”.

Modifica a redação da alínea “a”
do parágrafo 4o do artigo 654 da
CLT, que estabelece as condições
para inscrição no concurso para ingresso na magistratura do trabalho.
Dep. PAULO MAGANOVA EMENTA: Altera a redação
LHÃES (DEM/BA)
do § 4o do art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que
estabelece condições para inscrição
no concurso para ingresso na
magistratura do trabalho.

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“institui o título “Capital Bra-

PL 778/99 – do
Sr. Alberto Fraga
(DEM/DF)

PL 1.355/07 –
Tribunal Superior
do Trabalho

PL 1.353/07 –
Tribunal Superior
do Trabalho

PL 1.667/99 – do
Sr. Dr. Rosinha
(PT/RS)

PL 1.391/07 – do
Sr. Anselmo de
Jesus (PT/RO)

Dep. FELIPE MAIA
(DEM/RJ)

“institui na República Federativa
do Brasil, a data de 13 de maio,
como sendo o dia do Policial
Militar”.

“cria cargos de provimento efetivo e funções comissionadas no
Tribunal Regional do Trabalho da
17ª Região, sediado em Vitória –
ES, e dá outras providências”.

“dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em
comissão e funções comissionadas no Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região, sediado
em Vitória – ES, e dá outras
providências”.

“institui a carta de fiança para
locação de imóvel residencial
por servidores civis e militares
da União”.

Dep. WILSON SANTIAGO (PMDB/PB)

Dep. NEUCIMAR
FRAGA (PR/ES).

Dep. NEUCIMAR
FRAGA (PR/ES).

Dep. NELSON TRAD
(PMDB/MS)

“cria o Dia Nacional do Mototaxista”.
Dep. JORGINHO
Explicação da Ementa: A ser come- MALULY (DEM/SP)
morado no dia 24 de setembro.

PL 2.492/03 – do sileira da Cultura” e dá outras
Sr. Carlos Alberto providências”.
Rosado (DEM/RN)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má
técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(05/06/2008)

APROVADO O PL
(05/06/2008)

APROVADO O PL
(05/06/2008)

REJEITADO O PL
(03/06/2008)

APROVADO O PL
(03/06/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
APROVADO O PL
legislativa deste, nos
termos do Substitutivo da (03/06/2008)
Comissão de Educação e
Cultura, com subemenda

ação parlamentar
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PL 5.015/05 – do
Sr. Fernando
Ferro (PT/PE)

“institui o dia 7 de abril como o
“Dia Nacional do Jornalista””.

Dep. EDUARDO
CUNHA (PMDB/RJ)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

PL 3.801/04 – do
Sr. Paulo Pimenta
(PT/RS)
Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

“institui o “Dia Nacional do
Vinho”, a ser comemorado no
primeiro domingo do mês de
junho”.
Explicação da Ementa: A ser comemorado no primeiro domingo
do mês de junho.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. FLÁVIO DINO
(PCDOB/MA)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do
Substitutivo da Comissão
de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional

“denomina “Rodovia Josita Almeida” a rodovia BR -104, desde Dep. VITAL DO
a ponte sobre o rio Paraíba, na
RÊGO FILHO (PMDB/
cidade de Barra de Santana, até
PB)
a cidade de Alcantil, ambas no
Estado da Paraíba”.

“institui o dia 20 de Janeiro
como o Dia Nacional do Farmacêutico”.

“estabelece norma para o envio
de acordos internacionais sujeitos Dep. ANTONIO CARa referendo do Congresso
LOS PANNUNZIO
Nacional”.
(PSDB/SP)

PL 3.527/04 – do
Sr. Marcondes
Gadelha
(PSB/PB)

PL 2.927/04 –
dos Srs. Vanessa Grazziotin
(PCdoB/AM) e
Alice Portugal
(PCdoB/BA)

PL 795/99 – do
Sr. Alberto
Fraga (DEM/DF)

APROVADO O PL
(05/06/2008)

APROVADO O PL
(05/06/2008)

APROVADO O PL
(05/06/2008)

APROVADO O PL
(05/06/2008)

APROVADO O PL
(05/06/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 6.206/05 – da
Senadora Fátima
Cleide (PT/RO) –
(PLS 507/2003)

“altera o art. 61 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996,
com a finalidade de discriminar
as categorias de trabalhadores
que se devem considerar profissionais da educação”.

“dispõe sobre as certidões expedidas pelos Ofícios do Registro
de Distribuição e Distribuidores
Judiciais”.

APROVADO O PL
(10/06/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(05/06/2008)
aprovação, com emendas.

pela constitucionalidade,
e técnica
Dep. FÁTIMA BEZER- juridicidade
legislativa deste e das
RA (PT/RN)
Emendas da Comissão de
Educação e Cultura

Dep. MAURO BENEVIDES (PMDB/CE)

PL 7.086/06 – do
Sr. Celso
Russomanno (PP/
SP)

PL 2.379/07 – do
Sr. Regis de
Oliveira
(PSC/SP)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição

“acrescenta parágrafo ao
art. 331 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de
Dep. MARCELO
Processo Civil”.
GUIMARÃES FILHO
Explicação da Ementa: Torna nulo
(PMDB/BA)
os atos posteriores do juiz que não
proceder o saneamento do processo após a tentativa de conciliação.

REJEITADO O PL
(05/06/2008)

pela inconstitucionalidade REJEITADO O PL
e injuridicidade
(05/06/2008)

REJEITADO O PL
(05/06/2008)

“declara o Suco de Laranja como
bebida oficial nas recepções,
Dep. SILVINHO PECeventos e festas promovidas pelo CIOLI (DEM/SP).
Governo Brasileiro”.

PARECER VENCEDOR

pela injuridicidade

PL 799/03 – do
Sr. Nelson
Marquezelli (PTB/
SP)

Dep. Silvinho Peccioli
(DEM-SP)

“institui o Dia Nacional da Acupuntura e Terapias Afins”.
Explicação da Ementa: A ser comemorado no dia 23 de março.

PL 7.608/06 – do
Sr. Celso Russomanno (PP/SP)

ação parlamentar

547

548

Relatório de Atividades 2008 – Volume I

PL 1.890/07 – do
Sr. Mauro Nazif
(PSB/RO)

Dep. VALTENIR
PEREIRA (PSB/MT)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e da
Emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

“acrescenta dispositivo à Lei no
8.662, de 7 de junho de 1993,
para dispor sobre a duração do
trabalho do Assistente Social”.
Explicação da Ementa: Fixa a
duração do trabalho em trinta
horas semanais.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,
com emenda, e do PL
1688/2007, apensado

Dep. ÁTILA LINS
(PMDB/AM)

“altera a Lei no 6.088, de 16
de julho de 1974, que “dispõe
sobre a criação da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco – Codevasf – e dá Dep. FLÁVIO DINO
(PCdoB/MA)
outras providências””.
Explicação da Ementa: Inclui os
vales dos rios Itapecuru e Mearim
na área de atuação da Codevasf.

“dispõe sobre a criação de
cargos efetivos no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região e dá outras providências”.

PL 1.281/07 – do
Sr. Carlos
Brandão
(PSDB/MA)
(Apensado: PL
1688/2007)

PL 1.652/07 –
Tribunal
Superior do
Trabalho

APROVADO O PL
(10/06/2008)

PL 1281/2007 –
APROVADO O PL
PL 1688/2007 –
APROVADO O PL
(10/06/2008)

APROVADO O PL
(10/06/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“acrescenta inciso ao parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro
de 2003 – Estatuto do Idoso,
para dar prioridade ao idoso no
recebimento da restituição do
Imposto de Renda”.
Dep. PASTOR
MANOEL FERREIRA
(PTB/RJ)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

PL 4.768/98 – do
Poder
Executivo (MSC 1204/1998)

PL 5.302/05 – do
Senador Sérgio
Cabral
(PMDB/RJ) – (PLS
26/2004)

pela injuridicidade

“altera a redação do art. 1o da
Lei no 9.026, de 10 de abril de
1995, que dispõe sobre a vinculação da Fundação Osório, e dá
outras providências”.
Explicação da Ementa: Autorizando a Fundação Osório aceitar
como alunos contribuintes os
filhos e filhas de militares e civis.

PL 1.246/07 – do
Sr. Márcio
França (PSB/SP)

Dep. ZENALDO
COUTINHO (PSDB/
PA)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“altera a Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, que regula
o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública
Federal”.
Explicação da Ementa: Impõe a
Dep. REGIS DE OLIinstauração imediata de processo VEIRA (PSC/SP)
administrativo disciplinar contra
autoridade que retardar o andamento do processo, ressalvando
a declaração formal do titular do
órgão ou da autoridade com delegação específica para esse fim.

APROVADO O PL
(17/06/2008)

REJEITADO O PL
(17/06/2008)

APROVADO O PL
(12/06/2008)

ação parlamentar
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pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste,
com emendas, do PL
5060/2005, apensado, e
do PL 388/2003, nos termos do Substitutivo a ele
apresentado na Comissão
de Defesa do Consumidor

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, dos
Substitutivos da Comissão
de Seguridade Social e
Família e da Comissão
de Turismo e Desporto,
do PL 2995/2004 e do PL
2996/2004, apensados

Dep. MARCELO
GUIMARÃES FILHO
(PMDB/BA)

“acrescenta parágrafo único
ao artigo 21 da Lei no 8.078,
de 11 de setembro de 1990,
que dispõe sobre a proteção do
consumidor”
Explicação da Ementa: Considerando abandonado o produto,
quando o proprietário não for
buscá-lo no prazo de seis meses
da comunicação do serviço.

“cria a obrigatoriedade de realização de exames médicos trimestrais para os atletas brasileiros a
fim de verificar a saúde, e cria a
Comissão Esportiva de Prevenção e Assistência de Acidentes
Dep. PASTOR
Desportivos – CEPAAD”.
MANOEL FERREIRA
(PTB/RJ).
Explicação da Ementa: Obriga a
existência de aparelho denominado
desfibrilador, operado por técnico
capacitado, para atendimento do
atleta, ainda em campo, quando
ocorrer a morte súbita.

PL 2.351/91 – do
Sr. Hugo Biehl
(PPB/SC)
(Apensados: PL
388/2003 e PL
5060/2005)

PL 2.977/04 –
do Sr. Eduardo
Cunha
(PMDB/RJ)
(Apensados: PL
2995/2004 e PL
2996/2004)

PL 2977/2004 –
APROVADO O PL
PL 2995/2004 –
APROVADO O PL
PL 2996/2004 –
APROVADO O PL
(17/06/2008)

PL 2351/1991 –
APROVADO O PL
PL 388/2003 –
APROVADO O PL
PL 5060/2005 –
APROVADO O PL
(17/06/2008)

ação parlamentar

“dispõe sobre o florestamento de
Dep. GONZAGA
faixas de domínio de rodovias”.
PATRIOTA (PSB/PE)

PL 129/07 – do
Sr. Vanderlei
Macris
(PSDB/SP)

PL 623/07 – do
Sr. Eliene Lima
(PP/MT)

“altera o inciso I do art. 38 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro
de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso, para reservar
aos idosos cinco por cento
das unidades residenciais em
Dep. GERALDO
programas habitacionais públicos PUDIM (PMDB/RJ)
ou subsidiados com recursos
públicos”.
Explicação da Ementa: Reserva
5% (cinco por cento) das unidades residenciais aos idosos.

Dep. PASTOR
MANOEL FERREIRA
(PTB/RJ)

“institui o Fundo Nacional do
Idoso e autoriza deduzir do
imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas as
doações efetuadas aos Fundos
Municipais, Estaduais e Nacional
do Idoso”.

PL 6.015/05 – do
Sr. Beto
Albuquerque
(PSB/RS)
(Apensado: PL
1194/2007)
PL 6015/2005 –
APROVADO O PL
PL 1194/2007 –
APROVADO O PL
(17/06/2008)

pela injuridicidade deste
e do Substitutivo da
REJEITADO O PL
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento (17/06/2008)
Sustentável

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
APROVADO O PL
emenda, e do Substi(17/06/2008)
tutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano,
com subemenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, das
Emendas da Comissão de
Seguridade Social e Família e do PL 1194/2007,
apensado

ação parlamentar
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PL 1.507/07 – do
Sr. Eliseu
Padilha
(PMDB/RS)

PL 1.485/07 – do
Sr. Gladson
Cameli (PP/AC)

PL 1.000/07 – do
Sr. Uldurico
Pinto (PMN/BA)

“acrescenta parágrafo único
ao art. 133 da Lei no 9.503, de
23 de setembro de 1997, que
LEONARDO
institui o Código de Trânsito Bra- Dep.
sileiro, para dispor sobre o uso de PICCIANI (PMDB/RJ)
cópia autenticada do Certificado
de Licenciamento Anual”.

“altera a denominação do aeroporto de Cruzeiro do Sul, AC –
Aeroporto Internacional Marmud Dep. BENEDITO DE
Cameli, localizado na cidade de
LIRA (PP/AL).
Cruzeiro do Sul – Acre”.

“acrescenta § 6o ao art. 7o da Lei
no 11.096, de 13 de janeiro de
2005, que “institui o Programa
Universidade para Todos – PROUNI, regula a atuação de entidades
beneficentes de assistência social
no ensino superior; altera a Lei no
10.891, de 9 de julho de 2004, e Dep. COLBERT MARTINS (PMDB/BA).
dá outras providências””.
Explicação da Ementa: Autoriza
o estudante beneficiário do
PROUNI a solicitar transferência
para outra instituição, para curso
idêntico ou equivalente ao de
sua admissão.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos do Substitutivo
da Comissão de Viação e
Transportes

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
emenda, e da Emenda da
Comissão de Educação e
Cultura, com subemenda

APROVADO O PL
(17/06/2008)

APROVADO O PL
(17/06/2008)

APROVADO O PL
(17/06/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“transforma a Estação Ecológica
de Anavilhanas, criada pelo Decreto no 86.061, de 2 de junho
de 1981, em Parque Nacional de
Anavilhanas”.

PL 1.845/07 – do
Sr. Carlos
Bezerra
(PMDB/MT)

PL 6.409/05 – da
Senadora Serys
Slhessarenko (PT/
MT) (PLS 329/2003)

“revoga os arts. 191 e 738,
§ 3o, e altera o art. 298 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil”.
Explicação da Ementa: Extingue
o benefício da contagem de
prazo em dobro aos litisconsortes representados por diferentes procurados, objetivando
dinamizar os trâmites da Justiça
e evitar procrastinação.

PL 1.871/03 – do
Sr. Antonio Carlos Biscaia (PT/RJ)
(Apensados: PL
1894/2003, PL
2382/2003, PL
2705/2003, PL
2799/2003 e PL
3022/2004)

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste e das
Emendas da Comissão
de Seguridade Social e
Família, com substitutivo;
e pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição do PL 1894/2003,
do PL 2382/2003, do
PL 2705/2003, do PL
2799/2003 e do PL
3022/2004, apensados

PL 1871/2003 –
APROVADO O PL
PL 1894/2003 –
REJEITADO O PL
PL 2382/2003 –
REJEITADO O PL
PL 2705/2003 –
REJEITADO O PL
PL 2799/2003 –
REJEITADO O PL
PL 3022/2004 –
REJEITADO O PL
(17/06/2008)

Dep. LUIZ COUTO
(PT/PB)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(19/06/2008)

pela constitucionalidade,
Dep. PAULO MAGA- juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
LHÃES (DEM/BA)
lativa e, no mérito, pela
(17/06/2008)
aprovação

“acrescenta parágrafos ao
art. 120 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras
providências”.
Explicação da Ementa: Dispõe
Dep. LUIZ COUTO
que as unidades executoras de
(PT/PB).
medidas socioeducativas deverão
desenvolver projetos de atividades profissionalizantes; estabelecendo que o lucro obtido com a
venda dos produtos será dividido
entre o adolescente, a família e
as despesas de custeio.

ação parlamentar
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Dep. EFRAIM FILHO
(DEM/PB)

Dep. JOÃO MAGALHÃES (PMDB/MG)

Dep. GERALDO
PUDIM (PMDB/RJ)

“acrescenta parágrafo único ao
art. 33 da Lei no 8.078, de 11
de setembro de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor, para
impedir que os fornecedores
veiculem publicidade ao consumidor que aguarda, na linha
telefônica, o atendimento de
suas solicitações”.

“altera o § 3o do art. 54 da Lei
no 8.078, de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa do
Consumidor – CDC, para definir
tamanho mínimo da fonte em
contratos de adesão”.
Explicação da Ementa: Dispondo
que os contratos escritos serão
redigidos com fonte não inferior
a 12 (doze).

“altera a Lei no 10.741, de 01
de outubro de 2003, conhecida
como Estatuto do Idoso, para
garantir a prioridade dos idosos
na aquisição de unidades residenciais térreas, nos programas
que menciona”.
Explicação da Ementa: Concede ao idoso a preferência para
adquirir imóvel residencial no
pavimento (andar) térreo.

PL 6.423/05 – do
Senador João
Alberto Souza
(PMDB/MA) –
(PLS 31/2005)

PL 6.426/05 – do
Senador Paulo
Paim (PT/RS) –
(PLS 192/2005)

PL 7.343/06 – do
Sr. Tarcísio Zimmermann (PT/RS)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(19/06/2008)

APROVADO O PL
(19/06/2008)

APROVADO O PL
(19/06/2008)

ação parlamentar

PL 2.255/07 – da
Sra. Sueli
Vidigal (PDT/ES)

PL 843/07 – do
Sr. Daniel
Almeida (PCdoB/
BA)

330/2006)

“dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homônimos no
âmbito do Ministério da Justiça”.

“altera o art.453 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943,
a fim de permitir a ausência ao
serviço para realização de exame
preventivo de câncer do colo de
útero, de câncer da mama ou de
câncer da próstata”.

pela inconstitucionaliDep. ANTONIO CAR- dade, injuridicidade, má
LOS BISCAIA (PT-RJ) técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição

Dep. LEONARDO
PICCIANI (PMDB/RJ)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público

REJEITADO O PL
(25/06/2008)

APROVADO O PL
(25/06/2008)

APROVADO O PL
(25/06/2008)

Dep. LEONARDO
PICCIANI (PMDB/RJ)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(19/06/2008)

REJEITADO O PL
(19/06/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
Dep. GERSON PERES juridicidade, má técnica
(PP/PA)
legislativa e, no mérito,
pela rejeição

“acrescenta dispositivo à Lei no
9.503, de 23 de setembro de
1997, que “institui o Código de
Dep. CHICO LOPES
Trânsito Brasileiro”, para dispor
(PCdoB/CE)
sobre o aviso de vencimento da
Carteira Nacional de Habilitação”.

“altera a Lei no 9.099, de 26 de
setembro de 1995, e a Lei no
PL 578/07 – do
10.259, de 12 de julho de 2001,
Sr. Valtenir Luiz
para determinar a intimação
pessoal e a contagem em dobro
Pereira
para a Defensoria Pública no âm(PSB/MT)
bito dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais”.
“altera a Lei no 9.394, de 20
PL 2.732/08 – da de dezembro de 1996, Lei de
Senadora Rosea- Diretrizes e Bases da Educação,
na Sarney (PMDB/ para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na
MA) – (PLS
educação básica”.

PL 7.356/06 – do
Sr. Geraldo
Resende (PMDB/
MS)

ação parlamentar
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PL 225/07 – do
Sr. Lobbe Neto
(PSDB/SP)

PL 696/03 – do
Sr. Zezéu
Ribeiro (PT/BA)

PL 4.966/05 –
do Sr. Eduardo
Cunha
(PMDB/RJ)
(Apensado: PL
5142/2005)

PL 1.036/07 – do
Sr. Magela
(PT/DF)

PL 1.385/03 – do
Sr. Gastão
Vieira
(PMDB/MA)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste,
com emenda, e pela rejeição do PL 5142/2005,
apensado

“cria o serviço de atendimento
integrado à mulher – CAIM
vítimas de crime de estupro
Dep. PASTOR
tipificado no art. 225 do Decreto MANOEL FERREIRA
o
– Lei n 2.848, de 7 de dezembro (PTB-RJ)
de 1940”.

“dispõe sobre a obrigatoriedade
de placas de sinalização nas
Rodovias Federais”.

Dep. INDIO DA
COSTA (DEM/RJ)

“dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por
PAULO MALUF
alunos e professores nas áreas de Dep.
(PP/SP).
engenharia e arquitetura, e dá
outras providências”.

APROVADO O PL
(10/07/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público

“dispõe sobre a profissão de Instrutor de Formação de Condutores
de Veículos Automotores ora deno- Dep. NELSON PELLEGRINO (PT/BA).
minado de Instrutor de Trânsito”.

APROVADO O PL
(15/07/2008)

APROVADO O PL
(15/07/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes,
com subemenda

PL 4966/2005 –
APROVADO O PL
PL 5142/2005 –
REJEITADO O PL
(10/07/2008)

APROVADO O PL
(10/07/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“institui o Dia da Imigração
Portuguesa no Brasil”.
Dep. VALTENIR
Explicação da Ementa: A ser
PEREIRA (PSB/MT)
comemorado no dia 10 de junho
– “Dia de Portugal”.

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

“institui o “Dia Nacional de

APROVADO O PL
(12/08/2008)

pela constitucionalidade,
e técnica legisDep. ANTONIO CAR- juridicidade
deste, nos termos do
LOS BISCAIA (PT/RJ) lativa
Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura

APROVADO O PL
(12/08/2008)
PL 1881/2007 –
APROVADO O PL
PL 1969/2007 –
APROVADO O PL
(12/08/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Parecer às emendas apresentadas ao Substitutivo
do Relator, pela constitucionalidade, juridicidade,
APROVADO O PL
técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação
(05/08/2008)
deste e da Emenda apresentada nesta Comissão
ao Substitutivo do relator,
nos termos do substitutivo

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(15/07/2008)
aprovação

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
1969/2007, apensado

“declara Sant’Ana do Livramento
– RS, cidade símbolo da inteDep. CEZAR SCHIRgração brasileira com os países
MER (PMDB/RS).
membros do Mercosul”.

“erige em monumento nacional Dep. ROBERTO MAa Cidade de Recife, no Estado de GALHÃES (DEM/PE)
Pernambuco”.

PL 1.883/07 – do Combate e Prevenção ao EscalSr. Sebastião Bala pelamento””.
Rocha (PDT/AP)

PL 1.881/07 – do
Sr. Afonso Hamm
(PP/RS)
(Apensado: PL
1969/2007)

PL 6.723/06 –
do Sr. Maurício
Rands (PT/PE)

Dep. FRANCISCO
TENORIO (PMN/AL)

“disciplina o direito a alimentos
gravídicos, a forma como ele será
Dep. PASTOR
exercido e dá outras providênMANOEL FERREIRA
cias”.
(PTB/RJ)
Explicação da Ementa: Garante
alimentos para a mulher gestante.

“altera o art. 375 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973
PL 6.693/06 – da – Código de Processo Civil”.
Sra. Sandra Rosa- Explicação da Ementa: Inclui o
do (PSB/RN)
e-mail como prova documental,
estabelecendo a presunção de
autenticidade do mesmo.

PL 7.376/06 – do
Senador
Rodolpho
Tourinho
(PFL/BA) (PLS 62/2004)

ação parlamentar
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PL 1.681/99 – do
Sr. Arnaldo
Faria de Sá (PTB/
SP)

PL 371/99 – do
Sr. Enio Bacci
(PDT/RS)
(Apensado: PL
975/2003)

PL 1.479/07 – do
Senador
Eduardo
Azeredo
(PSDB/MG) – (PLS
40/2007)

PL 7.577/06 – do
Senador
Eduardo Azeredo
(PSDB/MG) – (PLS
173/2006)

Dep. SÉRGIO BRITO

Dep. JOÃO MAGALHÃES (PMDB/MG)

Dep. VICENTE ARRUDA (PR/CE)

“regula o exercício da Profissão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá outras Providências”
Dep. SANDRO MAExplicação da Ementa: AsseguBEL (PR/GO)
rando aos Técnicos e Auxiliares
de Gesso a denominação de
“Técnico em Imobilização Ortopédica”.

“fixa prazo de 10 (dez) dias para
consumidor desistir das compras
por telefone ou correspondência
e dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Altera a
Lei no 8.078, de 1990

“denomina “Anel Rodoviário
Celso Mello Azevedo” o trecho
das rodovias BR-040 e BR-381
correspondente ao anel rodoviário de Belo Horizonte, no Estado
de Minas Gerais”.

“institui o Dia Nacional do Pesquisador”.
Explicação da Ementa: A ser
comemorado no dia 8 de julho

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
975/2003, apensado, nos
termos do Substitutivo da
Comissão de Defesa do
Consumidor
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
substitutivo, das Emendas
de nos 1 a 6 da Comissão
de Seguridade Social e
Família, com subemenda
à de no 5, e da Emenda
1 apresentada ao projeto
nesta Comissão, com
subemenda; e pela injuridicidade das Emendas
de nos 1 a 4 apresentadas
ao Substitutivo do relator
nesta Comissão

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(02/09/2008)

PL 371/1999 –
APROVADO O PL
PL 975/2003 –
APROVADO O PL
(02/09/2008)

APROVADO O PL
(02/09/2008)

APROVADO O PL
(02/09/2008)

ação parlamentar
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PL 855/07 – do
Sr. Neilton
Mulim (PR/RJ)

PL 231/03 – do
Sr. Bernardo
Ariston
(PMDB/RJ)

“institui a Medalha do Mérito
Cultural “Roberto Marinho” e dá Dep. PASTOR
MANOEL FERREIRA
outras providências”.
(PTB/RJ)

“dispõe sobre a criação de áreas
e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deficiência Dep. GERALDO
(PPDs) e pessoas obesas e dá
PUDIM (PMDB/RJ)
outras providências”.

APROVADO O PL
(07/10/2008)

APROVADO O PL
(02/09/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas
da Comissão de Educação
e Cultura, com emenda

APROVADO O PL
(07/10/2008)

Parecer com Complementação de Voto, pela
constitucionalidade,
APROVADO O PL
juridicidade e técnica
legislativa deste e das
(07/10/2008)
Emendas da Comissão de
Desenvolvimento Urbano,
com substitutivo

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e das
Emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor

Dep. EFRAIM FILHO
(DEM/PB)

“inclui dispositivo na Lei no
8.078, de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa do
Consumidor, para determinar
que conste, nos documentos
de cobrança de dívida encaminhados ao consumidor, o nome
e o endereço do fornecedor do
produto ou serviço”.

PL 1.477/07 – do
Senador Gerson
Camata
(PMDB/ES) – (PLS
314/2006)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“acrescenta um cargo ao quadro

PL 3.252/08 – Tri- de auditores do Tribunal de ConDep. TADEU FILIbunal de Contas tas da União”.
PPELLI (PMDB/DF)
da União

ação parlamentar
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“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que “aprova
o Plano Nacional de Viação e dá
outras providências”, de modo a
incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário
Federal, o acesso da Rodovia BR101 ao Aeroporto Regional Sul,
no Município de Jaguaruna, no
Estado de Santa Catarina”.

PL 1.293/07 – do
Senador
Cristovam
Buarque
(PDT/DF) (PLS 31/2007)

PL 3.125/08 – da
Senadora Ideli
Salvatti (PT/SC) –
(PLS 732/2007)

constitucionalidade,
Dep. JOSÉ GENOÍNO pela
juridicidade e técnica
(PT/SP)
legislativa

PARECER VENCEDOR

APROVADO O PL
(14/10/2008)

REJEITADO O PL
(14/10/2008)

“acrescenta o art. 67-A à Lei no
9.394, de 20 de dezembro de
1996, para determinar que as
REGIS DE OLImudanças de lotação e remaneja- Dep.
mento de professores da rede pú- VEIRA (PSC/SP)
blica de ensino sejam efetivadas
antes do início do ano letivo”.

PL 2.280/07 – do
Sr. Ilderlei
Cordeiro
(PPS/AC)

pela inconstitucionalidade

“acresce dispositivos à Lei no
5.917, de 10 de setembro de
1973”.
Explicação da Ementa: Inclui
no Plano Nacional de Viação
os portos de Sena Madureira,
constitucionalidade, APROVADO O PL
Dep. BRUNO RODRI- pela
Manuel Urbano, Santa Rosa do
juridicidade e técnica leGUES (PSDB/PE)
Purus, Jordão, Feijó, Tarauacá,
gislativa, com substitutivo (07/10/2008)
Rodrigues Alves, Mâncio Lima,
Marechal Thaumaturgo, Porto
Walter, Porto Acre, Plácido de
Castro, Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil, no Estado
do Acre.

ação parlamentar
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PL 968/07 – do
Sr. Frank Aguiar
(PTB/SP)

PL 2.274/07 – do
Sr. Dr. Talmir (PV/
SP)

PL 1.273/07 – do
Sr. Alexandre
Silveira
(PPS/MG)
(Apensados: PL
1460/2007, PL
1539/2007 e PL
1793/2007)

“institui o dia 13 de março, dia
da Batalha do Jenipapo, como
data histórica no calendário das
efemérides nacionais”.
Explicação da Ementa: Batalha
que consolidou a independência
nacional no estado do Piauí.

PL 2.748/00 – do
Sr. Alberto
Fraga (DEM/DF)
(Apensados: PL
2749/2000 e PL
3013/2000)

Dep. MOREIRA
MENDES (PPS/RO)

Dep. FERNANDO
CORUJA (PPS/SC)

“inclui as vacinas contra meningites pneumocócicas e meningocócicas no Calendário Básico de
Vacinação da Criança”.

“declara DR. ENÉAS CARNEIRO
FERREIRA patrono da Eletrocardiografia no Brasil”.

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

“altera a Lei no 7.289 de 18 de
dezembro de 1984, modificada
pela Lei no 7.475 de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dos Policiais
Militares da Polícia Militar do
Distrito Federal), modificando o
Dep. REGIS DE OLItempo de serviço prestado pelos VEIRA (PSC/SP)
Policiais Militares Femininos”.
Explicação da Ementa: Reduzindo para 25 anos o tempo de
serviço para transferencia para
a inatividade.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do
Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e
Família, do PL 1460/2007,
do PL 1539/2007 e do PL
1793/2007, apensados

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

PARECER VENCEDOR

pela inconstitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste, dos
Substitutivos da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, do
PL 2749/2000 e do PL
3013/2000, apensados

APROVADO O PL
(14/10/2008)

PL 1273/2007 –
APROVADO O PL
PL 1460/2007 –
APROVADO O PL
PL 1539/2007 –
APROVADO O PL
PL 1793/2007 –
APROVADO O PL
(14/10/2008)

APROVADO O PL
(14/10/2008)

PL 2748/2000 –
REJEITADO O PL
PL 2749/2000 –
REJEITADO O PL
PL 3013/2000 –
REJEITADO O PL
(14/10/2008)

ação parlamentar
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Dep. RICARDO
BARROS (PP/PR)

“cria a Comenda Antônio Ernesto Werna de Salvo”.

“institui o “Dia Nacional da
Leitura” e a “Semana Nacional
da Literatura””.

PL 2.520/07 – do
Senador Cristovam Buarque –
(PLS 539/2007)

“estabelece normas de segurança a serem seguidas pelos estabelecimentos que especifica”.

Dep. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (DEM/BA)

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB-PE)

Dep. MARCELO
ORTIZ (PV/SP)

“institui o passe livre no
transporte coletivo, em todo o
território nacional, para os Carteiros e Mensageiros da Empresa Dep. JOÃO MAGABrasileira de Correios e Telégrafos LHÃES (PMDB/MG)
– ECT”.

“inscreve o nome de Ildefonso
Pereira Correia, o Barão de
Serro Azul, no Livro dos Heróis
da Pátria”.

PL 1.643/07 – do
Sr. Carlos Melles
(DEM/MG)

PL 275/07 – do
Sr. Ciro Pedrosa
(PV/MG)

PL 7.465/06 – da
Sra. Neyde Aparecida (PT/GO)
(Apensado: PL
7552/2006)

PL 5.298/05 – do
Senador Osmar
Dias (PDT/PR) –
(PLS 354/2004)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda
redacional

APROVADO O PL
(28/10/2008)

Parecer com Complementação de Voto, pela cons- APROVADO O PL
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, (15/10/2008)
com emenda

APROVADO O PL
(15/10/2008)

PL 7465/2006 –
REJEITADO O PL
PL 7552/2006 –
APROVADO O PL
(15/10/2008)

pela inconstitucionalidade, injuridicidade e
técnica legislativa deste
e pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do PL
7552/2006, apensado,
com emenda
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emendas

APROVADO O PL
(15/10/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

ação parlamentar
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PL 3.237/08 – da
Senadora Serys
Slhessarenko –
(PLS 693/2007)

PL 3.129/08 – do
Senador Jayme
Campos (PLS 696/2007)

PL 3.120/08 – da
Senadora Ideli
Salvatti – (PLS
731/2007)

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova
o Plano Nacional de Viação e dá
outras providências, para modificar o traçado da BR-251”.

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que “aprova
o Plano Nacional de Viação e dá
outras providências”, para modificar o traçado da BR-080”.

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que “aprova
o Plano Nacional de Viação e dá
outras providências”, de modo a
incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário
Nacional, o acesso da BR-116 ao
Aeroporto do Planalto Serrano,
no Município de Correia Pinto,
no Estado de Santa Catarina”.

Dep. SANDRO MABEL (PR/GO)

Dep. CARLOS BEZERRA (PMDB/MT)

APROVADO O PL
(28/10/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes,
com emenda

APROVADO O PL
(28/10/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
APROVADO O PL
legislativa deste, do
Substitutivo e da Emenda (28/10/2008)
apresentada na Comissão
de Viação e Transportes

constitucionalidade,
Dep. JOSÉ GENOÍNO pela
juridicidade e técnica
(PT/SP)
legislativa

ação parlamentar
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PL 1.460/99 – do
Sr. Luiz
Bittencourt
(Apensados: PL
1537/1999, PL
2051/1999, PL
2149/1999, PL
2532/2000, PL
2540/2000, PL
1723/1999, PL
3092/2000, PL
3123/2000, PL
3299/2000, PL
3370/2000 e PL
2034/2003)

“acrescenta dispositivo ao art. 105
da Lei no 9.503, de 1997, tornando
a terceira luz de freio equipamento obrigatório de automóveis e
Dep. VITAL DO
veículos mistos”.
RÊGO FILHO (PMDB/
PB)
Explicação da Ementa: Obriga a
instalação de “break ligth”

PL 1460/1999 –
APROVADO O PL
PL 1537/1999 –
APROVADO O PL
PL 2051/1999 –
pela constitucionalidade, APROVADO O PL
juridicidade e técnica
PL 2149/1999 –
legislativa deste, com
APROVADO O PL
emenda, das EmenPL 2532/2000 –
das da Comissão de
APROVADO O PL
Viação e Transportes,
do PL 1537/1999, do
PL 2540/2000 –
PL 1723/1999, do
APROVADO O PL
PL 3092/2000, do
PL 1723/1999 –
PL 3123/2000, do PL
APROVADO O PL
3299/2000, do PL
3370/2000, do PL
PL 3092/2000 –
2034/2003, com emenAPROVADO O PL
das, do PL 2051/1999, do PL 3123/2000 –
PL 2149/1999, com subs- APROVADO O PL
titutivo, do PL 2532/2000
e do PL 2540/2000,
PL 3299/2000 –
apensados
APROVADO O PL
PL 3370/2000 –
APROVADO O PL
PL 2034/2003 –
APROVADO O PL
(28/10/2008)

ação parlamentar

PL 6.238/05 – do
Sr. Celso
Russomanno

PL 2.412/03 – do
Sr. Carlito Merss

PL 612/03 – do
Sr. Ricardo Izar
(Apensados: PL
2968/2004 e PL
4643/2004)

“acrescenta inciso ao § 2o do
art. 26 da Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990”.
Explicação da Ementa: Estabelecendo que a reclamação oficiaDep. REGIS DE OLIlizada em órgãos de defesa do
VEIRA (PSC/SP)
consumidor interrompe o prazo
decadencial para reclamação por
vícios aparentes ou de fácil constatação, até a negativa formal do
fornecedor em audiência ou o
descumprimento do acordo.

“confere ao Município de Joinville, em Santa Catarina, o título de
Dep. FERNANDO
Capital Nacional dos Bombeiros
CORUJA (PPS/SC)
Voluntários”.

“modifica o art. 55 da Lei no
5.991, de 17 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre o
controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, e dá
outras providências”.
Dep. SÉRGIO BRITO
Explicação da Ementa: Autoriza
(PDT/BA)
a utilização das dependências
da farmácia ou drogaria para
prestação de serviços gratuitos
tais como: medição de pressão
arterial, osteoporose, nível de
açúcar no sangue, limpeza de
pele e aplicação de massagem
facial e corporal.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos do Substitutivo da
Comissão de Seguridade
Social e Família, com
subemenda, e do PL
2968/2004, apensado,
com substitutivo; e pela
inconstitucionalidade do
PL 4643/2004, apensado

APROVADO O PL
(28/10/2008)

APROVADO O PL
(28/10/2008)

PL 612/2003 –
APROVADO O PL
PL 2968/2004 –
APROVADO O PL
PL 4643/2004 –
REJEITADO O PL
(28/10/2008)

ação parlamentar
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pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Substitutivo
da Comissão de Viação e
Transportes

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973 (divisa MT /
MS – Alto Taquari – a divisa de
MT / GO – Cocalinho), que liga
as cidades de Alto Taquari, Alto
Dep. NELSON TRAD
Araguaia, Araguainha, Ponte
Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, (PMDB/MS)
Pontal do Araguaia, Barra do
Garças, Araguaiana, Cocalinho”.
Explicação da Ementa: Dispõe sobre
a federalização da rodovia MT-100

PL 415/07 – do
Sr. Wellington
Fagundes

APROVADO O PL
(28/10/2008)

APROVADO O PL
(28/10/2008)

pela constitucionalidade, APROVADO O PL
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo (28/10/2008)

PL 34/07 – do
Sr. Cássio
Taniguchi

Dep. GERALDO
PUDIM (PMDB/RJ)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e das
Emendas da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
com substitutivo

“cria a Comenda do Mérito
Ambiental”.

“altera os artigos 32 e 33 da Lei
no 10.257, de 10 de julho de
2001, que dispõe sobre o Estatuto das Cidades”.
Explicação da Ementa: Concede
Dep. ANTONIO CARincentivos para construção de
edificações urbanas que na fase LOS MAGALHÃES
NETO (DEM/BA)
de planejamento, execução
das obras e uso das edificações
utilizem práticas ecologicamente sustentáveis, reduzindo o
impacto ambiental (CONSTRUÇÃO ECOLÓGICA)

PL 6.608/06 –
do Sr. Bernardo
Ariston

ação parlamentar
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PL 7.092/06 – do
Sr. Wellington
Fagundes
(PR/MT)

PL 5.945/05 – do
Sr. Edinho Bez
(PMDB/SC)

“institui o Dia Nacional do Cerimonialista”.

PL 2.981/08 –
do Sr. Arnaldo
Jardim
Dep. MOREIRA
MENDES (PPS/RO)

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973 (entroncamento da BR-163 ao entroncaDep. VALTENIR
mento com as BR-242 e BR- 158, PEREIRA (PSB/MT)
no Estado de Mato Grosso)”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Substitutivo
da Comissão de Viação e
Transportes

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
emenda, e da Emenda
da Comissão de Viação e
Transportes

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(30/10/2008)

APROVADO O PL
(30/10/2008)

APROVADO O PL
(28/10/2008)

APROVADO O PL
(28/10/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
APROVADO O PL
legislativa deste, com
substitutivo, e da Emenda (28/10/2008)
da Comissão de Viação e
Transportes

constitucionalidade,
Dep. JOSÉ GENOÍNO pela
juridicidade e técnica
(PT/SP)
legislativa

“inclui no Anexo da Lei no 5.917,
de 10 de setembro de 1973, que
dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, os trechos ferroviários
Dep. MAURO BENEque menciona”.
VIDES (PMDB/CE)
Explicação da Ementa: Acrescentando trechos na chamada “Ferrovia Litorânea” e na “Ferrovia
Leste-Oeste”, em Santa Catarina

“institui o “Dia Nacional da
Reforma Urbana””.

PL 2.052/07 – do
Sr. Zezéu
Ribeiro e outros

PL 444/07 – da
Sra. Sandra
Rosado

“altera a redação do inciso IX do
art. 22, da Lei no 9.503, de 1997,
que institui o Código de Trânsito
Brasileiro”.
Explicação da Ementa: Propõe
Dep. REGIS DE OLIque os órgãos executivos de
VEIRA (PSC/SP)
trânsito dos Municípios sejam devidamente informados, mediante
relatórios mensais, das ocorrências e acidentes de trânsito,
registrados pelos Detrans
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“institui o dia 06 de dezembro
como Dia Nacional do Extensionista Rural”.

PL 1.960/07 –
do Sr. Maurício
Rands (PT/PE)

PL 2.191/07 – do
Sr. Narcio Rodrigues (PSDB/MG)

“acrescenta parágrafo ao
art. 10 da Lei no 9.795, de 27 de
abril de 1999, com o objetivo de
instituir a Semana de Educação
Ambiental nas escolas de ensino
fundamental e médio”.

PL 2.668/07 – do
Sr. Regis de
Oliveira
(PSC/SP)

Dep. BONIFÁCIO DE
ANDRADA (PSDB/
MG)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(05/11/2008)

APROVADO O PL
(05/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(04/11/2008)
aprovação

“revoga o inciso II do art. 393
do Código de Processo Penal
(Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941)”.
Dep. FERNANDO
CORUJA (PPS/SC)
Explicação da Ementa: Revoga a
exigência de lançar o nome do
acusado no rol dos culpados após
sentença condenatória recorrível.

constitucionalidade,
Dep. JOSÉ GENOÍNO pela
juridicidade e técnica
(PT/SP).
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(04/11/2008)
aprovação

APROVADO O PL
(30/10/2008)

PL 2.439/07 – do
Sr. José Eduardo
Cardozo (PT/SP)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
emenda, e das Emendas
da Comissão de Viação e
Transportes

“acrescenta artigos à Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil Brasileiro, estabelecendo
Dep. LEONARDO
a obrigatoriedade de revisões
periódicas das interdições judiciais PICCIANI (PMDB/RJ)
deferidas com base em enfermidade ou deficiência mental”.

PL 3.061/08 – do
Sr. Wellington
Fagundes
(PR/MT)

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973 (Curso da atual MT-110 saindo de Novo São
Dep. CARLOS BEJoaquim passando pela BR-070
ao Entroncamento da BR-364, no ZERRA (PMDB/MT).
Estado de Mato Grosso)”.

ação parlamentar
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PL 1.824/07 – do
Senador Magno
Malta (PR/ES) –
(PLS 22/2004)

“dispõe sobre a nomeação dos
representantes oficiais do País
em organismos internacionais de
caráter oficial”.

PL 580/95 – do
Senador Pedro
Simon
(PMDB/RS) – (PLS
50/1995)

“altera a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, para incluir,
na Relação Descritiva das Rodovias Dep. NEUCIMAR
do Sistema Rodoviário Federal, o
FRAGA (PR/ES)
trecho rodoviário compreendido
entre as localidades de Pedro Canário (ES) e Nanuque (MG)”.

Dep. GEORGE HILTON (PP/MG)

“obriga as instituições financeiras
oficiais a divulgarem as concesDep. TADEU FILIsões de crédito subsidiado”
PPELLI (PMDB/DF)

PL 2.712/92 – do
Senador Eduardo
Suplicy (PT/SP) –
(PLS 182/1991)

PL 877/07 – do
Sr. Ciro Pedrosa
(PV/MG)

“dispõe sobre a nomenclatura da
declaração de carência econômica”.
Explicação da Ementa: Altera a
Dep. JOSÉ CARLOS
Lei no 7.115, de 1983, para vedar ALELUIA (DEM-BA).
o uso dos termos “atestado ou
declaração de pobreza”, sendo
substituído por “declaração ou
atestado de carência econômica”.
APROVADO O PL
(05/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emendas

APROVADO O PL
(11/11/2008)

APROVADO O PL
(11/11/2008)

pela inconstitucionalidade
deste e do Substitutivo da REJEITADO O PL
Comissão de Finanças e
(11/11/2008)
Tributação

PARECER VENCEDOR

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição
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PL 1.128/03 – do
Sr. Carlos Abicalil
(PT/MT)

PL 2.940/97 – do
Sr. João Pizzolatti
(PP/SC)
(Apensados: PL
3317/2000 e PL
3827/2000)
Dep. SILVINHO PECCIOLI (DEM/SP)

“dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Saúde Vocal
Dep. MAURÍCIO
do professor da Rede Pública de QUINTELLA LESSA
Ensino e dá outras providências”. (PR/AL)

“dispõe sobre o Dia Nacional de
Prevenção do Álcool e das Drogas, e dá outras providências”.

“dispõe sobre o prazo de publicação, pelo Departamento de Receita
Federal, dos modelos de DeclaraDep. PASTOR
ção do imposto de Renda”.
MANOEL FERREIRA
Explicação da Ementa: Determi(PTB/RJ)
nando que a publicação seja feita
até o último dia ano-base a que
se referirem

PL 3.123/92 – do
Sr. José
Maria Eymael
(/PDCSP)
(Emendas do
Senado)

Dep. CARLOS BEZERRA (PMDB/MT)

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova
o Plano Nacional de Viação e dá
outras providências, para modificar o traçado da BR-174”.

PL 3.117/08 – do
Senador Jonas Pinheiro (DEM/MT)
– (PLS 695/2007)

PL 2940/1997 –
APROVADO O PL
PL 3317/2000 –
APROVADO O PL
PL 3827/2000 –
APROVADO O PL
(11/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
3317/2000, apensado,
nos termos do Substitutivo da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
com subemendas, e do PL
3827/2000, apensado

pela constitucionalidade, APROVADO O PL
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo (11/11/2008)

REJEITADO O PL
(Emendas do
Senado)
(11/11/2008)

APROVADO O PL
(11/11/2008)

pela constitucionalidade, injuridicidade e má
técnica legislativa das
Emendas do Senado

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

“denomina “Ponte Emerson
Freitag – Boiadeiro” a ponte
Dep. JOÃO MAGAsobre o Rio Machado na BR364, no município de Ji-Paraná, LHÃES (PMDB/MG)
Estado de Rondônia”.

“institui, na República Federativa
do Brasil, a data de 30 de junho, Dep. JOÃO MAGAcomo sendo o Dia do Fiscal Fede- LHÃES (PMDB/MG)
ral Agropecuário”.

“altera a Lei no 9.875, de 25 de
novembro de 1999, para dispor
sobre a denominação supleDep. MOREIRA
mentar “Trecho José Paschoal
MENDES (PPS/RO)
Baggio” do trecho que menciona
da Rodovia BR-282”.

PL 1.742/07 – da
Sra. Marinha
Raupp (PMDB/
RO)

PL 1.779/07 – do
Sr. Paulo Piau
(PMDB/MG)

PL 1.974/07 – do
Sr. Fernando
Coruja (PPS/SC)

ção para os diferentes segmentos
a serem homenageados

APROVADO O PL
(11/11/2008)

APROVADO O PL
(11/11/2008)

APROVADO O PL
(11/11/2008)

APROVADO O PL
(11/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos das Emendas da
Comissão de Educação e
Cultura

PL 6.244/05 – da
Sra. Sandra Rosa- Explicação da Ementa: Estabelecendo critérios de alta significado (PSB/RN)

“fixa critério para instituição de
datas comemorativas”.

APROVADO O PL
(11/11/2008)

“dispõe sobre o exame do produto, pelo consumidor, no ato da
Dep. GERALDO
compra”.
PUDIM (PMDB/RJ)
Explicação da Ementa: Alterando
a Lei no 8.078, de 1990
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

PL 6.171/05 – do
Sr. Celso Russomanno (PP/SP)

ação parlamentar
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pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição
deste e do PL 950/2003,
apensado

“altera as Leis nos 8.437, de
30 de junho de 1992, e 5.869,
PL 2.689/96 – do de 11 de janeiro de 1973, e dá
Poder Executivo – outras providências”.
(MSC 1455/1996) Explicação da Ementa: Objetivando Dep. REGIS DE OLIVEIRA (PSC/SP)
aprimorar os instrumentos de defe(Apensado: PL
sa
do
patrimônio
público
em
rela950/2003)
ção a decisões judiciais que possam
vir afeta-lo injustificadamente

PL 4.890/95 – do
Senador Nelson Wedekin
(PDT/SC) – (PLS
373/1991)
pela inconstitucionalidade, injuridicidade e, no
mérito, pela rejeição

Dep. BERNARDO
ARISTON (PMDB/RJ)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
2660/2007, apensado

“dispõe sobre medidas de defesa
da Previdência Social e dá outras
providências”.
Explicação da Ementa: Dispondo
que os oficiais de tabelionatos e
de registros de imóveis enviarão, Dep. VICENTE ARmensalmente, ao INSS, cópias
RUDA (PR/CE)
dos documentos comprobatórios
de inexistência de débito relativo
às contribuições sociais que
serviram para instruir a alienação,
oneração, registro ou matrícula
de bens

“altera a Lei no 5.917, de 10 de
de 1973, que aprova o
PL 2.404/07 – do setembro
Plano Nacional de Viação, para
Sr. Geraldo Pudim incluir na Relação Descritiva das
(PMDB/RJ)
Rodovias do Sistema Rodoviário
Federal, a RJ-196, no município
(Apensado: PL
de São João da Barra, Estado do
2660/2007)
Rio de Janeiro, transformando a
mesma em rodovia federal”.

PL 2689/1996 –
REJEITADO O PL
PL 950/2003 –
REJEITADO O PL
(11/11/2008)

REJEITADO O PL
(11/11/2008)

PL 2404/2007 –
APROVADO O PL
PL 2660/2007 –
APROVADO O PL
(11/11/2008)

ação parlamentar
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PL 2.673/00
– do Senador
Sebastião Rocha
(PDT/AP) – (PLS
549/1999)

“altera a descrição da BR-116,
constante da relação descritiva
das rodovias do Plano Nacional
de Viação, aprovado pela Lei no
5.917, de 10 de setembro de
1973”

“altera a denominação do Aeroporto Internacional de Macapá”.

Dep. ZENALDO
COUTINHO (PSDB/
PA)

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

APROVADO O PL
(13/11/2008)
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
APROVADO O PL
legislativa deste, com
emendas, e do Substitutivo (13/11/2008)
da Comissão de Viação e
Transportes, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

PL 1.090/07 –
do Sr. Edmilson
Valentim (PCdoB/
RJ)

PL 2.292/00
– do Senador
Sebastião Rocha
(PDT/AP) – (PLS
427/1999)

parecer com complementação de voto, pela cons- APROVADO O PL
titucionalidade, juridicida(11/11/2008)
de, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação

“altera a Lei no 7.210, de 11
de julho de 1984, e dá outras
providências”.
Explicação da Ementa: Estabelece Dep. GEORGE HILa competência da Defensoria
TON (PP/MG)
Pública de garantir o acesso à
Justiça, no âmbito da execução
da pena e prestação de assistência judiciária integral e gratuita

PL 2.336/91 – do
Sr. Fernando Carrion (PDS/RS)
(Substitutivo do
Senado)
APROVADO O PL
(Substitutivo do
Senado)
(11/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Substitutivo
do Senado

“altera dispositivos da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil”.
Explicação da Ementa: Possibilitando a apresentação de
petições através de cópia, pelo
Dep. SILVINHO PECsistema de fac-simile ou fax ou
CIOLI (DEM/SP)
outra produção similar; exigindo
a entrega de aviso de intimação
em mão própria do advogado
que não tenha domicílio ou
escritório na comarca e dispondo
sobre os prazos para intimação
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PL 5.455/01 – do
Senador
Romero Jucá
(PMDB/RR) – (PLS
76/2001)
PL 5.564/01
– do Senador
Lucio Alcântara
(PSDB/CE) – (PLS
157/2001)
(Apensado: PL
5295/2001)

pela constitucionalidade,
Dep. PAULO MAGA- juridicidade e técnica
LHÃES (DEM/BA)
legislativa deste e do PL
5295/2001, apensado

“denomina “Governador Mário
Covas” o Complexo Industrial –
Portuário do Pecém, no Estado
do Ceará”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

“denomina “Palácio Dra. Luiza
Galindo Malaquias”, o edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima”.

Dep. SANDRA ROSADO (PSB/RN)

PL 5564/2001 –
APROVADO O PL
PL 5295/2001 –
APROVADO O PL
(13/11/2008)

APROVADO O PL
(13/11/2008)

PL 3996/2000 –
APROVADO O PL
PL 3519/2000 –
APROVADO O PL
(13/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria
e Comércio e do PL
3519/2000, apensado

“dispõe sobre a existência de
acomodações separadas para
fumantes e não-fumantes em
estabelecimentos hoteleiros”.

PL 3.996/00 – da
Senadora Luzia
Toledo (PSDB/ES)
– (PLS 10/2000)
(Apensado: PL
3519/2000)

APROVADO O PL
(13/11/2008)

PL 3687/2000 –
APROVADO O PL
PL 4502/2001 –
APROVADO O PL
(13/11/2008)

Dep. ANTONIO CAR- pela constitucionalidade,
LOS PANNUNZIO
juridicidade e técnica
(PSDB/SP)
legislativa, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
4502/2001, apensado

“institui o Dia Nacional de Luta
contra Queimaduras”.

PL 3.687/00 – do
Senador Romero “denomina “Rodovia Sylvio LoJucá (PMDB/RR) – fêgo Botelho” trecho da BR-401, Dep. GONZAGA
no Estado de Roraima”.
(PLS 131/2000)
PATRIOTA (PSB/PE)
(Apensado: PL
4502/2001)

PL 3.493/00 – do
Senador Lúcio
Alcântara (PSDB/
CE) (PLS 354/1999)

ação parlamentar
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“cria o Programa de SeguranPARECER VENCEDOR

pela inconstitucionalidade

Dep. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT/
SP)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(13/11/2008)

APROVADO O PL
(13/11/2008)

Dep. POMPEO DE
MATTOS (PDT/RS)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos da Emenda da
Comissão de Educação e
Cultura

“institui o dia 13 de julho como
o Dia Nacional do Conselho
Tutelar”.

APROVADO O PL
(13/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“dispõe sobre a denominação do
novo Prédio da Administração da
Faculdade de Direito, no Campus
da Universidade Federal do Ama- Dep. FLÁVIO DINO
(PCdoB/MA)
zonas, na cidade de Manaus”.
Explicação da Ementa: Homenageia o professor Samuel Benchimol

APROVADO O PL
(13/11/2008)

REJEITADO O PL
(13/11/2008)

REJEITADO O PL
(13/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela injuridicidade deste,
Dep. PAULO MAGA- da Emenda e da SubeLHÃES (DEM/BA)
menda da Comissão de
Defesa do Consumidor

Dep. ROBERTO
MAGALHÃES

Dep. SANDRO MABEL (PR/GO)

“institui o Dia Nacional do
Cerrado”.

“dispõe sobre a autenticação
mecânica de documentos por
instituição bancária”.

PL 1.203/07 –
“dispõe sobre o depósito legal
dos Srs.
de obras musicais na Biblioteca
Gustavo Fruet
Nacional”.
(PSDB/PR) e Chico
D’Angelo (PT/RJ)

PL 7.706/06 – do
Sr. Edinho Bez
(PMDB/SC)

PL 7.162/02 – da
Sra. Vanessa Grazziotin (PCdoB/
AM)

PL 1.933/99 – do
Sr. Luiz
Bittencourt
(PMDB/GO)
PL 2.186/99 – do
Sr. Luiz
Bittencourt
(PMDB/GO)

PL 1.388/95 – do ça Veicular – PROSEGVE, e dá
Sr. Júlio Redecker outras providências”
(PSDB/RS)

ação parlamentar
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APROVADO O PL
(19/11/2008)

Parecer com complementação de voto, pela
constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Educação e
Cultura, com subemenda substitutiva

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

Deputado PASTOR
PEDRO RIBEIRO
(PMDB/CE)

“dispõe sobre a música e os
eventos gospel”.
Explicação da Ementa: Declara
como manifestação cultural

“dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores Dep. LUIZ COUTO
– DAS, destinados ao Ministério
(PT/PB)
do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e à Fundação
Nacional do Índio – FUNAI”.

PL 2.217/07 – do
Sr. Rodovalho
(DEM/DF)

PL 3.428/08 – do
Poder Executivo

APROVADO O PL
(20/11/2008)

APROVADO O PL
(18/11/2008)

“obriga o fornecedor de produto
cultural pela internet a tornar disponível a venda de meia-entrada Dep. LEONARDO
PICCIANI (PMDB/RJ)
por esse veículo”.

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no APROVADO O PL
mérito, pela aprovação
deste e das Emendas da (13/11/2008)
Comissão de Educação e
Cultura, com emendas

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

PL 2.125/07 – do
Sr. Felipe Bornier
(PHS/RJ)

“determina a obrigatoriedade
PL 2.301/00 – do da execução semanal do Hino
Sr. Lincoln Portela Nacional nos estabelecimentos
de ensino primário e médio”.
(PSL/MG)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 36/99 – do Sr.
Paulo Rocha (PT/
PA)

constitucionalidade,
Dep. ANTONIO CAR- pela
e técnica
LOS BISCAIA (PT/RJ) juridicidade
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo e, no mérito, pela
aprovação

“altera a redação doparágrafo
único do art. 145 do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal”.
Explicação da Ementa: Estabelece Dep. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT/RJ)
que no caso da injúria consistir
de elementos referentes à raça,
cor, etnia, religião ou origem, caberá representação do ofendido,
tornando pública a ação judicial

PL 7.238/02 – do “designa como “Dia da InovaPoder
ção”, o dia 19 de outubro”.
Executivo – (MSC
883/2002)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“dispõe sobre a obrigatoriedade
de manutenção de exemplares
Dep. CARLOS
da Bíblia Sagrada nos acervos das WILLIAN (PTC/MG)
bibliotecas públicas”.

APROVADO O PL
(25/11/2008)

APROVADO O PL
(20/11/2008)

APROVADO O PL
(20/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
APROVADO O PL
legislativa deste e da
Emenda da Comissão
(20/11/2008)
de Educação e Cultura,
com subemenda

“proíbe que uma mesma pessoa
ocupe duas vagas simultaneamente em instituições públicas
de ensino superior”.
Dep. LUIZ COUTO
(PT/PB)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
APROVADO O PL
emenda, e do Substitutivo
(20/11/2008)
da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio

PL 2.865/08 – do
Sr. Filipe Pereira
(PSC/RJ)

PL 6.630/06 –
do Sr. Maurício
Rands (PT/PE)

PL 4.400/98 –
do Sr. Vic Pires
Franco
(DEM/PA)

“dispõe sobre proibição da
fabricação e comercialização, em
todo o território nacional, de embalagem para tintas em recipien- Dep. EFRAIM FILHO
te fechado provido de dispositivo (DEM/PB)
capaz de emitir spray”.

ação parlamentar
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Dep. VILSON COVATTI (PP/RS)

PL 6.167/02 – do
Senador Luiz
Pontes
(PSDB/CE)

“autoriza a criação do Fundo de
Apoio à Cajucultura – Funcaju, e
dá outras providências”.

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e da
Emenda da Comissão de
Educação e Cultura, com
subemenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
Dep. COLBERT MAR- legislativa deste e da
TINS (PMDB/BA)
Emenda da Comissão de
Finanças e Tributação,
com substitutivo

“cria exceção à regra contida no
artigo 475-J da Lei no 11.232, de
22 de dezembro de 2005, e dá
outras providências”.
Explicação da Ementa: Exclui as
PL 7.255/06 –
prestadoras de serviço público es- Dep. GERALDO
do Sr. Eduardo
PUDIM (PMDB/RJ)
Cunha (PMDB/RJ) sencial do pagamento de multa
na liquidação da sentença, desde
que comprove a prestação de
serviço a usuários de baixa renda,
por intermédio da aplicação de
tarifa social.

PL 547/07 – do
Sr. Lobbe Neto
(PSDB/SP)

“dá nova redação ao inciso II
do art. 20 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional”.
Explicação da Ementa: Inclui as
cooperativas educacionais na
categoria de instituição privada
de ensino

APROVADO O PL
(26/11/2008)

APROVADO O PL
(25/11/2008)

APROVADO O PL
(25/11/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 3.430/00 – do
Senador
Mozarildo
Cavalcanti
(PTB/RR) (PLS 109/2000)

“denomina “Rodovia Governador Aquilino Mota Duarte” ao
trecho da rodovia BR-210”.

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

“altera o art. 1o da Lei no 9.961,
de 28 de janeiro de 2000, que
cria a Agência Nacional de Saúde
DEP. GERALDO
Suplementar – ANS”.
PUDIM (PMDB-RJ)
Explicação da Ementa: Transfere a sede e foro da ANS para
Brasília (DF).

PL 2.707/00 – do
Poder
Executivo – (MSC
390/2000)

Dep. SILVINHO PECCIOLI (DEM/SP)

“dispõe sobre a criação do “Dia
Nacional de Zumbi e da Consciência Negra””.
Explicação da Ementa: A ser
comemorado no dia 20 de novembro, data do falecimento do
líder negro Zumbi dos Palmares

PL 4.437/04 – da
Senadora Serys
Slhessarenko (PT/
MT) (PLS 520/2004)
(Apensado: PL
5352/2005)

“acrescenta o Título VII-A ao
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
PL 7.077/02 – do maio
de 1943 (Consolidação
Senador MOREI- das Leis do Trabalho – CLT),
Dep. LUIZ COUTO
RA MENDES (PFL/ instituindo a Certidão Negativa
(PT/PB)
RO) de Débitos Trabalhistas – CNDT, e
dá outras providências”.
(PLS 77/2002)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

PARECER VENCEDOR

pela inconstitucionalidade

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do
Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura e
do PL 5352/2005, com
substitutivo, apensado

APROVADO O PL
(27/11/2008)

REJEITADO O PL
(27/11/2008)

PL 4437/2004 –
APROVADO O PL
PL 5352/2005 –
APROVADO O PL
(26/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
substitutivo, das Emendas APROVADO O PL
da Comissão de Trabalho,
(26/11/2008)
de Administração e
Serviço Público e das
Emendas apresentadas
nesta Comissão

ação parlamentar
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PL 6.905/02 – do
Senador
Romero Jucá
(PMDB/RR) – (PLS
46/2002)

PL 6.904/02 – do
Senador Romero
Jucá (PMDB/RR) (PLS 45/2002)

PL 6.867/02 – do
Senador Nabor
Junior (PMDB/
AC) (PLS 270/2001)

PL 6.853/02 – do
Senador Lúcio
Alcântara (PSDB/
CE) (PLS 44/2002)

“denomina “Ponte João Monteiro Barbosa Filho” a ponte
transposta sobre o Rio Tacutu, na Dep. GONZAGA
BR-401, Km 133, nos Municípios PATRIOTA (PSB/PE)
de Bonfim e Normandia, no
Estado de Roraima”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(27/11/2008)

(27/11/2008)

APROVADO O PL

APROVADO O PL
(27/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos do Substitutivo
da Comissão de Viação e
Transportes

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

APROVADO O PL
(27/11/2008)

constitucionalidade,
Dep. LEO ALCÂNTA- pela
juridicidade e técnica
RA (PR/CE)
legislativa

“denomina “Ponte Prefeito
Olavo Brasil Filho” a ponte sobre
o Rio Tacutu, na BR-401, Km
Dep. GONZAGA
120, no Município de Bonfim, no PATRIOTA (PSB/PE)
Estado de Roraima”.

“denomina “Plácido de Castro”
o Aeroporto Internacional de Rio
Branco, no Estado do Acre”.

“denomina Rodovia Governador
Virgílio Távora trecho da rodovia
BR-116”.

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 421/03 – do
Sr. José Pimentel
(PT/CE)
(Apensado: PL
1192/2003)

PL 715/99 – do
Sr. José Linhares
(PP/CE)
(Apensados: PL
881/1999 e PL
1293/1999)

PL 7.200/02 – do
Senador
Mozarildo
Cavalcanti
(PTB/RR) (PLS 214/2001)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
termos do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e pela
constitucionalidade e
injuridicidade do PL
1192/2003, apensado.

Dep. PASTOR
MANOEL FERREIRA
(PTB/RJ)

“acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, para descaracterizar a
sucessão de empregador no
caso que menciona e dá outras
providências”.
Dep. JOÃO MAGAExplicação da Ementa: Mantém
LHÃES (PMDB/MG)
as empresas como responsáveis
pelas obrigações trabalhistas,
mesmo que sejam administradas
por sociedades cooperativas de
empregados. Altera o Decreto-Lei
no 5.452, de 1943.

PL 421/2003 –
APROVADO O PL
1192/2003 – REJEITADO O PL
(27/11/2008)

PL 715/1999 –
APROVADO O PL
PL 881/1999 –
APROVADO O PL
PL 1293/1999 –
APROVADO O PL
(27/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
emenda, da Emenda da
Comissão de Seguridade Social e Família, do
PL 881/1999 e do PL
1293/1999, com emenda, apensados

“assegura acesso de religiosos,
para fins de assistência, nos
hospitais, clínicas e similares de
ordem pública ou privada”.

APROVADO O PL
(27/11/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“altera o nome do Aeroporto
Internacional de Boa Vista, no
Estado de Roraima”.
Dep. GONZAGA
Explicação da Ementa: Passa
PATRIOTA (PSB/PE)
a denominar-se “Aeroporto
Internacional de Boa Vista – Atlas
Brasil Cantanhede”.

ação parlamentar
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pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“dispõe sobre o exercício da
profissão de Motorista”.
Explicação da Ementa: Altera
Dep. ARNALDO FAa Lei no 11.442, de 2007, para
revogar a competência da Justiça RIA DE SÁ (PTB/SP)
Comum para julgar ações oriundas dos contratos de transporte
de cargas.

“altera a Lei no. 9.875, de 25
de novembro de 1999, para
dispor sobre a denominação
suplementar “Trecho Carlos Joffre do Amaral” do trecho que Dep. MOREIRA
menciona da Rodovia BR-282”. MENDES (PPS/RO)
Explicação da Ementa: Denomina Trecho Carlos Jofre do
Amaral, trecho da Rodovia
Ulysses Guimarães.

“altera a Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário
Federal, integrante do Anexo
do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nº 5.917, de
1973, para dar novos pontos de
passagem à BR-222”.

PL 99/07 – do Sr.
Tarcísio Zimmermann (PT/RS)

PL 1.975/07 – do
Sr. Fernando
Coruja (PPS/SC)

PL 2.200/07 –
do Sr. Giovanni
Queiroz (PDT/PE)
e outros

constitucionalidade,
Dep. GERSON PERES pela
juridicidade e técnica
(PP/PA)
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do
Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes e das Emendas da
Comissão de Trabalho,
de Administração e
Serviço Público; e pela
anti-regimentalidade das
Emendas apresentadas
nesta Comissão

APROVADO O PL
(27/11/2008)

APROVADO O PL
(27/11/2008)

APROVADO O PL
(27/11/2008)

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(27/11/2008)
aprovação, com emenda

“dá nova redação ao art. 9o da
Lei no 9.099, de 26 de setembro
de 1995”.
Dep. GERALDO
Explicação da Ementa: DesobriPUDIM (PMDB/RJ)
ga as partes de comparecerem
às audiências nos Juizados
Especiais, podendo os advogados
representá-las.

PL 3.633/08 – do
Sr. Bernardo Ariston (PMDB/RJ)

APROVADO O PL
(27/11/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

PL 1.801/07 – do
Sr. Cláudio Magrão (PPS/SP)

APROVADO O PL
(27/11/2008)

REJEITADO O PL
(27/11/2008)

“dá nova redação aos arts. 40,
57 e 110, caput, da Lei no 6.015,
de 31 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras providências”.
Dep. MARCELO
Explicação da Ementa: Autoriza
ITAGIBA (PMDB/RJ)
o Oficial de Registro a realizar,
de ofício, a retificação de erros
evidentes de qualquer natureza,
incluindo o assentamento de Registro Civil de Pessoas Naturais.

constitucionalidade,
injuridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

Dep. HUGO LEAL
(PSC/RJ)

Dep. PASTOR
MANOEL FERREIRA
(PTB/RJ)

PL 4.800/98 – do
Senador Abdias
Nascimento
(PDT/RJ) – (PLS
114/1997)

PL 3.172/97 – do
Senador João
França (PPB/RR) –
(PLS 279/1995)

“dispõe sobre o emprego do Documento Único de Transferência
– DUT, o uso de instrumento de
procuração e o prazo para transferência de veículos rodoviários
automotores”.
Explicação da Ementa: Fixando
o prazo de sessenta dias para a
realização da transferencia.
“dispõe sobre a ação civil
destinada ao cumprimento da
obrigação de fazer ou de não fazer, para a preservação da honra
e dignidade de grupos raciais,
étnicos e religiosos”.

ação parlamentar
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PL 1.098/07 – do
Senador Antonio
Carlos Valadares
(PSB/SE) – (PLS
34/2005)
(Apensado: PL
3236/2004, PL
5111/2005 e PL
6710/2006)

PL 405/07 – do
Senador Rodolpho Tourinho
(PFL/BA) – (PLS
263/2004)

PL 237/07 – do
Senador Cristovam Buarque
(PDT/DF) – (PLS
218/2006)

“altera a Lei n 10.289, de 20 de
setembro de 2001, que institui o
Programa Nacional de Controle
do Câncer de Próstata, a fim de
garantir maior efetividade no
combate à doença”.

o

“acrescenta § 6o ao art. 43 da
Lei no 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para dispor sobre a
formação do cadastro positivo
nos Sistemas de Proteção ao
Crédito”.

“altera o art. 12 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996,
determinando às instituições de
ensino obrigatoriedade no envio
de informações escolares aos
pais, conviventes ou não com
seus filhos”.
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e da
Emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do
Substitutivo da Comissão
Seguridade Social e
Dep. COLBERT MAR- de
Família, com subemenTINS (PMDB/BA)
da, do PL 5111/2005,
com emenda, do PL
6710/2006, com emenda,
e do PL 3236/2004,
apensados

Dep. MOREIRA
MENDES (PPS/RO)

Dep. MARIA DO
ROSÁRIO (PT/RS)

Dep. PASTOR
MANOEL FERREIRA
(PTB/RJ)

PL 1.212/03 – do dores de deficiência e gestantes
Sr. Luiz Bittenem eventos culturais, artístico,
court (PMDB/GO) desportivo e similares”.

“dispõe sobre o tratamento
preferencial aos idosos, porta-

Dep. SANDRO MABEL (PR/GO)

“dispõe sobre o reconhecimento
da atividade de capoeira e dá
outras providências”.

PL 7.150/02 – do
Sr. Arnaldo
Faria de Sá (PTB/
SP)

PL 1098/2007 –
APROVADO O PL
PL 3236/2004 –
APROVADO O PL
PL 5111/2005 –
APROVADO O PL
PL 6710/2006 –
APROVADO O PL
(04/12/2008)

APROVADO O PL
(04/12/2008)

APROVADO O PL
(04/12/2008)

APROVADO O PL
(03/12/2008)

APROVADO O PL
(03/12/2008)

ação parlamentar

“cria o Programa de Controle de
Segurança Automotiva – PROCONSEG, e dá outras providências”.

APROVADO O PL
(04/12/2008)

PL 419/1999 –
APROVADO O PL
PL 697/1999 –
APROVADO O PL
PL 1496/1999 –
APROVADO O PL
(04/12/2008)
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do PL
697/1999, do Substitutivo
da Comissão de Viação
e Transportes e do PL
1496/1999, apensados

Dep. HUGO LEAL
(PSC/RJ)

PL 1387/1995 –
REJEITADO O PL
PL 1466/1996 –
APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela inconstitucionalidade deste e das Emendas
apresentadas na Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e
Comércio; e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
PL 1466/1996, apensado,
com emendas

Dep. BERNARDO
ARISTON (PMDB/RJ)

APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e da
Emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e da
Emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com emendas

Dep. BERNARDO
ARISTON (PMDB/RJ)

“altera a Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para considerar como prática abusiva,
oferecer à venda ou vender
Dep. LEONARDO
produtos ou serviços, mediante PICCIANI (PMDB/RJ)
a sistemática de pagamento a
prazo pelo preço à vista e dá
outras providências”.

“dispõe sobre a estabilidade
provisória no emprego do trabalhador cuja companheira estiver
PL 3.829/97 – do grávida”.
Sr. Arlindo China- Explicação da Ementa: Proíbe a
glia (PT/SP)
dispensa arbitrária ou sem justa
causa durante um período de
(12) doze meses contados a partir da concepção presumida.
“altera o § 2o do art. 148 da Lei
no 9.503, de 1997, e dá outras
PL 419/99 – da
Sra. Elcione Bar- providências”.
balho (PMDB/PA) Explicação da Ementa: Proíbe os
motoristas, habilitados a menos
(Apensados: PL
de 1 (um) ano, de dirigir em
697/1999 e PL
rodovia federal ou estadual com
1496/1999)
velocidade máxima de 90 (noventa) quilômetros por hora.

PL 1.387/95 – do
Sr. Júlio Redecker
(PSDB/RS)
(Apensado: PL
1466/1996)

PL 2.556/07 – do
Senador Antônio
Carlos Valadares
(PSB/SE) – (PLS
191/2005)

ação parlamentar
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APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

“acrescenta inciso VIII ao art. 23 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de
PL 3.884/00 – do Trânsito Brasileiro”.
Dep. NEUCIMAR
Sr. Lincoln Portela Explicação da Ementa: EstabeleFRAGA (PR/ES)
(PR/MG)
cendo a participação de agentes
da policia militar nas operações de
fiscalização que utilizem radares
moveis, nas cidades ou rodovias.

Dep. SANDRA ROSADO (PSB/RN)

PL 2073/1999 –
APROVADO O PL
PL 2488/2000 –
APROVADO O PL
(04/12/2008)

APROVADO O PL
(04/12/2008)

“dispõe sobre a reserva de imóveis, construídos por programas
habitacionais, à mulher sustentáculo de família e dá outras
providências”.

“acrescenta parágrafo ao artigo
34 da Lei no 9.656, de 3 de
junho de 1998, que dispõe sobre
os planos privados de assistência
à saúde e dá outras providências”.
PL 3.799/00 – do Explicação da Ementa: Desobriconstitucionalidade,
COLBERT MAR- pela
juridicidade e técnica
Sr. Darcísio Peron- gando as entidades filantrópicas Dep.
TINS
(PMDB/BA).
da área de saúde de constituir
legislativa
di (PMDB/RS)
pessoa jurídica independente, especificamente para operar plano
privado de assistência à saúde,
podendo criar departamento ou
filial com cadastro nacional de
pessoa jurídica (CNPJ) seqüencial
ao da mantenedora.

PL 2.073/99 – do
Sr. Marcos de
Jesus (PFL/PE)
(Apensado: PL
2488/2000)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
2488/2000, apensado,
com emendas, da Emenda apresentada na Comissão de Seguridade Social
e Família e da Emenda da
Comissão de Desenvolvimento Urbano

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PL 714/03 – do
Sr. Rubens Otoni
(PT/GO)
(Apensado: PL
1025/2003)

PL 163/03 – do
Sr. Inocêncio
Oliveira (PR/PE)

PL 6.044/02 – do
Sr. Pompeo de
Mattos
(PDT/RS)
PL 7.309/02 – do
Sr. Cabo Júlio
(PMDB/MG)
(Apensado: PL
779/2003)

PL 6.043/02 – do
Sr. Pompeo de
Mattos
(PDT/RS)

PL 4.686/01 – do
Sr. Luiz
Bittencourt
(PMDB/GO)
Dep. SANDRA ROSADO (PSB/RN)

Dep. CARLOS
WILLIAN (PTC/MG)

Dep. GONZAGA
PATRIOTA (PSB/PE)

“regulamenta as transmissões
das TVs Câmara e Senado, em
canal aberto, para todo o Territó- Dep. LEO ALCÂNTARA (PR/CE)
rio Nacional”.

“dá denominação a viadutos da
BR-232, localizados no perímetro Dep. GONZAGA
urbano da cidade de Bezerros,
PATRIOTA (PSB/PE)
no Estado de Pernambuco”.

“torna obrigatória a inclusão,
no programa de disciplinas do
ensino fundamental e médio, de
estudos sobre o uso de drogas e
dependência química”.

“institui o “Dia da Legalidade”
no calendário oficial brasileiro”.

“assegura ao recém-nascido o
direito de realização de exames
de identificação de catarata con- Dep. GONZAGA
gênita e dá outras providências”. PATRIOTA (PSB/PE)

“torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código
de Defesa do Consumidor nos
estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços, e dá
outras providências”.

APROVADO O PL
(04/12/2008)
PL 714/2003 –
APROVADO O PL
PL 1025/2003 –
APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e do PL
1025/2003, apensado,
nos termos do Substitutivo da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

PL 7309/2002 –
APROVADO O PL
PL 779/2003 –
APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, da
Emenda da Comissão
de Seguridade Social e
Família e do PL 779/2003,
apensado, com emendas
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

APROVADO O PL
(04/12/2008)

APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
emenda, e das Emendas
da Comissão de Seguridade Social e Família,
com subemenda
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa
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pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legis- APROVADO O PL
lativa e, no mérito, pela
(04/12/2008)
aprovação
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, nos
APROVADO O PL
termos do Substitutivo
(09/12/2008)
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público

Dep. FELIPE MAIA
(DEM/RN)

“autoriza o enteado a adotar o
nome de família do padrasto”.
Explicação da Ementa: Altera a
Lei no 6.015, de 1973.

“dispõe sobre a duração da jornada de trabalho dos Operadores
de Telemarketing”.
Dep. GERALDO
PUDIM (PMDB/RJ)
Explicação da Ementa: Fixa em 5
(cinco) horas a jornada de trabalho
do operador de telemarketing.

PL 4.464/04 – do
Sr. Deley
(PSC/RJ)

PL 5.560/01 – da
Sra. Nice Lobão
(DEM/MA)

PL 4.516/04 –
do Sr. Bernardo
Ariston
(PMDB/RJ)

Dep. VALTENIR
PEREIRA (PSB/MT)

PL 1304/2003 –
APROVADO O PL
PL 1870/2003 –
APROVADO O PL
(04/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, do SubsAPROVADO O PL
titutivo da Comissão de
Viação e Transportes e da (04/12/2008)
Emenda da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

“dispõe sobre a criação de
telefone de três dígitos para
uso exclusivo dos Conselhos
Tutelares”.

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste, com
substitutivo, da Emenda
da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação
e Informática e do PL
1870/2003, apensado,
com substitutivo

“estabelece medidas para o controle de avifauna nas imediações
de aeródromos”.
Explicação da Ementa: Estabelece
normas para redução do risco de Dep. REGIS DE OLIacidente ou incidente aeronáuti- VEIRA (PSC/SP)
co decorrente de colisão de aeronave com ave/pássaro; dispõe
que a exploração de aeródromo
dar-se-á no âmbito da Área de
Segurança Aeroportuária – ASA.

PL 1.304/03 – do
Sr. Leonardo
Monteiro
(PT/MG)
(Apensado: PL
1870/2003)

ação parlamentar

PL 2.993/08 do Sr. Vander
Loubet (PT/MS)

PL 345/07 – do
Senador Romeu
Tuma (PTB/SP) –
(PLS 372/2005)

PL 6.959/06 do Sr. Fernando
de Fabinho
(DEM/BA)

“altera o Código de Processo
Civil – Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973”.
Explicação da Ementa: Estabelece que em caso de discordância de quaisquer das partes
acerca da avaliação promovida
pelo oficial de justiça, o juiz
nomeará Corretor de Imóveis,
inscrito no Conselho Regional,
para nova avaliação.

“disciplina o funcionamento de
empresas de desmontagem de
veículos automotores terrestres,
altera o art. 114 e o art. 126 da Lei
no 9.503, de 23 de setembro de
1997, e dá outras providências”.

Dep. FLÁVIO DINO
(PCdoB/MA)

Dep. MARCELO
ITAGIBA (PMDB/RJ)

“altera a Lei no 8.038, de 28
de maio de 1990, que “Institui
normas procedimentais para os
processos que especifica, perante
o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal””.
Dep. GERALDO
Explicação da Ementa: Estabelece PUDIM (PMDB/RJ)
a obrigatoriedade dos Presidentes
do STJ e STF ouvirem o impetrante e o Procurador Geral na hipótese de suspensão da execução de
liminar ou decisão concessiva de
mandado de segurança.
REJEITADO O PL
(09/12/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição

REJEITADO O PL
(11/12/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, das
Emendas apresentadas
APROVADO O PL
nesta Comissão e das
Emendas de nos 1, 2, 3, 5 (09/12/2008)
e 6 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
com emendas, e pela
rejeição da Emenda no 4

pela inconstitucionalidade, injuridicidade e
técnica legislativa

ação parlamentar
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“dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em
comissão e funções comissionadas no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª Região e dá
outras providências”.

APROVADO O PL
(17/12/2008)

APROVADO O PL
(17/12/2008)

“cria cargos de provimento efetivo e em comissão no Quadro de Dep. JOÃO CAMPOS pela constitucionalidade,
Pessoal da Secretaria do Tribunal (PSDB/GO)
juridicidade e técnica
Regional do Trabalho da 18ª Relegislativa
gião e dá outras providências”.

PL 1.933/07 –
Tribunal Superior
do Trabalho

APROVADO O PL
(17/12/2008)

APROVADO O PL
(16/12/2008)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa deste e das
Emendas da Comissão de
Finanças e Tributação

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa, com emenda

PL 7.290/06 – do
Senador Rodolpho Tourinho
(PFL/BA) – (PLS
268/2003)

Dep. TADEU FILIPPELLI (PMDB/DF)

Dep. RICARDO
BARROS (PP/PR)

“altera a redação dos arts. 6o e 49
da Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências”.
Explicação da Ementa: Define “indústria petroquímica de primeira
Dep. LEONARDO
e segunda geração” como fornePICCIANI (PMDB/RJ)
cedora de produtos petroquímicos
básicos (eteno, propeno e resina
termoplástica) e a inclui como beneficiária de programas financiados
pela distribuição de royalties.

“estabelece limites para a dívida
pública mobiliária federal”.
PL 3.431/00 – do Explicação da Ementa: Dispõe que
Poder Executivo – o montante da dívida pública mo(MSC 1070/2000) biliária federal não poderá exceder
a seiscentos e cinqüenta por cento
da receita corrente líquida.

PL 3.350/08 –
Tribunal
Superior do
Trabalho

ação parlamentar

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“dispõe sobre norma geral
para os Corpos de Bombeiros
Militares, que estabelece a obrigatoriedade de uso de redes de
proteção”.

PL 3.954/97 – do
Sr. Ricardo Izar
(PTB/SP)

PL 5.758/01 – do
Sr. Luciano
Castro (PR/RR)

Dep. NEUCIMAR
FRAGA (PR/ES)

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
legislativa

“revoga as Leis Delegadas no 4 e
no 5, ambas de 26 de setembro
de 1962”.
Explicação da Ementa: Revogando
a lei delegada 04, que autoriza a
união a intervir no domínio ecoDep. REGIS DE OLInômico, consistindo a intervenVEIRA (PSC/SP)
ção, basicamente na desapropriação, compra, armazenamento,
distribuição, venda e fixação de
preços de bens e serviços considerados essenciais e a lei delegada
05 que criou a Sunab.

PL 3.628/97 –
do Sr. Vic Pires
Franco
(DEM/PA)

APROVADO O PL
(17/12/2008)

APROVADO O PL
(17/12/2008)

constitucionalidade, APROVADO O PL
Dep. MENDES RIBEI- pela
e técnica leRO FILHO (PMDB/RS) juridicidade
gislativa, com substitutivo (17/12/2008)

“altera a alínea “j” do inciso III
do art. 302 da Lei no 7.565, de
19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre o Código Brasileiro
de Aeronáutica”.
Explicação da Ementa: Estabelecendo a obrigatoriedade das
concessionárias de serviço aéreo
divulgarem nota oficial, em caso
de acidente aéreo com vítimas,
no prazo de 90 (noventa) dias
após ocorrido o fato, sob pena
de multa.

ação parlamentar
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PL 240/07 – do
Senador Cesar
Borges (PR/BA) –
(PLS 356/2004)

“dispõe sobre as normas de
comercialização de produtos e
serviços ao consumidor”.

“altera o art. 1.589 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil, para assegurar, ao Dep. RICARDO
pai ou à mãe em cuja guarda não TRIPOLI (PSDB/SP)
estejam os filhos, a executoriedade do direito de visita”.

PL 6.071/05 – do
Sr. Celso Russomanno (PP/SP)

PL 5.940/01 – do
Sr. Celso
Russomanno (PP/
SP)

“acrescenta dispositivo à Lei no
8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências”.
Explicação da Ementa: Proibindo
a cobrança de adiantamento do
valor referente a mensalidade
do serviço a ser prestado, seja o
contrato de prazo certo ou de
prestação continuada.

Dep. JOÃO MAGALHÃES (PMDB/MG)

REJEITADO O PL
(17/12/2008)

APROVADO O PL
(17/12/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela rejeição

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com
substitutivo

APROVADO O PL
(17/12/2008)

pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste APROVADO O PL
e do Substitutivo da
(17/12/2008)
Comissão de Seguridade
Social e Família

pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica
Dep. MENDES RIBEI- legislativa deste, nos
RO FILHO (PMDB/RS) termos da Emenda da
Comissão de Defesa do
Consumidor

“altera a Lei no 9.782, de 26
de janeiro de 1999, para dispor
sobre a cooperação institucional Dep. RICARDO
entre a Agência Nacional de Vigi- BARROS (PP/PR)
lância Sanitária e instituições de
ensino universitário e de pesquisa
mantidas pelo Poder Público”.

PL 2.592/03 – do
Sr. Max
Rosenmann
(PMDB/PR)

ação parlamentar
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